
СПЕЦІАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ТА РЕЖИМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН 
СИЛАБУС 

Шифр і назва спеціальності 
141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка 

Інститут / факультет 
Інститут енергетики, електроніки та 
електромеханіки 

Назва програми Електромеханіка Кафедра Електричні машини 

Тип програми Освітньо-професійна Мова навчання українська 

Викладач 

Шайда Віктор Петрович, viktor.shaida@khpi.edu.ua  

 

Доцент, к.т.н., доцент кафедри електричних машин. Має досвід практичної роботи на підприємстві АТ «Електромашина» 
м. Харків. Автор більше 75 публікацій, основні курси – Електричні машини, Технологія електромашинобудування, Виробництво 
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Загальна інформація про курс 

Анотація 
Дисципліна вивчає будову, принцип дії та галузі застосування електричних машин спеціальних конструкцій; несиметричні та  
перехідні режими роботи: трансформаторів, синхронних машин, асинхронних машин. 

Цілі курсу 
Метою вивчення дисципліни є отримання знань з несиметричних та  перехідних режимів роботи: трансформаторів, синхронних 
машин, асинхронних машин. Вивчення будови, принципу дії та галузей застосування електричних машин спеціальних 
конструкцій: трансформаторів, синхронних машин, асинхронних машин та машин постійного струму. 

Формат  Загальна кількість годин 120, з них 32 лекцій, 16 практичних, 16 лабораторних, 56 самостійної роботи 

Семестр 1 

 



Результати навчання  

відтворити процеси в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах 

при їх моделюванні на персональному комп’ютері; визначати план заходів з підвищення 

надійності, безпеки експлуатації та продовження ресурсу електроенергетичного, 

електротехнічного та електромеханічного обладнання і відповідних комплексів і систем; 

розробляти та впроваджувати системні заходи з підвищення надійності, ефективності 

експлуатації та продовження ресурсу обладнання та об’єктів електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки; обирати напрям наукового дослідження та приймати в 

ньому участь з урахуванням сучасних проблем в області електроенергетики, електротехніки 

та електромеханіки; вирішувати професійні задачі з проектування, монтажу та експлуатації 

електроенергетичних, електротехнічних, електромеханічних комплексів та систем; вміти 

обґрунтовувати вибір конструкції спеціальних електричних машин, розраховувати, 

аналізувати та досліджувати особливі режими роботи електричних машин. 

Теми, що розглядаються 

Змістовий модуль № 1. Спеціальні режими електричних машин (несиметричні та перехідні). 

Тема 1. Вступ. Несиметричні режими роботи трансформаторів. 

Тема 2. Трансформація несиметричних струмів. 

Тема 3. Недотримання симетрії напруг трансформатора при несиметричному навантаженні. 

Тема 4. Однофазне та двофазне коротке замикання трансформатора. 

Тема 5. Несиметричні режими роботи синхронних генераторів (СГ). 

Тема 6. Несиметричні короткі замикання СГ. 

Тема 7. Несиметричні режими роботи асинхронних двигунів (АД). 

Тема 8. Перехідні процеси в трансформаторах. 

Змістовий модуль № 2. Спеціальні конструкції електричних машин. 

Тема 1. Загальні питання спеціальних ЕМ. 

Тема 2. Спеціальні трансформатори. 

Тема 3. Спеціальні синхронні машини (СМ). 

Тема 4. Спеціальні асинхронні машини (АМ). 

Тема 5. Спеціальні електричні машини постійного струму. 

Форма та методи навчання 
Лекційні, практичні та лабораторні заняття, виконання індивідуального розрахунково-

графічного завдання. 

При викладанні лекцій використовується інформаційно-рецептивний метод та метод 

проблемного викладу. На практичних заняттях – репродуктивний та евристичний методи. При 

виконанні індивідуального завдання застосовуються елементи дослідницького методу. 

Методи контролю 

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

захисту лабораторних робіт, проведення контрольних (модульних) робіт. Контроль виконання 

курсового проєкту включає поточний контроль за виконанням розрахунково-графічного 

завдання та його захист. 

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

проводиться: з лекційного матеріалу – перевіркою конспектів; з лабораторних занять – за 

допомогою захисту лабораторних робіт. 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 
ІЗ РГ Екзамен Сума 

18 30 12 10 30 100 

 

 



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; 

- невміння 

використовувати 

теоретичні знання для 

вирішення складних 

практичних задач. 



- 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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т "Львів. політехніка". - Л., 2011. 
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навч. закл. / В. П. Метельський ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Вид. 3-тє, допов. та переробл. - 

Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. 
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4. Ткачук В. І. Електромеханотроніка : Навч. посіб. для студ. електромех. профілю вищ. 

закл. освіти України / В. І. Ткачук. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2001. 

5. Теорія та синтез вентильних двигунів постійного струму: монографія / В.І. Ткачук, 

І.Є. Біляковський,О.В. Макарчук, Л.В. Каша, О.В.Грещук. – Львів: Вид-во Львівської 

політехніки, 2011. 

6. Лозинський А. О. Розв'язування задач електромеханіки в середовищах пакетів 

MathCAD i MATLAB : Навч. посіб. / А. О. Лозинський, В. І. Мороз, Я. С. Паранчук; Держ. ун-

т "Львів. політехніка". - Л., 2000. 

7. Мілих В.І. Дослідження силових трансформаторів: Лабораторний практикум з курсу 

«Електричні машини» для студентів електротехнічних спеціальностей / В.І. Мілих, О.Ю. 

Юр’єва, А.Г. Мірошниченко, В.Д. Юхимчук. – Х.: НТУ «ХПІ», 2010. 

8. Мілих В.І. Дослідження синхронних машин: лаб. практикум / В.І. Мілих, 

Б.О. Єгоров, Г.Г. Єгорова, А.Г. Мірошниченко, В.Д. Юхимчук. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. 

9. Дослідження машин постійного струму: лаб. практикум / В.Д. Юхимчук, М.О. 

Осташевський, Т.П. Павленко; за ред. В.І. Мілих. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни  

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на дисципліни: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються дисципліни: 

Освітня програма підготовки бакалаврів 

 

Виконання дипломного проєкту (роботи) 

 

 

Провідний лектор:  

доцент кафедри електричних машин, доцент Шайда В.П.__________________ 

(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 
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