
 

Електричні апарати 
Кафедра, яка забезпечує 
викладання 

Теоретичної електротехніки ФЕА  

Можливі обмеження без обмежень 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Спеціальності, для яких 
адаптована дисципліна 

141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Курс 3 
Обсяг дисциплін та 
розподіл годин аудито-
рної та самостійної ро-
боти 

4 кредити ЄКТС 
аудиторні заняття: лекції – 36 годин , лабораторні – 18 годин,   
самостійна робота – 66 годин 

Мова викладання Українська 
Вимоги до початку ви-
вчення  

Загальна фізика (розділи: електрика та магнетизм); 
Теоретичні основи електротехніки (розділи: лінійні електричні кола постійного та 
синусоїдного струмів; перехідні процеси в лінійних електричних колах); 
Електротехнічні матеріали (розділи: діелектрики; провідникові матеріали; магнітні 
матеріали; напівпровідникові матеріали); 
Технічна механіка (розділи: статика твердого тіла; кінематика та динаміка матеріаль-
ної точки і твердого тіла; загальні відомості про деталі машин); 

Що буде вивчатися Загальна теорія електричних апаратів. Класифікація, призначення, будова, особливос-
ті функціонування електричних апаратів від побутових до промислових та апаратів 
електроенергетики. Розрахунки параметрів та граничних режимів роботи електричних 
апаратів. Переваги та недоліки застосування електромеханічних та безконтактних 
комутаційних електричних апаратів.  

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Жоден електрифікований об’єкт не функціонує без застосування електричних апара-
тів. Ці електротехнічні пристрої виконують найрізноманітніші функції в електричних 
колах: від спрямування потоків електричної енергії до регулювання її споживання, 
обмеження небезпечних напруг і струмів, захисту від аварійних режимів, надання 
інформації про стан електричного кола, тощо. Саме тому вивчення даної дисципліни 
дозволяє поєднати набуті раніше знання з теоретичної електротехніки, загальної фізи-
ки, електротехнічних матеріалів та технічної механіки у більш спеціалізованій пло-
щині. Теми, що вивчаються у запропонованій дисципліні є базовими для таких дисци-
плин, як «Електрична частина станцій та підстанцій»,  «Випробування та експлуатація 
електричних апаратів». 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

Визначати функціональність електричних апаратів на схемах, розраховувати технічні 
характеристики електричних апаратів різних типів, розуміти небезпечні фактори при 
роботі з електрообладнанням, вміти визначати граничні режими роботи електричних 
апаратів теоретичними розрахунками. Вміти розраховувати захист електрообладнання 
та регулювати режими його роботи за допомогою електричних апаратів. 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентно-
сті) 

Вирішувати розрахункові задачі, пов’язані з роботою електричних апаратів від побу-
тових до високовольтних електромереж. Вирішувати задачі захисту електрообладнан-
ня від небезпечної дії перенапруг або струмів перевантаження чи короткого замикан-
ня шляхом розрахунку характеристик відповідних електричних апаратів. Вміти розра-
ховувати інформацію про стан електричного кола за допомогою електричних апара-
тів. Вміти розраховувати комплекс характеристик електричних апаратів, необхідний 
на початковому етапі їхньої розробки. 

Інформаційне забезпе-
чення 

Силабус дисципліни, навчально-методичні матеріали (навчальний посібник, презен-
тації до лекцій, практикуми до практичних і лабораторних занять) 

Семестровий контроль Залік, МКР 


