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Силабус 

з професійної  навчальної дисципліни 

Електропривод з автономними джерелами 

живлення 

Рівень вищої освіти: 

перший (освітньо-науковий) ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 141 – «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» 

Рік навчання 4, семестр 7 

Кількість кредитів: 4, Мова викладання: 

українська 

Звітність: іспит 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові к. т. н., доц. Хребтова Оксана Анатодіївна 

Профайл викладача http://saue.kdu.edu.ua/node/28 

 

 

Ел. адреса: 34092»@ukr.net 

Телефони: +38(05366)31015; +38(068)9850202 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://saue.kdu.edu.ua/consultation_schedule 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекції, практичні та лабораторні заняття , 

самостійна робота з використанням навчальної та наукової літератури, 

консультування з викладачем навчальної дисципліни.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Електропривод з 

автономними джерелами живлення» є оволодіння студентами теоретичними 

основами синтезу та практичними навичками проектування і експлуатації 

сучасних систем автоматизованого електропривода з  живленням  від автономних 

джерел.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи систем 

автоматизованого проектування» є придбання теоретичних знань та практичних 

навичок, що дають змогу самостійно виконувати роботи з розробки системами 

автоматизованого електропривода з автономними джерелами живлення. 

 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

– знати особливості роботи, переваги та недоліки, перспективи розвитку 

автоматизованих систем на базі електродвигунів;  

http://193.189.127.179:5010/
http://saue.kdu.edu.ua/consultation_schedule
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– застосовувати  принципи побудови та налагодження електромеханічних 

трансмісій з електроприводами постійного та змінного струму; 

– оволодіти принципами реалізації пускових та гальмівних режимів роботи 

електродвигунів з автономними джерелами живлення. 

Очікувані програмні результати навчання:  

–  розраховувати необхідні параметри тягових електроприводів;  

–  розраховувати статичні, динамічні та енергетичні характеристики тягових 

електродвигунів постійного та змінного струму;  

– здійснювати обґрунтування та вибір елементів силових та керуючих кіл 

електроприводів при живленні від автономних джерел;  

− –  проводити налагодження систем автоматизованого електроприводу з 

автономними джерелами живлення. 

Структура курсу 
К-сть год. Тема Результати навчання Завдання 

ЛК ПЗ ЛР Сам.

роб. 

Змістовий модуль 1. Класифікація систем електроприводів з автономними 

джерелами живлення 

2 - - 4 

Тема 1. Загальні 

поняття та положення 

курсу. Предмет, задачі, 

зміст курсу, зв’язок з 

іншими дисциплінами 

спеціальності. 

Література, що 

рекомендується. 

Призначення, структура 

та основні елементи 

електропривода. 

Особливості умов 

роботи електропривода 

з автономними 

джерелами живлення. 

Класифікація 

електроприводів. 

Класифікація 

автономних джерел 

живлення. 

Знання і розуміння  

особливостей роботи 

електропривода з 

автономними 

джерелами живлення. 

Систематизація знань 

класифікація 

електроприводів і 

автономних джерел 

живлення.  

Аналіз, узагаль-

нення та 

систематизація 

теоретичних 

питань, 

індивідуальні 

завдання 

2 2 2 12 

Тема 2. Джерела енергії 

електропривода. 

Характеристика 

енергетичних 

показників 

акумуляторних батарей. 

Характеристика 

енергетичних 

показників 

електромеханічних 

акумуляторів.* 

Знання основних 

характеристик 

енергетичних показників 

автономних джерел 

живлення:  

акумуляторних батарей, 

генераторних 

установок, 

комбінованих 

енергоустановок.  

Аналіз, 

узагальнення та 

систематизація 

теоретичних 

питань, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

індивідуальні 

завдання 
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Характеристика 

енергетичних 

показників двигун-

генераторних 

установок. 

Характеристика 

енергетичних 

показників 

комбінованих 

енергоустановок. 

2 2 2 12 

Тема 3. Тягові та 

гальмівні 

характеристики 

електроприводів з 

автономними 

джерелами живлення. 

Вимоги до тягових 

характеристик 

електродвигунів. 

Обмеження тягових 

характеристик.* Умови 

роботи кінематичних 

лазунів системи 

електропривода для 

забезпечення 

необхідних показників 

якості роботи. 

Регулювання сили тяги 

електроприводів.* 

Обмеження гальмівних 

характеристик. 

Знання 

електромеханічних 

характеристики 

електроприводів з 

автономними 

джерелами живлення. 

Вміння застосування 

отриманих знань для 

визначення складових 

системи керування для 

заданого режиму роботи 

під час встановлених 

характеристик 

технологічного об’єкту. 

 

Аналіз, 

узагальнення та 

систематизація 

теоретичних 

питань, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

індивідуальні 

завдання 

Змiстовий модуль 2. Реалізація, принцип роботи та вимоги щодо роботи систем 

електроприводів з автономними джерелами живлення 

2 2 2 12 

Тема 4. Способи 

регулювання 

електроприводів з 

автономними 

джерелами живлення. 

Реостатне регулювання 

частоти обертання. 

Східчасте перемикання 

схеми увімкнення 

електроприводів.* 

Тиристорне та 

імпульсне регулювання 

напруги живлення 

електроприводів 

постійного струму. 

Частотне регулювання 

електроприводів 

змінного струму.* 

Характеристики 

Знання і розуміння  

принцип і спосіби 

роботи елементів 

керування 

електроприводів з 

автономними 

джерелами живлення. 

Виконувати вибір щодо 

систем керування 

напруги живлення 

електроприводів за 

заданим режимом 

роботи. 

Аналіз, 

узагальнення та 

систематизація 

теоретичних 

питань, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

лабораторно-

дослідницькі 

роботи, 

індивідуальні 

завдання 
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частотного 

регулювання. 

Електроприводи з 

вентильно-

індукторними 

двигунами. 

2 2 2 12 

Тема 5. Гальмування 

електроприводів з 

автономними 

джерелами живлення. 

Класифікація систем 

гальмування. 

Характеристики 

двигунів при 

рекуперативному, 

реостатному та 

рекуперативно-

реостатному 

гальмуваннях.* 

Електричне 

гальмування за 

допомогою тиристорно-

імпульсних 

перетворювачів. 

Вимоги до гальмівних 

характеристик 

електродвигунів.* 

Знання і вміння 

застосовувати принципи 

керування 

технологічними 

операціями за рахунок 

представлення 

електромеханічних 

процесів під час пуску та 

гальмування 

електроприводів з 

елементами  керування 

джерела живлення. 

Аналіз, 

узагальнення та 

систематизація 

теоретичних 

питань, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

лабораторно-

дослідницькі 

роботи, 

індивідуальні 

завдання 

2 2 2 12 

Тема 6. Основні 

структури 

електромеханічних 

передач тягового 

приводу. Послідовна, 

паралельна та 

послідовно-паралельна 

структура 

електромеханічних 

трансмісій. Переваги, 

недоліки та сфери 

застосування.* 

Енергетичні діаграми 

роботи трансмісій у 

пускових, рушійних та 

гальмівних режимах. 

Електромеханічні 

трансмісії з буферними 

накопичувачами 

енергії.* Робота 

теплового двигуна з 

максимальним 

коефіцієнтом корисної 

дії. 

Знання і розуміння  

структури 

електромеханічних 

передач тягового 

приводу. Вміти 

застосовувати 

енергетичні діаграми 

роботи трансмісій у 

пускових, рушійних та 

гальмівних режимах.  

Встановлювати роботу 

теплового двигуна з 

максимальним 

коефіцієнтом корисної 

дії. 

Аналіз, узагаль-

нення та 

систематизація 

теоретичних 

питань, 

індивідуальні 

завдання 

Змістовий модуль 3. Автоматизовані системи керування електроприводів з автономними 
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джерелами живлення 

2 2 2 12 

Тема 7. Функціональні 

елементи систем 

автоматизованого 

керування (САК) 

технологічних об’єктів 

(ТО): задають, проміжні, 

датчики, об'єкти 

регулювання, виконавчі і 

керуючі елементи. 

Принципи регулювання, 

що застосовуються в 

САК ТО. Типові 

функціональні схеми 

САК ТО.* 

Функціональні схеми 

САК, що застосовуються 

на вітчизняних ТО. 

Знати та вміти складати 

та застосовувати систем 

автоматизованого 

керування (САК) 

технологічних об’єктів. 

 Виконувати розрахунок 

та аналіз режимів робо 

ети електропривода з 

автономними джерелами 

живлення за 

функціональні схеми 

САК .  

Аналіз, 

узагальнення та 

систематизація 

теоретичних 

питань, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

лабораторно-

дослідницькі 

роботи, 

індивідуальні 

завдання 

2 – – 4 

Тема 8. Призначення і 

області застосування 

системи автоведеня. 

Принципи оптимального 

управління ТО. 

Алгоритми і програми 

автоматичного 

управління ТО. Точність 

руху поїздів при 

автоведения.* Автономні 

системи автоведеня 

електропоїздів, 

пасажирських і 

вантажних поїздів.* 

Системи 

телемеханічного 

управління ТО. 

Знати призначення і 

області застосування 

системи автоведеня. 

Вміти застосовувати 

принципи оптимального 

управління ТО. 

Класифікувати системи 

автоведеня і 

телемеханічного 

управління ТО 

Аналіз, 

узагальнення та 

систематизація 

теоретичних 

питань, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

лабораторно-

дослідницькі 

роботи, 

індивідуальні 

завдання 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до 

лабораторних занять 

Щотижня, згідно розкладу Самостійність, точність, 

вчасність виконання завдань 

2 Завдання до практичних 

занять 

Щотижня, згідно розкладу Самостійність, точність, 

вчасність виконання завдань 

3 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

4 Модуль 1, модуль 2, 

модуль 3  (письмова 

робота) 

Наприкінці модуля 1, 2,3 Самостійність, правильність 

виконання завдань 
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При оцінюванні бакалавра враховується наступне: 

1. Відвідування лекційних, лабораторних і практичних занять. 

2. Активна і продуктивна участь на лабораторних і практичних заняттях 

(додаткові бали за роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму 

презентації результатів роботи). 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Види занять Максимальна сума 

балів 

денна  

форма 

заочна 

форма 

Лекції: 

– відвідування та робота на лекції – 1/2 бали/лекцію 

(8/2 лекцій ) 

 

8 

 

4 

Лабораторні роботи: 

– відвідування та робота на занятті – 1/2 бали/заняття 

(6/2 занять)  

– захист лабораторної роботи – 1,5/2 балів/лаб.роб. 

 (6/2 лаб.роб.) 

 

 

6 

 

9 

 

 

4 

 

4 

Практичні заняття: 

– відвідування та робота на занятті – 1/2 бали/заняття 

(6/2 занять)  

– захист лабораторної роботи – 1,5/2 балів/лаб.роб. 

 (6/2 лаб.роб.) 

 

 

6 

 

9 

 

 

4 

 

4 

Поточний контроль: 

– захист лабораторних робіт; 

– захист практичних робіт; 

– контрольна робота. 

 

6 

6 

– 

 

6 

6 

30 

Проміжний контроль: 

– змістовий модуль 1; 

– змістовий модуль 2; 

– змістовий модуль 3. 

 

10 

10 

10 

 

6 

6 

6 

Підсумковий контроль: іспит 20 20 

Усього  100 100 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти 

має виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами  

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати 

інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення 

до здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, а 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf


10 

 

  

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється 

відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

Методичне забезпечення 

http://saue.kdu.edu.ua/subjects 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять 

(http://document.kdu.edu.ua/metod/2019_1542.pdf). 

4. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних занять. 

5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

6. Питання до заліку. 

7. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю, правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної 

діяльності здобувача вищої освіти при вивченні курсу. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Электромобили (методы расчета) : Учебное пособие / Б.П. [Бусыгин 

Б.П.]. М.: Московский автомобильно-дорожный институт, 1979.  72 с. 

2. Использование электрической энергии [Электротехнический 

справочник в 4 т. Т. 4] / Под общей редакцией В.Г. Герасимова и др. – 9-е изд., 

стер. М.: Издательство МЭИ, 2004.  696 с. 

3. Щетина В.А. Электромобиль: Техника и экономика / В.А. Щетина, Ю.Я. 

Морговский, Б.И. Центер, В.А. Богомазов.  Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-

ние, 1987. 253 с. 

4. Розенфельд В.Е. Теория электрической тяги / В.Е. Розенфельд, И.П. 

Исаев, Н.Н. Сидоров,, М.И. Озеров; Под ред. И.П. Исаева.  М.: Транспорт, 1995.  

294 с. 

5. Байрыева Л.С. Электрическая тяга: Городской наземный транспорт : 

Учебник [для техникумов] / Л.С. Байрыева, В.В. Шевченко. М.: Транспорт, 1986. 

206 с. 

6. Слепцов М.А. Основы электрического транспорта : Учебник [для студ. 

высш. учеб. заведений] / М.А. Слепцова, Г.П. Долаберидзе, А.В. Прокопович и 

др. М.: Издательский центр «Академия», 2006.  464 с. 

7. Электрооборудование машин напольного безрельсового 

электротранспорта.  М.: Инфорэлектро, 1972.  200 с. 

 

http://saue.kdu.edu.ua/subjects
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Допоміжна 

1. Кузьмин Ю.А. Проектирование автомобиля. Расчет агрегатов шасси 

автомобиля: Учебное пособие [по выполнению курсового проекта] / Ю.А. 

Кузьмин. Ульяновск: УлГТУ, 2009.  27 с. 

2. Туревский И.С. Теория автомобиля: Учебное пособие / И.С. Туревский.  

М.: Высш. шк., 2005.  240 с. 

3. Хусаинов А.Ш. Теория автомобиля. Конспект лекций / А.Ш. Хусаинов, 

В.В. Селифонов.  Ульяновск: УлГТУ, 2008.  121 с. 

 

. 


