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ВСТУП 

 

Анотація 

Майже кожне сучасне підприємство використовує автоматизований електропривод для  

виконання як допоміжних, так і основних технологічних операцій в умовах виробництва. 

Досягнення світового досвіду створення нового і модернізації діючого технологічного 

обладнання показує високу динаміку розвитку регульованих електроприводів, комп’ютерних 

засобів автоматизації, використання інформаційних засобів. 

Курс  "Системи керування електроприводами" є обов’язковою дисципліною при 

підготовці студентів першого рівня вищої освіти (бакалаврський). 

Програма дисципліни має на меті навчання основним методам проектування та аналізу 

основних характеристик автоматизованих електроприводів різних класів та систем 

керування ними, що базуються на знанні фізичних принципів роботи та особливостей 

електромеханічних систем, силових перетворювачів, методів аналізу динамічних 

характеристик. 

 

Ключові слова: автоматизований електропривод, датчик, регулятор, система 

керування, силовий перетворювач. 

 

Abstract 

Almost every modern enterprise uses an automated electric drive to perform both auxiliary and 

basic technological operations in production conditions. 

Achieving world experience in creating new and modernizing existing technological equipment 

shows the high dynamics of development of adjustable electric drives, computer automation, the 

use of information tools. 

The course "Control Systems of Electric Drives" is a mandatory discipline in the preparation of 

students of the first level of higher education (bachelor's degree). 

The discipline program aims to teach the basic methods of design and analysis of the main 

characteristics of automated electric drives of different classes and control systems based on 

knowledge of physical principles and features of electromechanical systems, power converters, 

methods of analysis of dynamic characteristics. 

 

Key words: automated electric drive, sensor, regulator, control system, power converter. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність  

(освітня програма), 

освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма навчання 

заочна 

форма навчання 

Кількість кредитів – 9 
14 «Електрична 

інженерія» 

 

Обов’язкова 

 

Модулів – 3 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й, 5-й 

 

Спеціальність 

141 «Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 

 

Освітня програма 

«Електромеханіка та 

електроенергетика» 

Семестри 

7-й, 8-й 8-й, 9-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання . 

Курсова робота 

"Проектування 

електропривода подачі 

металорізальних 

верстатів" 

Лекції 

7-й сем. – 15 год.; 

8-й сем. – 30 год. 

8-й сем. – 10 год.; 

9-й сем. – 14 год. 

Практичні 

7-й сем. – 15 год.; 

8-й сем. – 15 год. 

8-й сем. – 8 год.; 

9-й сем. – 10 год. 

Загальна кількість годин – 

270 

Лабораторні 

7-й сем. – 0 год.; 

8-й сем. – 15 год. 

8-й сем. – 0 год.; 

9-й сем. – 12 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

 

аудиторних – 6; 

 

самостійної роботи 

студента – 12 

Освітній рівень: 

перший  

(бакалаврський) 

 

Самостійна робота 

180 год.: 

7-й сем. – 75 год.; 

8-й сем. – 105 год. 

216 год.: 

8-й сем. – 106 год.; 

9-й сем. – 110 год. 

Індивідуальні завдання: 

курсова робота* 

8-й сем. – 90 год. 9-й сем. – 90 год. 

Вид контролю 

7-й сем. – залік; 

8-й сем. – іспит 

8-й сем. – залік; 

9-й сем. – іспит 

Форма контролю 

комбінована 

 

* - курсове проектування входить в виконання самостійної роботи студентів. 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни  є здатність студентів до вирішення типових задач 

діяльності у сфері проектування систем керування електроприводами (СКЕП), схем та 

аналізу основних характеристик автоматизованих електроприводів різних класів та систем 

керування ними.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Системи керування електроприводів» є 

формування у студентів відповідно до освітньої програми таких компетентностей: 

• К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 

• К06. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

• К12. Здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів математики, 

фізики та електротехніки; 

• К15. Здатність вирішувати  комплексні  спеціалізовані задачі і практичні проблеми, 

пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та  автоматизованого 

електроприводу; 

• К19. Усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетичного, 

електротехнічного та електромеханічного устаткування; 

• К20. Усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про нові 

технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці. 

 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є: дисципліни: теорія електропривода, теорія 

автоматичного керування, система керування електроприводами, проектування дискретних 

та цифрових систем керування. 

 

4. Очікувані результати навчання 

 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

таких результатів навчання: 

• ПР03. Знати принципи роботи електричних машин, апаратів та автоматизованих 

електроприводів та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у 

професійній діяльності; 

• ПР06. Застосовувати прикладне програмне забезпечення, мікроконтролери та 

мікропроцесорну техніку для вирішення практичних проблем у професійній 

діяльності; 

• ПР07. Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехнічному та 

електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах; 

• ПР08. Обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу 

електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками. 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 ............................................  

Змістовий модуль 1 Функціональна побудова та математичний опис систем 

керування 

Тема 1 Терміни та визначення. Загальна характеристика АЕП. Узагальнена 

функціональна схема АЕП.  [2] 5-9, [3] с.107-109, [15] с.9-14. 

Тема 2 Принципи побудови системи керування. Показники якості процесів керування, 

показники якості перехідних процесів. [20] с.40-46, [23] с.4-10. 

Тема 3 Основні закони керування та типи регуляторів, реалізованих на операційних 

підсилювачах постійного струму. [23] с121-147. 

Тема 4 Регулювання швидкості в СКЕП постійного струму. Типові структури СКЕП. 

[2] с.53-73, [28] с.232-240. 

Тема 5 Основні силові схеми вентильних перетворювачів. Схеми реверсивних 

вентильних електроприводів  [2] с.53-64, [10] с.14-18. 

Тема 6 Керування реверсивними вентильними перетворювачами. Сумісне керування 

групами вентилів. Роздільне керування групами вентилів [2] с.50-52, с.77-82, [10] 

с.24-31. 

Тема 7 Система імпульсно-фазового керування [2], [10] с.36-39. 

Тема 8 Стандартні настройки найпростійших контурів систем керування. [2] с.17-21, 

[28] с.252-261. 

Модуль 2 ............................................  

Змістовий модуль 2 Замкнені СКЕП змінного струму  
Тема 9 Загальна характеристика СКЕП змінного струму. Фізичні залежності, 

характерні для АЕП змінного струму [2] с.84-94, [23] с.179-189, [30] с.6-20 . 

Тема 10 Особливості керування швидкістю асинхронних електроприводів [2] с.84-94, 

[30] с.22-30. 

Тема 11 Замкнені схеми регулювання швидкості АЕП шляхом зміни напруги статора 

[2] с.113-116, [30] . 

Тема 12 Класифікація систем частотного керування асинхронним двигуном [30] с.27-

32. 

Тема 13 Схема регульованого електропривода на основі автономного інвертора 

струму [2] 116-119, [23] с.189-204, [28] 153-162. 

Тема 14 Керування струмом двигуна при відсутності регулятора швидкості [30] с.130. 

Тема 15 Асинхронний електропривод з регульованою напругою на статорі й 

використанням регуляторів швидкості [23] с.179-189. 

Тема 16 Системи частотно-струмового керування швидкістю [2] с.116-119, [23] с.189-

204, [30] с.30-32.  

Тема 17 Системи векторного керування. Принцип векторного керування. Схеми. [2] 

с.119-125, [23] с.204-234. 

Тема 18 Система векторного керування асинхронним електроприводом без датчика 

швидкості[4] с.204-240, [21] с.232-240, [28] с.305-308. 

Тема 19 Система керування положенням механізму. Принцип побудови слідкуючих 

СКЕП в режимі позиціювання та функціональні схеми. [2] с.199-230, [23] с.234-249.  

Тема 20 Особливості математичного опису слідкуючих СКЕП. [4] с.37-40, [13] с.47-53.   

Тема 21 Якісні характеристики. [2] 210-216. 

Тема 22 Методи синтезу корегуючих пристроїв. Розрахунки параметрів регуляторів 

[2] с.208-210, [23] с.96-102, 121-126. 

Тема 23 Синтез регуляторів в слідкуючих СКЕП. [2] с.210-216, [30] с.268-271. 
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Тематичний план начальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лек. пр. лаб. с.р. лек. пр. лаб. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Функціональна побудова та математичний опис систем керування 

Тема 1. Терміни та визначення. Загальна характеристика АЕП. Узагальнена 

функціональна схема АЕП  
7 1 1 - 10 12 2 - - 10 

Тема 2. Принципи побудови системи керування. Показники якості процесів 

керування, показники якості перехідних процесів 
14 2 2 - 10 14 - 2 - 10 

Тема 3. Основні закони керування та типи регуляторів, реалізованих на 

операційних підсилювачах постійного струму 
14 2 2 - 10 14 2 - - 10 

Тема 4. Регулювання швидкості в СКЕП постійного струму. Типові структури 

СКЕП  
14 2 2 - 10 17 - 2 - 15 

Тема 5. Основні силові схеми вентильних перетворювачів. Схеми реверсивних 

вентильних електроприводів  
14 2 2 - 10 17 2 - - 15 

Тема 6. Керування реверсивними вентильними перетворювачами. Сумісне 

керування групами вентилів. Роздільне керування групами вентилів 
14 2 2 - 10 17 - 2 - 15 

Тема 7. Система імпульсно-фазового керування 14 2 2 - 15 17 2 - - 15 

Тема 8. Стандартні настройки простійших контурів систем керування 14 2 2 - 15 16 2 2 - 12 

Разом за змістовим модулем 1 120 15 15 - 90 120 10 8 - 102 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Замкнені СКЕП змінного струму 

Тема 9. Загальна характеристика СКЕП змінного струму. Фізичні залежності, 

характерні для АЕП змінного струму  
2 2 - - - 4 - 2 - 2 

Тема 10. Особливості керування швидкістю асинхронних електроприводів  4 2 2 - - 6 2 - 2 2 

Тема 11. Замкнені схеми регулювання швидкості АЕП шляхом зміни напруги 

статора 
4 2 - 2 - 1 - - - 1 

Тема 12. Класифікація систем частотного керування асинхронним двигуном  4 2 2 - - 7 2 2 2 1 

Тема 13. Схема регульованого електропривода на основі автономного інвертора 

струму  
4 2 - 2 - 2 - - - 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 14 Керування струмом двигуна при відсутності регулятора швидкості  4 2 2 - - 6 2 - 2 2 

Тема 15 Асинхронний електропривод з регульованою напругою на статорі й 

використанням регуляторів швидкості 
4 2 - 2 - 4 - 2 - 1 

Тема 16 Системи частотно-струмового керування швидкістю 4 2 2 - - 4 2 - - 2 

Тема 17 Системи векторного керування. Принцип векторного керування. Схеми. 4 2 - 2 - 4 - - 2 2 

Тема 18 Система векторного керування асинхронним електроприводом без 

датчика швидкості 
4 2 2 - - 4 2 2 - 1 

Тема 19 Система керування положенням механізму. Принцип побудови 

слідкуючих СКЕП в режимі позиціювання та функціональні схеми 
4 2 - 2 

- 
2 - - - 2 

Тема 20 Особливості математичного опису слідкуючих СКЕП 6 2 2 2 - 5 2 - 2 1 

Тема 21 Якісні характеристики 2 2 - - - 3 - 2 - 1 

Тема 22 Методи синтезу корегуючих пристроїв. Розрахунки параметрів 

регуляторів  
6 2 2 2 - 6 2 - 2 2 

Тема 23 Синтез регуляторів в слідкуючих СКЕП 4 2 1 1 - 2 - - - 2 

Разом за змістовим модулем 2 60 30 15 15 - 60 14 10 12 24 

Модуль 3 ІНДЗ (КР/КП)           

Разом за змістовим модулем 3 90    90 90    90 

Разом за курсом 270 45 30 15 180 270 24 18 12 216 

           

 

* Змістовий модуль кратний 15 годин 

** За заочною формою проводяться оглядові лекції
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Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 

Тема. Знайомство із загальною структурою промислової 

системи керування електропривода подачі, призначенням 

елементів, принципом роботи та особливістю керування 

силовим ланцюгом [2, 10, 15]. 

2 2 

2 
Тема. Дослідження принципу роботи та конструкції 

регуляторів в системі керування електроприводом [6]. 
2 2 

3 
Тема. Дослідження принципу роботи та конструкції блоків 

системи захисту електропривода [6]. 
2 2 

4 
Тема. Методика налагодження електропривода у 

регульованому режимі [6]. 
2 2 

5 

Тема. Знайомство із функціональною схемою лабораторного 

стенда системи керування електропривода постійного 

струму та одержання навичок роботи з ним [6, 7]. 
2 2 

6 
Тема. Розрахунок та моделювання систем із загальним 

суматором [7]. 
2 2 

7 
Тема. Розрахунок та моделювання систем підпорядкованого 

керування [7]. 
3 2 

8 

Тема. Мостовий широтно-імпульсний перетворювач з 

почерговим законом керування в усталених режимах [2, 8, 

23]. 

2 2 

9 Тема. Система з асинхронним інвертором [2, 8, 23]. 2 2 

10 
Тема. Асинхронний електропривод з частотно-струмовим 

керуванням [2, 8, 23]. 
2  

11 Тема. Електропривод зі скалярним керуванням [2, 8, 23]. 4  

12 Тема. Електропривод з векторним керуванням [2, 8, 23]. 5  

 Разом 30 18 

 

Теми лабораторних занять 

 

№ з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 

Тема. Моделювання мостового широтно-імпульсного 

перетворювача з почерговим законом керування в 

усталених режимах [8, 9]. 

2 2 

2 
Тема. Моделювання системи з автономним інвертором 

[8, 9]. 
2 2 

3 
Тема. Побудова асинхронного електропривода з 

частотним керуванням [8, 9]. 
2 2 

4 
Тема. Дослідження частотно-струмового 

електропривода зі скалярним керуванням [8, 9]. 
2 2 

5 
Тема. Побудова частотного електропривода з 

векторним керуванням [8, 9]. 
4 2 

6 
Тема. Побудова електропривода на базі вентильного 

двигуна [8, 9]. 
3 2 

 Разом 15 12 
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Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  

 підготовка до лекційних занять – 0,5 год/1 год. занять (1 година на 1 лекцію); 

 підготовка до практичних занять – 1-2 год/1 заняття; 

 підготовка до лабораторних робіт – 2-3 год/1 робота; 

 виконання розрахункових, домашньої контрольної роботи, (обсяг однієї роботі 

10-20 аркушів А4) – мінімум 15 годин на 1 роботу; 

  підготовка до екзамену – (15-30) год. на 1 захід. 

 

Завдання для самостійної роботи  (см.с.5) 

 

№ з/п Вид роботи 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Підготовка до лекцій  23 23 

2 Підготовка до лабораторних робіт 10 18 

3 Підготовка до практичних робіт  12 15 

4 Виконання домашньої контрольної роботи - 30 

5 Виконання курсової роботи 90 90 

6 Підготовка до екзамену  45 40 

 Разом 180 216 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

 

Курсова робота. Тема "Проектування електропривода подачі металорізальних 

верстатів" 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та  

методів їх демонстрування 

 
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання можуть 

бути*: 

• екзамени; 

• стандартизовані тести; 

• розрахункові роботи; 

• завдання на лабораторному обладнанні. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю і 

оцінки заключного іспиту (за його наявності). У кожного компонента своя частка в загальній 

системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати від 60 балів до 100 балів (у разі 

відсутності заключного іспиту). Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні 

оцінки протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання завдань та інше).  

Питома вага заключного іспиту (при його наявності) в загальній системі оцінок – 40 

балів. Право здавати заключний іспит дається студенту, який з урахуванням максимальних 

балів проміжних оцінок і заключного іспиту набирає не менше 60 балів. Підсумкова оцінка 

навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки іспиту (за його наявності).  
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Поточний контроль проводиться на кожному семінарському, 

практичному/лабораторному занятті та за результатами виконання завдань самостійної 

роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із 

зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 

семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань 

лабораторних/практичних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, передбачених 

чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання*  

Лабораторна 

робота 
Критерії оцінювання 

5 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, чітко 

сформульовані цілі, завдання та гіпотеза досліджень. Застосовувалися 

коректні методи обробки отриманих результатів. У висновках проведена 

коректна інтерпретація результатів.  

4 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує лабораторну 

роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації викладача; описує 

спостереження; в цілому правильно складає звіт та робить висновки. 

3 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації 

викладача; описує спостереження; складає звіт, що містить неточності у 

висновках та помилки. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну згідно з інструкцією; складений звіт містить неточності у 

висновках та помилки. 

1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну під керівництвом викладача; складений звіт містить неточності 

у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася 

 
Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 30 балів (6 

роботи по 5 балів 

 

Практичні 

роботи  
Критерії оцінювання 

5 

Робота виконана у встановлений термін. Студент самостійно визначає тип 

задачі і раціонально розв’язує її. Може розв’язувати комбіновані задачі. Звіт 

відповідає встановленим вимогам. 

4 

Робота виконана самостійно з порушенням встановлених термінів. Студент 

самостійно визначає тип задачі і раціонально розв’язує її. Може 

розв’язувати комбіновані задачі. Звіт відповідає встановленим вимогам. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент наводить 

потрібні формули. Розв’язує задачу користуючись алгоритмом. Складений 

звіт містить неточності у висновках та помилки 

1 
Студент складає скорочену умову задачі, робить обчислення лише за 

готовою формулою. 

0 Студент не розв’язує задачі. 

 
Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 30 балів (6 

робіт по 5 балів). 
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Виконання курсового проєкту (роботи) 

Параметри 

оцінювання 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання за бальною шкалою 

Пояснювальна 

записка 

40 

Зміст роботи відповідає обраній темі; наявність чітко 

сформульованої проблеми; адекватність формулювання 

об’єкта, предмета, мети та задач дослідження; визначення 

ступеню розробленості проблеми дослідження; наявність 

посилань на використану літературу та відповідність 

оформлення роботи стандарту; адекватність обраних методів 

предмету дослідження, грамотне використання методів 

(процедура, обробка, інтерпретація результатів); використання 

методів математичної статистики; відповідність висновків меті 

та завданням дослідження. Робота виконувалась систематично 

та вчасно подана на перевірку науковому керівнику у 

відповідності із планом виконання курсової роботи. 

 

35 

Зміст роботи відповідає обраній темі; наявність чітко 

сформульованої проблеми; адекватність формулювання 

об’єкта, предмета, мети та задач дослідження; визначення 

ступеню розробленості проблеми дослідження; наявність 

посилань на використану літературу та відповідність 

оформлення роботи стандарту; адекватність обраних методів 

предмету дослідження, грамотне використання методів 

(процедура, обробка, інтерпретація результатів); використання 

методів математичної статистики; відповідність висновків меті 

та завданням дослідження. Робота виконувалась не  

систематично та подана на перевірку науковому керівнику з 

порушенням плану виконання курсової роботи. 

 

30 

Зміст роботи відповідає обраній темі; але має поверхневий 

аналіз, матеріал викладено непослідовно та необґрунтовано. 

Робота виконувалась не  систематично та подана на перевірку 

науковому керівнику з порушенням плану виконання курсової 

роботи. 

 

20 

Робота, оформлена за вимогами, які пред’являються до 

курсових робіт, але має недостатньо критичний аналіз, 

матеріал викладено непослідовно та необґрунтовано. Основні 

тези роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко 

сформульовано висновки, пропозиції і рекомендації.  

 

15 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і розуміння основних положень і лише за 

допомогою викладача може виправляти помилки, серед яких є 

значна кількість суттєвих. 

 

5 

Робота не носить дослідницького характеру, не має аналізу і не 

відповідає вимогам, які пред’являються до курсових робіт. У 

роботі немає висновків або вони носять декларативний 

характер. 

Ілюстративна 

частина 20 

Презентація гарно організована, доповідь супроводжується 

ілюстративними матеріалами, матеріали ілюстрації 

підготовлені відповідно до вимог що висуваються.  

 

15 

Презентація гарно організована, доповідь супроводжується 

ілюстративними матеріалами, на які не завжди дано посилання 

у доповіді або ілюстративні матеріали оформлені з незначними 

зауваженнями. 

 10 Ілюстративні матеріали низької якості, в організації 
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Параметри 

оцінювання 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання за бальною шкалою 

презентації спостерігається невпевненість. 

 
5 

Ілюстративні матеріали низької якості, в доповіді немає 

посилань на ілюстративні матеріали. 

Захист роботи 

40 

Доповідь логічно побудована,студент чітко та стисло викладає 

основні результати дослідження, показує глибокі знання з 

питань теми, оперує даними дослідження, вносить пропозиції 

по темі дослідження, під час доповіді вміло використовує 

презентацію, впевнено і докладно відповідає на поставлені 

запитання. 

 

35 

Студент спроможний чітко та стисло викласти основні 

результати дослідження, дає правильні відповіді на всі 

запитання, але не завжди упевнений в аргументації, чи не 

завжди коректно її формулює. 

 

30 

Студент спроможний чітко та стисло викласти основні 

результати дослідження, належно обґрунтовує положення 

роботи, але допускає неточності у відповідях на запитання. 

 

25 

Студент спроможний чітко та стисло викласти основні 

результати дослідження але допускає суттєві неточності у 

відповідях на запитання, не завжди належно обґрунтовує 

положення роботи. 

 

20 

Студент невпорядковано викладає основні результати 

дослідження, намагається дати відповідь на поставлені 

запитання і робить спроби аргументувати положення роботи. 

 

15 

Студент невпорядковано викладає основні результати 

дослідження робить спроби аргументувати положення роботи, 

надає неповні, поверхові, необґрунтовані відповіді на 

поставлені питання. 

 

10 

Студент демонструє задовільні знання з теми дослідження, але 

не може впевнено й чітко відповісти на додаткові запитання 

членів комісії, та належно обґрунтувати положення роботи. 

 

5 

Студент невпорядковано викладає основні результати 

дослідження, не спроможний дати відповідь на запитання, 

відстоювати свою позицію 

 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних відповідей, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання практичних завдань 6х5 бали = 30 балів 4х5 бали = 20 балів 

Виконання лабораторних робіт 6х5 балів = 30 балів 4х5 балів = 20 балів 

Виконання домашньої контрольної роботи - 1х20 балів  = 20 балів 

Всього 60 60 
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8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Денна форма Заочна форма 

Вид роботи 

Кіль 

кість 

балів 

Вид роботи 
Кількість 

балів 

ЗМ1 Т1-Т8 Практичні роботи №1-7 15 Практичні роботи №1-4 10 

ЗМ2 Т9-Т23 
Практичні роботи №8-15 15 Практичні роботи №5-8 10 

Лабораторні роботи №1-6 30 Лабораторні роботи №1-6 30 

Підсумковий 

контроль 
Екзамен 40 Екзамен 40 

ПМК Виконання домашньої 

контрольної роботи 
- 

Виконання домашньої 

контрольної роботи 
10 

Сума  100  100 

 

Виконання курсового проєкту (роботи) 

 

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до 40 до 20 до 40 100 

 

Критерії оцінювання екзамену 

Екзамен проводиться згідно з білетами.  

Склад одного білета: 3 теоретичних питання та 1 практичне завдання  

 

 

 

 

 

 

 

Бали за 

відповідь на 1 

питання білета 

Критерій оцінювання 

10 

Студент вільно володіє матеріалом, знає будову та принцип роботи 

типових систем цифрового та дискретного керування устаткуванням, 

вміє провести вибір та розрахунки елементів, скласти функціональну та 

принципову схеми, блок-схеми алгоритмів та фрагменти програм 

керування.  

8 

студент знає принцип роботи типових систем керування, орієнтується у 

конструкції їх елементів, вміє провести розрахунки елементів, скласти 

функціональну та принципову схеми системи керування, блок-схеми 

алгоритмів її роботи 

5 

студент має уявлення про принципи роботи найбільш розповсюджених 

цифрових та дискретних систем керування устаткуванням, орієнтується 

в конструкції елементів систем керування, вміє скласти функціональну 

схему, вибрати склад обладнання для заданої системи керування 

0 студент має знання та вміння нижче визначеного рівня   
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9. Засоби навчання 

 

На лекційних заняттях використовуються технічні засоби, а саме:  комп’ютер та  

наочні матеріали.  

На практичних заняттях студенти використовують комп’ютери та отримують навички 

ефективного використання сучасних систем автоматизованого електропривода, що має 

забезпечити вивчення роботи пристроїв систем автоматизації робототехнічних комплексів. 

Також комп’ютери використовуються для проведення поточного модульного 

контролю у формі перевірки навичок і вмінь роботи з необхідним спеціалізованим 

програмним забезпеченням. 

Як наочний матеріал на лекціях і практичних заняттях використовуються конспект 

лекцій з дисципліни «Системи керування електроприводів». 

  



17 

10. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література 

1. Барский, В. А. Раздельное управление реверсивными тиристорными 

преобразователями / В. А. Барский - М., "Энергия", 1973. 

2. Башарин, А. В. Управление электроприводами / А. В. Башарин, В. А. Новиков, Г. 

Г. Соколовский – Л. : Энергия, 1982. – 440 с. 

3. Белов, М. П. Автоматизированный электропривод типовых производственных 

механизмов и технологических комплексов: учебник / М. П. Белов, В. А. Новиков, Л. Н. 

Рассудов. – М. : Изд. центр «Академия», 2004. – 576 с. 
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