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PhD., доцент кафедри електричних машин. Має 50 публікацій, основні курси – Комп’ютерна графіка електричних машин, 

Надійність електричних машин, Шум і вібрація електричних машин, Проблеми, перспективи та технології розвитку 

електроенергетики та електромеханіки, Випробування та діагностика електричних машин 

Загальна інформація про курс 

Анотація Дисципліна вивчає принципи виконання креслеників електричних машин. 

Цілі курсу 

Метою робочої програми навчальної дисципліни є підготовка бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка», що передбачає здобуття теоретичних знань та практичних умінь, навичок та інших компетентностей, 

достатніх для розуміння процесів та розв’язання комплексних проблем у галузі електричної інженерії, зокрема, за спеціалізацією 

електричні машини. 

Формат  Загальна кількість годин 90, з них 16 лекцій, 32 лабораторних, 42 самостійної роботи 

Семестр 5 

 



Результати навчання 

Визначати принципи побудови та нормального функціонування елементів 

електроенергетичних, електротехнічних електромеханічних комплексів та систем. 

Наслідувати зразки дій, стратегії та тактики розв'язання професійних завдань досвідченими 

працівниками у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

Вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням та програмним забезпеченням при 

виконанні розрахунків режимів роботи електротехнічного, електроенергетичного та 

електромеханічного обладнання, відповідних комплексів та систем. 

Теми, що розглядаються 

Тема 1. Система національних та міжнародних стандартів. Вимоги до оформлення технічних 

креслеників за ДСТУ. 

Тема 2. Загальні терміни та види креслеників за ДСТУ. Формати листів, масштаби 

креслеників та шрифти за ДСТУ. 

Тема 3. Принципи подавання ліній, ліній-виносок і полиць ліній-виносок на машинобудівних 

креслениках. 

Тема 4. Положення про види на машинобудівних креслениках. 

Тема 5. Положення про розрізи та перерізи на машинобудівних креслениках. 

Тема 6. Познака зовнішньої текстури матеріалів на машинобудівних креслениках. 

Проставлення розмірів і допусків на машинобудівних креслениках. 

Тема 7. Основи допусків, відхилів та посадок на машинобудівних креслениках. 

Тема 8. Проставлення позицій на машинобудівних креслениках. Заповнення основного 

напису. Вимоги до оформлення специфікації на складальний кресленик. 

Тема 9. Питання надійності підшипників електричних машин. Фактори, що впливають на 

надійність підшипників електричних машин. Довговічність підшипників електричних 

машин. 

Форма та методи навчання 
Лекція, лекція-діалог, лекційне опитування, лабораторні заняття, співбесіда, консультація. 

Методи контролю 

Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях та лабораторних заняттях, 

контролю виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних (модульних) робіт. 

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи студента, 

проводиться шляхом перевірки конспектів. Семестровий контроль проводиться у формі 

екзамену по екзаменаційних білетах відповідно до навчального плану в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені навчальним планом 

з урахуванням результатів поточної успішності. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Контрольні роботи  
Лабораторні роботи 

Розрахункове завдання (Р) Екзамен Сума 

15 45 40 20 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів 

Рейтингова 

оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, 

в їхньому 

взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на 

запитання чіткі, 

лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання можуть  

містити незначні 

неточності  

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень 

знань в обсязі 

обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання містять 

певні неточності 

75-81 С Добре 

- Міцні знання 

матеріалу, що 

вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні знання для 

вирішення складних 

практичних задач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, 

що вивчається, та їх 

практичного 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 



застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні 

задачі. 

аналізувати 
викладений матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

60-63  Е Задовільно 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші практичні 

задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) 

питань з матеріалу 

модуля; 

- невміння послідовно 

і аргументовано 
висловлювати думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні положення 

при розвязанні 

практичних задач 

35-59 

FХ 

 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може 

бути виконане в 

терміни, що 

передбачені 

навчальним планом. 

Незнання основних 

фундаментальних 

положень 
навчального матеріалу 

модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати прості 

практичні задачі. 

1-34 

F  

 (потрібне 

повторне 

вивчення) 

Незадовільно 

- - Повна відсутність 

знань значної частини 

навчального матеріалу 

модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під час 

розв’язання  простих 

практичних задач 
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Харків : Тимченко, 2006. Кн.1. – 560 с. 
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А. Ткачук, В. Г. Серпученко ; ред. Б. Д. Коваленко. – Київ : Каравела, 2008. – 512 с. 
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на дисципліни: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються дисципліни: 

Інформаційні технології в електричних 

машинах 

Вступ до спеціальності 

Нарисна геометрія, інженерна та 

комп'ютерна графіка 

Загальна теорія електричних машин 

Електромагнітні комп'ютерні розрахунки 

електричних машин 

Конструювання електричних машин 

Проектування асинхронних машин 

Проектування електричних машин в САПР 

Дипломне проектування 
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доцент кафедри електричних машин, Лариса ШИЛКОВА__________________ 
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