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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 особливості організації технологічної підготовки електромашинобудівного виробництва,  

Цілі курсу 

Метою вивчення дисципліни є набуття знань з визначення технологічних процесів, необхідних для електромашинобудівного 
виробництва, основ вибору та прийняття технологічних рішень при проєктуванні та виготовленні електричних машин, створення 
документації, яка супроводжує технологічні процеси виробництва електричних машин. Дисципліна передбачає формування бази 
теоретичних знань з методів організації технологічної підготовки виробництва електричних машин. 

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

Семестр 5 

 



Результати навчання  

Знати технологічні процеси електромашинобудівного виробництва, властивості 

конструкційних матеріалів на способи їх отримання, основи вибору та прийняття 

технологічних рішень при проектування та виготовленні електричних машин. Знати 

особливості конструкцій окремих складових вузлів електричних машин  

Теми, що розглядаються  

Тема 1. Місце технологічної підготовки виробництва у виробничому процесі 

Тема 2. Виробничий процес та його складові 

Тема 3. Класифікація виробництв і організація технологічного процесу 

Тема 4. Стадії розробки технологічної документації  

Тема 5. Технологічність конструкції виробу. Основні терміни та визначення  

Тема 6. Оцінка технологічності конструкції виробу 

Тема 7. Оцінка технологічності конструкції деталей, одержуваних литтям, гнуттям, 

витягуванням, рель’єфним формуванням 

Тема 8. Оцінка технологічності конструкції деталей, одержуваних листовим штампуванням, 

об’ємним штампуванням і куванням, розділовими операціями, різанням 

Тема 9. Оцінка технологічності конструкції з’єднань. Оцінка технологічності конструкції 

складаної одиниці 

Тема 10. Оцінка технологічності конструкції електричної машини при монтажу 

Тема 11. Оцінка технологічності конструкції електричної машини при контрольних 

операціях і випробуваннях 

Тема 12. Оцінка технологічності конструкції електричної машини при експлуатації та 

ремонті 

Тема 13. Принципи вибору та підготовки заготованок 

Тема 14. Види технологічних документів. Особливості побудови форм технологічних 

документів 

Тема 15. Оформлення документів при розробці технологічних процесів 

Тема 16. Засоби технологічного оснащення 

Форма та методи навчання  
Лекція, лекція-діалог, лекційне опитування, практичні заняття, інженерний семінар, 

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 при перевірці 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 КП Екзамен Сума 

20 25 30 25 100 

  

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 



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 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 



практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні 

задачі. 

- 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 

 

 

Основна література: (перелік літератури, яка забезпечує цю дисципліну)  

Базова література 

1. Юхимчук В.Д. Технологія виробництва електричних машин: підручник 
/ В. Д. Юхимчук. – Х.: Тім Пабліш Груп, 2014.  



2. ДСТУ ГОСТ 3.1001:2014  Єдина система технологічної документації. 

Загальні положення 

3. ДСТУ ГОСТ 3.1102:2014  Єдина система технологічної документації. 

Стадії розробки та види документів. Загальні положення 

4. ДСТУ ГОСТ 3.1103:2014  Єдина система технологічної документації. 

Основні написи. Загальні положення 

5. ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014  Єдина система технологічної документації. 

Форми та правила оформлення документів загального призначення 

6. ДСТУ ГОСТ 3.1116:2014  Єдина система технологічної документації. 

Нормоконтроль 

7. ДСТУ ГОСТ 3.1127:2014  Єдина система технологічної документації. 

Загальні правила виконання текстових технологічних документів 

8. ДСТУ ГОСТ 3.1128:2014  Єдина система технологічної документації. 

Загальні правила виконання графічних технологічних документів 
 

Допоміжна література 

9. Технологія машинобудівних підприємств: підручник / В. Л. Дикань, Ю. 

Є. Калабухін, Н. Є. Каличева та ін., за ред. В. Л. Диканя. – Харків: УкрДУЗТ, 2020.  

10. Чучман Ю.І. Технологія машинобудування для електромеханіків: 

навчальний посібник / Ю.І. Чучман. – Львів : Видавництво Національного 

університету «Львівська політехніка», 2001.  

11. Боженко Л. І. Технологія машинобудування: Проектування та 

виробництво заготованок. Підручник для студентів машинобудівних 

спеціальностей вищих навчальних закладів. – Львів: Світ, 1996.. 

12. Літерні позначення величин та параметрів електричних машин: 

методичні вказівки до використання в навчальному процесі кафедри «електричні 

машини» для викладачів і студентів усіх спеціальностей / Укладач В.І. Мілих. – 

Харків: НТУ «ХПІ», 2007. 

 
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни  

Попередні дисципліни Наступні дисципліни: 

Вища математика 

Вступ до спеціальності 

Електротехнічні матеріали 

Електричні машини 

Інформаційні технології в 

електричних машинах 

Основи програмування та 

комп’ютерна графіка в 

електричних машинах 

Конструювання електричних машин 

Проєктування асинхронних машин 

Технологія електромашинобудування 

Експлуатація та ремонт електричних машин 

Виробництво електричних машин 

Випробування та діагностика електричних 

машин 

Проєктування електричних машин в САПР 

Дипломне проєктування 

 

Провідний лектор:  

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

      (підпис) 

 


