
 

Техніка високих напруг 
Кафедра, яка забезпечує 
викладання 

Теоретичної електротехніки ФЕА 

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

Спеціальність 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Курс 4 
Обсяг дисципліни та 
розподіл годин аудитор-
ної та самостійної роботи 

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

Мова викладання Українська 
Вимоги до початку ви-
вчення  

Базові знання з дисциплін циклу загальної підготовки, що стосуються характеристик та 
дії електричного і магнітного полів в різних середовищах, а також супутніх процесів. 
Зокрема - загальної фізики, електротехнічних матеріалів, теоретичних основ електротех-
ніки, електричних машин, основ метрології та електричних вимірювань. 

Що буде вивчатися Різновиди та характеристики електричних розрядних процесів у різних середовищах та 
видах ізоляції (газова, тверда, рідка, вакуумна, комбінована). Впливи різноманітних фак-
торів на ізоляційні характеристики конструкцій (матеріали, електричні і магнітні поля, 
тиск, температура, вологість, конфігурація і розміри конструкцій, частота напру-
ги/струму, полярність напруги, забруднення та ін.).  Питання електричної міцності ізоля-
ційних конструкцій і методи її забезпечення. Врахування розрядних процесів. Втрати на 
корону повітряних ліній електропередавання (ПЛ) і способи їх зменшення. Основи захис-
ту від блискавок, дії великих струмів та перенапруг різних видів. Заземлення установок. 
Діагностування і методи випробувань високовольтної (ВВ) ізоляції, відповідне випробу-
вальне обладнання та засоби вимірювання.  

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Ефективна розробка, випробування, експлуатація високовольтного обладнання (у т.ч. 
енергосистем) та реалізація традиційних і новітніх технологій в різних галузях потребу-
ють знання основ техніки високих напруг, що стосуються забезпечення надійної роботи 
електричної ізоляції різних видів.  

Чому можна навчитися Орієнтуватися у питаннях техніки високих напруг, що стосуються розробки, досліджень,  
експлуатації та діагностики ВВ обладнання, що використовується у різних галузях і ста-
новить інтерес для багатьох спеціальностей та спеціалізацій. 
Виконувати розрахунки умов роботи різних видів електричної ізоляції ВВ конструкцій.     
В лабораторному практикумі – отримати практичні навички проведення модельних та 
натурних випробувань, в тому числі з використанням повномасштабних високовольтних 
установок постійної, змінної та імпульсної напруги. 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 

Аналізувати явища, що  відбуваються у ВВ ізоляції за дії сильних електричних та магніт-
них полів. Розраховувати умови виникнення електричних розрядів та небезпечних станів 
в різних видах ізоляції. Визначати характеристики і знати особливості експлуатації ізоля-
ції ВВ обладнання та систем. Враховувати вплив корони на проводах повітряних ліній. 
Орієнтуватися у причинах виникнення та параметрах перенапруг у кабельних та повітря-
них системах. Оцінювати небезпечні фактори, пов’язані з грозовими впливами на об’єкти 
(зокрема, енергетики, в т.ч. з відновлювальними джерелами), виконувати базові розраху-
нки систем захисту від блискавок, вибирати пристрої захисту від перенапруг (обмежувачі 
перенапруг та ін.). 

Інформаційне забезпе-
чення 

Силабус, дистанційний курс на платформі дистанційного навчання «Сікорський» 

Семестровий контроль Залік 


