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        СИЛАБУС                    

        навчальної дисципліни  Основи техніки високих напруг 
спеціальність 141  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

освітньо-професійна програма  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

 

6 кредити /  180 годин 8 семестр – 4-го року навчання 

 

Мова викладання Українська 

 
Анотація 

дисципліни 

Основною метою дисципліни є усвідомлення студентами ролі систем 

автономного електропостачання в промисловості; засвоєння комплексу 

питань щодо обґрунтування типу та методик вибору автономних джерел 

електропостачання, їх конструктивних особливостей, техніко-

економічних показників та показників якості електроенергії автономних 

електрогенераторів; вивчення схем та особливостей роботи автономних 

електростанцій; підготовка студентів до діяльності у 

електроенергетичних службах підприємств в умовах формування та 

розвитку енергоринку України. 

 
Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

- основні типи електричних розрядів у вакуумі, газоподібних, рідких та 

твердих діелектриках;  

- вплив величини і характеру високих напруг на зовнішню і внутрішню 

ізоляцію;  

- основні види перенапруг, які впливають на електрообладнання, а також 

методи захисту від них;  

- основні типи високовольтних випробувальних установок, методи 

випробувань та вимірювань; 

 - основні положення техніки безпеки при роботах, пов'язаних з 

високими напругами 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Вивчення дисципліни «Основи техніки високих напруг» є формування і 

конкретизація знань з будови та теоретичних розрахунків характеристик 

високовольтних улаштувань з метою застосування отриманої 

інформації для вирішення професійних завдань в області проектування 

та експлуатації електроенергетичного обладнання в енергетиці. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

РН1. Застосовувати в професійній діяльності знання з фундаментальних 

і прикладних наук. 

РН4. Обробляти, аналізувати та застосовувати інформацію з різних 

джерел. 



РН5. Працювати самостійно та в команді. 

РН6. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології і 

спеціалізоване програмне забезпечення під час проєктування та 

експлуатації електрообладнання. 

РН7. Розв’язувати типові задачі в електроенергетиці за допомогою 

сучасних методик і обладнання. 

РН8. Використовувати нормативні документи і правила безпеки праці 

під час вирішення професійних завдань. 

РН16.  Використовувати спеціалізовані знання, уміння та навички для 

організації роботи відповідно до вимог електробезпеки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, охорони довкілля для 

об'єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

РН19.  Використовувати сучасне обладнання та програмне забезпечення 

під час виконання розрахунків, моделювання і проектування 

електротехнічного, електроенергетичного та електромеханічного 

обладнання, відповідних комплексів і систем. 

РН20. Вирішувати спеціалізовані завдання із дотриманням вимог чинної 

нормативної документації для проектування електричної частини 

електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

устаткування. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК5. Здатність працювати в команді.  

ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології.  

CК1. Здатність використовувати практичні навички та методи 

фундаментальних наук в професійній діяльності.  

CК2. Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі пов’язані з 

виробництвом, передачею, розподілом електричної енергії, роботою 

електричних систем і мереж, електричної частини станцій і підстанцій 

та техніки високих напруг.  

CК3. Здатність виконувати та оцінювати електротехнічні та спеціальні 

вимірювання, орієнтуватися у роботі електричних приладів, пристроїв 

автоматичного керування, релейного захисту, систем автоматики і 

мікропроцесорної техніки.  

CК4. Здатність володіти основами теорії та практично застосовувати 

електричні машини і апарати.  

CК5. Здатність здійснювати раціональний вибір елементів 

електротехнічного та електромеханічного обладнання, пов'язаного з 

роботою електропривода.  

CК6. Здатність вибирати електротехнологічне обладнання і системи 

електричного освітлення та опромінення.  

CК7. Здатність орієнтуватися в технологічних процесах і обладнанні, 

вибирати електроустаткування та відповідні системи керування.  

CК8. Здатність виконувати професійні обов’язки із дотриманням вимог 

правил охорони праці та безпеки життєдіяльності, електробезпеки, 

виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища.  



CК9. Здатність обирати заходи з підвищення рівня енергоефективності 

електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

устаткування і визначення техніко-економічних показників 

запропонованих рішень.  

CК10. Здатність виконувати монтаж, налагодження, технічне 

обслуговування і ремонт електротехнічного, електромеханічного та 

електронного обладнання, вживати ефективних заходів в умовах 

виробничих ситуацій в електроенергетичних та електромеханічних 

системах.  

CК11. Здатність використовувати спеціальне програмне та апаратне 

забезпечення у професійній діяльності.  

СК12. Здатність виконувати проєкти електричної частини, 

електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

устаткування із дотриманням вимог чинних стандартів. 

 

Структура дисципліни 

1. Вступ до дисципліни «Основи техніки високих напруг». 

2. Електрична міцність газів, рідинних та твердих діелектриків. 

3. Розряди за дії імпульсних напруг, вольт-секундні характеристики. 

4. Високовольтна ізоляція обладнання. 

5. Сутність та завдання випробувань електрообладнання. 

6. Перенапруги та хвильові процеси в електричних мережах. 

 

 Міжпредметні зв’язки  

Для успішного засвоєння дисципліни студент повинен володіти: на 

знаннях, одержаних з курсів загальної фізики (розділи: електричне поле і 

його характеристики; магнітне поле і його характеристики), теоретичних 

основ електротехніки (розділи: лінії електричного кола однофазного 

синусоїдного струму; трифазні електричні кола; несинусоїдні періодичні 

та перехідні процеси в лінійних електричних колах; лінійні електричні 

кола з розподіленими параметрами; нелінійні електричні і магнітні кола), 

конструкційних та електротехнічних матеріалів (розділи: діелектрики; 

провідникові матеріали; магнітні матеріали; напівпровідникові 

матеріали), основ метрології та електричних вимірювань (розділи: 

загальні відомості про метрологію та електричні вимірювання; похибки 

вимірювань; електровимірювальні прилади; масштабні перетворювачі 

струму і напруги; вимірювання параметрів електричних кіл). 

 

  Політика оцінювання та 

академічної доброчесності 

Оцінювання проводиться за національною (4-бальною) шкалою. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У 

випадку таких подій – реагування відповідно до Положення про 

академічну доброчесність учасників освітнього процесу. 

 
Рекомендована 

література 

Основна (базова): 

1. Техніка і електрофізика високих напруг: Навч. посібник / За ред. В. О. 

Бржезицького та В. М. Михайлова – Харків: НТУ «ХПІ» Торнадо, 2005. 

– 930 с.  

2. Приймальні та експлуатаційні випробування електроустаткування: 

навч. посіб. / В. Б. Абрамов, В. О. Бржезицький, О. Р. Проценко. – К.: 

НТУУ «КПІ», 2015. – 218 с.  

 

 



 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 60 

Практичні 16 

Самостійна робота 104 

                                            ІСПИТ/ЗАЛІК 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

FX 

2 (незадовільно) 
з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 
з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач Гаврилюк Олексій Володимирович 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

                                    (назва комісії) 

Протокол № __ від ___ ___________ 2023р. 

 

Голова циклової комісії ________ (Поцілуйко-Григоряк Г.В.) 
                        (підпис)   
              
               

Додаткова  

1. Техника высоких напряжений: Изоляция и перенапряжения в 

электрических 4 системах: Учебник для вузов / В. В. Базуткин, В. П. 

Ларионов, Ю. С. Пинталь; Под общ.ред. В. П. Ларионова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 464 с. 

 
 

Інформаційні 

ресурси 

ДНЧІК  https://dn.chic.cv.ua 

https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/
https://dn.chic.cv.ua/

