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Доцент, д. т. н., професор кафедри електричних машин. Має 250 публікацій, основні курси –Електричні машини, Електричні 
машини і апарати, Надійність і діагностика електромеханічних пристроїв, Електричні генератори для ГЕС і міні-ГЕС, 
Перспективи використання надпровідності в електромеханіці 
Загальна інформація - науковий ступінь, вчене звання, посада, кількість публікацій, основні курси … 

Загальна інформація про курс 

Анотація 
Дисципліна вивчає питання устрою та принципу дії електричних машин (ЕМ) та трансформаторів, особливості їхньої роботи, 
дослідження, характеристики.  

Цілі курсу 

Метою вивчення дисципліни є підготовка бакалаврів за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка, що передбачає формування бази теоретичних і практичних знань майбутніх спеціалістів в області виготовлення, 
монтажу, експлуатації електричних машин (ЕМ), методів і засобів вимірювання параметрів ЕМ як в процесі виробництва, так і в 
процесі експлуатації. Знати принцип дії та основні характеристики ЕМ; вибирати необхідні ЕМ для електрообладнання 
промислових підприємств, проводити перевірку їхньої працездатності, знати як проводити пуск, гальмування, регулювання і 
реверс ЕМ.  

Формат  
Загальна кількість годин – 180, з них 48 годин лекцій, 16 годин лабораторних робіт, 16 годин практичних занять, 100 годин 
самостійної роботи 

Семестр 5 



Результати навчання  

Студент повинен знати призначення, типи, класифікацію, області використання 

трансформаторів і електричних машин (ЕМ). Мати фундаментальні теоретичні та практичні 

знання і уміння в галузі електромашинобудування, вміти проводити експериментальні 

дослідження ЕМ та трансформаторів, розробляти програму їх досліджень та аналізувати 

отримані експериментальні данні, представляти їх в графічному, табличному та інших видах, 

робити висновки що до отриманих параметрів і характеристик ЕМ та трансформаторів. 

 

Теми, що розглядаються  

Змістовий модуль № 1. Трансформатори 

Тема 1.1. Основні закони електромеханіки. Закон електромагнітної індукції. Закон повного 

струму. Електротехнічні матеріали, що використовуються в електромашинобудуванні. Класи 

нагрівостійкості ізоляційних матеріалів. Призначення трансформаторів. Конструкція і 

принцип дії трансформатора. Класифікація трансформаторів.. 

Тема 1.2. Схеми та групи з'єднання обмоток трифазних трансформаторів. Приведений 

трансформатор. Дослід неробочого ходу трансформатора. Дослід лабораторного короткого 

замикання трансформатора. Визначення номінальних параметрів трансформатора по 

результатам дослідів неробочого ходу та лабораторного короткого замикання.  

Тема 1.3. Схеми заміщення, рівняння та векторні діаграми трансформатора. Робота 

трансформатора при номінальному навантаженні. Характеристики трансформатора. Зовнішня 

характеристика трансформатора. Втрати та ККД трансформатора.. 

Тема 1.4. Умови включення трансформаторів на паралельну роботу. Аналіз невиконання 

однієї з умов включення трансформаторів на паралельну роботу. Перехідні процеси в 

трансформаторах. Перехідний процес при раптовому короткому замиканні трансформатора. 

Перенапруга в трансформаторах.. 

Тема 1.5. Сучасні напрямки вдосконалення трансформаторів. Використання аморфних 

сталій для осердь трансформаторів. Розвиток систем охолодження трансформаторів 

(використання елегазів, криогенного охолодження, обмоток з високотемпературних 

надпровідників). Комплектні трансформаторні підстанції (КТП): комплектування, місце 

встановлення, забезпечення магнітної сумісності елементів КТП. 

Змістовий модуль № 2. Загальні питання машин змінного струму 

Тема 2.1. Поняття «електрична машина». Принцип оборотності електричних машин (ЕМ). 

Конструкції машин змінного струму. Класифікація ЕМ. 

Тема 2.2. Обмотки статора машини змінного струму. Отримання обертового магнітного 

поля. ЕРС та МРС обмоток змінного струму. Вибір кількості пазів статора і ротора.  

Тема 2.3. Високі гармоніки в струмі статора машини змінного струму. Спектр гармонік. 

Засоби боротьби (зменшення) високих гармонік в струмі статора машини змінного струму. 

Скорочення та розподіл обмоток. Обмотковий коефіцієнт. 

Змістовий модуль № 3 Асинхронні машини 

Тема 3.1. Конструкція і принцип дії асинхронної машини в генераторному режимі та в 

режимі двигуна Робота асинхронної машини з нерухомим та рухомим ротором. Рівняння і 

схема заміщення асинхронного двигуна (АД). Векторні діаграми АД в різних режимах роботи. 

Тема 3.2. Втрати та ККД АД. Побудова енергетичної діаграми АД. Електромагнітний 

момент АД. Робочі характеристики асинхронного двигуна. Регулювання частоти обертання 

АД. Реверс АД. 

Тема 3.3. Пуск АД. Проблеми та шляхи вирішення проблем пуску. Використання скін-

ефекту як засіб поліпшення пускових характеристик АД. Глибокопазні та двохкліткові АД. 

Тема 3.4. Конструкція фазного ротора АД. Пояснення необхідності використання фазного 

ротора АД. Розрахунок пускових реостатів АД з фазним ротором в разі обмеження пускових 

струмів або збільшення пускового моменту.   

Тема 3.5. Однофазні АД. Проблеми пуску, схеми та вибір пускових і робочих 

конденсаторів. Серії АД. Використання міді для обмоток роторів АД. Нові класи ефективності 

АД (код IE). Система класифікації енергоефективності АД (EFF3, EFF2, EFF1). 

 



Змістовий модуль № 4. Синхронні машини 

Тема 4.1. Конструкція і принцип дії синхронного генератора (СГ). Конструкції роторів СГ. 

Способи збудження СГ.  

Тема 4.2. Реакція якоря в СГ. Рівняння МРС синхронного генератора. Векторні діаграми 

синхронних генераторів.  

Тема 4.3. Характеристики СГ з урахуванням конструкції ротора та різних типів 

навантаження: неробочого ходу, короткого замикання, зовнішня характеристика, 

навантажувальна та регулювальна характеристики. Кутова характеристика синхронних турбо- 

та гідрогенераторів. 

Тема 4.4. U-подібні характеристики СГ. Коливання СГ. Робота СГ з перевантаженням, 

система автоматичного регулювання збудження (АРЗ). 

Тема 4.5. Паралельна робота СГ з мережею. Умови включення СГ на паралельну роботу з 

мережею при точній та грубій синхронізації. Синхроноскопи. Пуск та зупинка СГ на блоці 

електростанції (гідро-підйом, вало-поворотний пристрій).  

Тема 4.6. Регулювання активної та реактивної потужності СГ при паралельній роботі. 

Статична та динамічна стійкість СГ. Раптове КЗ СГ. Підшипникові струми: причини появи, 

захист СГ від підшипникових струмів. 

Тема 4.7. Принцип дії синхронного двигуна (СД). Конструкція і принцип дії СД. Проблеми 

і способи пуску СД. Регулювання частоти обертання СД. 

Тема 4.8. Рівняння напруги та векторна діаграма СД. Робочі характеристики СД. U-подібні 

характеристики СД. Синхронний компенсатор. 

Змістовий модуль № 5 Машини постійного струму. 

Тема 5.1. Конструкція та принцип дії машин постійного струму (МПС). Схеми включення 

обмоток збудження МПС. ЕРС обмотки якоря МПС. Електромагнітний момент МПС. 

Тема 5.2. Комутація в МПС. Засоби поліпшення комутації. Реакція якоря в МПС. Засоби 

боротьби з дією реакції якоря. Обмотки якоря МПС. 

Тема 5.3. Принцип дії генератора постійного струму (ГПС). Характеристики ГПС. Основне 

рівняння ГПС Особливості роботи ГПС паралельного збудження, умови самозбудження.  

Тема 5.4. Характеристики двигунів постійного струму (ДПС). Основне рівняння ДПС. 

Проблеми і способи пуску ДПС. Робочі характеристики ДПС з урахуванням схеми включення 

обмотки збудження. Засоби регулювання частоти обертання двигунів постійного струму. 

Способи гальмування двигунів постійного стуму. 

 

Форма та методи навчання  

Використовуються різні методи навчання, що використовують на лекційних, лабораторних 

та практичних заняттях відповідно до змісту робочої програми та з метою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни (активні форми 

проведення занять, методи взаємодії між викладачем та студентами): лекція, лекція-діалог, 

лекційне опитування, лабораторні та практичні заняття, інженер-ний семінар, співбесіда, 

консультація. 

 

Методи контролю  

Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях та консультаціях, при 

проведенні вхідного контролю та контролю виконання індивідуального завдання (РГ), при 

проведенні контрольних (модульних) робіт. Контроль вивчення роз-ділів робочої програми, 

розділів, що освоюються під час самостійної роботи студента, проводиться шляхом перевірки 

конспектів та написання контрольної роботи. Семестровий контроль – екзамен (по 

екзаменаційних білетах), відповідно до навчального плану, з урахуванням результатів 

поточної успішності, в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, в 

терміни, що встановлені навчальним планом 

 



Розподіл балів, які отримують студенти  

Робота 

(активність)  

на лекціях 

Лабораторні 

роботи 

Практичні 

роботи 

Виконання 

індивідуального 

завдання 

Співбесіди 

по темам 

самостійної 

роботи  

студента 

Екзамен Сума 

15 10 10 30 5 40 100 

  

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, логічні, 

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. 

 



1 2 3 4 5 

64-74 D 
Задовіль-

но 

- 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 
Задовіль-

но 

- 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 розв’язанні 

практичних задач 

35-59 

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадовіл

ьно 

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) 

Незадовіл

ьно 
- 

- 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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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни  

 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на дисципліни: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються дисципліни: 

Вступ до спеціальності Електричні станції 

Вища математика Експлуатація та режими роботи 

електрообладнання електростанцій Загальна фізика 

Інформатика, обчислювальна техніка та 

програмування  

Міжнародна економіка 

Електромагнітні перехідні процеси 

Теоретична механіка Електротехнічні перехідні процеси 

Теоретичні основи електротехніки Діагностика електротехнічного обладнання 

енергосистем  Електротехнічні матеріали 

Основи метрології та електричних 

вимірювань 

Виконання дипломного проєкта бакалавра  

Основи електроніки  

Теорія автоматичного керування  

Комп'ютерна графіка  

Теорія електропривода  
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