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Доцент, к.т.н., доцент кафедри електричних машин. Має близько 40 публікацій, основні курси – Загальна теорія електричних 
машин,  Математичне моделювання електричних машин, Проєктування та технологія виготовлення синхронних машин 
великої потужності, Організація технологічної підготовки виробництва 

Загальна інформація про курс 

Анотація Дисципліна вивчає спеціальні питання устрою та принципу дії електричних машин і трансформаторів, особливості їхньої роботи. 

 

 

 

Цілі курсу 

Метою вивчення дисципліни є знайомство з історією та досягненнями університету, факультету та випускної кафедри; 
інформування студентів про порядок організації навчального процесу в НТУ «ХПІ»; надання інформації щодо можливості участі 
студентів у міжнародних проєктах, організації побуту, відпочинку, участі у спортивних та культурно-масових заходах; ознайомлення 
з основними нормативно–правовими документами, що регламентують навчальний процес в НТУ «ХПІ»; інформування про 
соціально-правовий захист студента; формування у студентів системних уявлень про зміст і умови майбутньої професійної 
діяльності; ознайомлення з можливостями працевлаштування; початкове та попереднє ознайомлення студентів зі спеціальністю 
«Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка», основними законами електротехніки та електромеханіки, напрямками 
розвитку електроенергетики, видами електричних машин, які застосовуються натепер у світі 

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

Семестр 1 

mailto:olena.yurieva@khpi.edu.ua


Результати навчання 

Знаходити необхідну інформацію в інформаційному просторі. Дискутувати на професійні 

теми. Визначати принципи побудови та нормального функціонування елементів 

електроенергетичних, електротехнічних електромеханічних комплексів та систем. Розуміти і 

пояснювати значення традиційної та відновлювальної енергетики для успішного 

економічного розвитку країни. Наслідувати зразки дій, стратегії та тактики розв'язання 

професійних завдань досвідченими працівниками у галузі електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки 

Теми, що розглядаються 

Змістовий модуль № 1. Методичні основи навчання в Університеті 

Тема 1. Вища професійна освіта в Україні та за кордоном 

Тема 2. Організація освітнього процесу в НТУ «ХПІ» 

Тема 3. Контрольні заходи. Організація та проведення звітностей в НТУ «ХПІ» 

Тема 5. Методичні рекомендації щодо роботи студентів під час навчання 

Тема 4. Соціально-правовий захист студента 

Тема 5. Професійне становлення здобувача вищої освіти 

Тема 6. Основні питання зі спеціальності. 

Тема 7. Бібліотеки у системі соціальних комунікацій 

Тема 8. Академічна доброчесність 

Змістовий модуль № 2. Основні поняття і закони електротехніки 

Тема 1. Електростатика 

Тема 2. Електричне коло. 

Тема 3. Магнетизм 

Тема 4. Перетворення енергії 

Змістовий модуль № 3. Загальні відомості про електричні машини та трансформатори. 

Тема 1. Історія розвитку електричних машин постійного струму 

Тема 2. Історія розвитку електричних машин змінного струму 

Тема 3. Історія розвитку трансформаторів 

Тема 4. Загальні відомості про електричні машини 

Змістовий модуль № 4. Будова та принцип дії електричних машин та трансформаторів. 

Тема 1. Трансформатори 

Тема 2. Асинхронні машини 

Тема 3. Синхронні машини 

Тема 4. Машини постійного струму 

Форма та методи навчання 

Лекція, лекція-діалог, лекційне опитування, практичні заняття, співбесіда, консультація. 

Методи контролю 

Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях та практичних 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 Практичні заняття Р Екзамен Сума 

40 20 20 20 100 



Критерії та система оцінювання знань та вмінь студентів 

Рейтингов 

а оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн 

а оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

   - Глибоке знання Відповіді на 
   навчального матеріалу запитання можуть 
   модуля, що містяться містити незначні 
   в основних і неточності 
   додаткових  

   літературних  

   джерелах;  

   - вміння аналізувати  

   явища, які  

   вивчаються, в їхньому  

90-100 А Відмінно 
взаємозв’язку і 
розвитку; 

 

   - вміння проводити  

   теоретичні  

   розрахунки;  

   - відповіді на  

   запитання чіткі,  

   лаконічні, логічно  

   послідовні;  

   - вміння вирішувати  

   складні практичні  

   задачі.  

   - Глибокий рівень Відповіді на 
   знань в обсязі запитання містять 
   обов’язкового певні неточності 
   матеріалу, що  

   передбачений  

   модулем;  

   - вміння давати  

82-89 В Добре аргументовані  

   відповіді на запитання  

   і проводити  

   теоретичні  

   розрахунки;  

   - вміння вирішувати  

   складні практичні  

   задачі.  

   - Міцні знання - невміння 
   матеріалу, що використовувати 
   вивчається, та його теоретичні знання для 
   практичного вирішення складних 
   застосування; практичних задач. 

75-81 С Добре 
- вміння давати 
аргументовані 

 

   відповіді на запитання  

   і проводити  

   теоретичні  

   розрахунки;  

   - вміння вирішувати  



   практичні задачі.  

 

 

 

 

 
64-74 

 

 

 

 

 
D 

 

 

 

 

 
Задовільно 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, 

що вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні 

задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

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) 

 

 

 

 
Незадовільн 

о 

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) 

 

 

 

 

 
Незадовільн 

о 

- - 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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вказівки до використання в навчальному процесі кафедри «Електричні машини» для студентів і 

викладачів електротехнічних спеціально- стей / Укладач В. І. Мілих. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. 

5. Шайда В.П. Вступ до спеціальності: Типова програма, методичні вказівки та контрольні 

завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми «Електричні машини» / Уклад. 

В.П. Шайда, О.Ю. Юр’єва. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2018. – 12 с. 

6. СТЗВО-ХПI-3.01-2021. Оформлення текстових документів. 

 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

 

 

 

Освітня програма середньої школи 

Фізика 

Хімія 

Основи електроенергетики 

Технічна механіка 

Теоретичні основи електротехніки 

Основи метрології та електричних 

вимірювань 

Основи електроніки 

Електричні машини 

 

Провідний лектор: 

доцент кафедри електричних машин, доцент Юр`єва О. Ю. 


