
ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДУВАННЯ 
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 
електричних машин, Спеціальні конструкції та режими електричних машин, Проєктування та технологія виготовлення машин 
постійного струму 

Загальна інформація про курс 

Анотація 

Дисципліна вивчає загальні питання технологічних процесів виготовлення електричних машин. Якість виготовлення 
конструкційних елементів електричних машин, похибки виготовлення. Види робіт, що виконуються на металообробних верстатах. 
Технологія заготівельних, ливарних, штампувальних та зварювальних робіт. Технологія виготовлення окремих деталей та вузлів 
електричних машин. 

Цілі курсу 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів бази теоретичних знань з технології електромашинобудування: загальних 
питань технології виробництва електричних машин; технологічних властивостей матеріалів, що використовуються в конструкції 
електричних машин; способів одержання заготованок; характеристики найпоширеніших та прогресивних технологій 
машинобудування, що використовуються при виробництві деталей електричних машин; основ технології складання окремих 
вузлів. 

Формат  Загальна кількість годин 150, з них 32 лекцій, 32 практичних занять і 16 лабораторних, 70 самостійної роботи 

Семестр 3 (прискорена форма навчання), 5 

 



Результати навчання  

Знаходити необхідну інформацію в інформаційному просторі. Дискутувати на професійні 

теми. Читати професійну літературу рідною та іноземною мовами. Наслідувати зразки дій, 

стратегії та тактики розв'язання професійних завдань досвідченими працівниками у галузі 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Знати технологічні процеси 

електромашинобудівного виробництва, властивості конструкційних матеріалів на способи їх 

отримання, основи вибору та прийняття технологічних рішень при проєктуванні та 

виготовленні електричних машин. 

Теми, що розглядаються 

Тема 1. Загальні питання технології електромашинобудування (ЕМБ).  

Тема 2. Матеріали, що використовуються в конструкції ЕМ.  

Тема 3. Точність в ЕМБ і методи її досягнення. 

Тема 4. Класифікація заготованок і огляд способів їх одержання. 

Тема 5. Виробництво литва (виливків). 

Тема 6. Отримання заготовок обробкою тиском. 

Тема 7. Отримання заготованок за допомогою зварювання. 

Тема 8. Види обробки заготованок з металу в ЕМБ.  

Тема 9. Використання технології штампування для отримання деталей ЕМ.  

Тема 10. Базування та бази в машинобудуванні. 

Тема 11. Процес складання вузлів. 

Тема 12. Виготовлення деталей з пластмас. 

Форма та методи навчання 
Лекція, лекційне опитування, практичні і лабораторні заняття, консультація, виконання 

індивідуального розрахункового завдання. При викладанні лекцій використовується 

інформаційно-рецептивний метод та метод проблемного викладу. На лабораторних і 

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, перевірки виконання індивідуальних завдань контролю 

виконання індивідуальних завдань, проведення контрольної роботи.  

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

проводиться: з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; з практичних занять – за 

допомогою перевірки виконаних завдань та шляхом контрольного опитування.  

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 
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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 

 

 

 



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

1. Юхимчук В.Д. Технологія виробництва електричних машин: підручник / В. Д. 

Юхимчук. – Х.: Тім Пабліш Груп, 2014. 

2. Технологія машинобудівних підприємств: підручник / В. Л. Дикань, Ю. Є. Калабухін, 

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

3. Літовченко П. І. Технологія конструкційних матеріалів : навч. посіб. / П. І. Літовченко, 

Л. П. Іванова. – Х. : НА НГУ, 2016. 

4. Василенко І. І., Широков В. В., Василенко Ю. І. Конструкційні та електротехнічні 

матеріали: навчальний посібник. – Львів: «Магнолія-2006», 2015. 

5. Технологія конструкційних матеріалів : навч. посіб. / С. В. Марченко, О. П. Гапонова, 

Т. П. Говорун, Н. А. Харченко. – Суми : Сумський державний університет, 2016. 

6. Чучман Ю.І. Технологія машинобудування для електромеханіків: навчальний 

посібник / Ю.І. Чучман. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська 

політехніка», 2001. 

7. Дубровський С. С. Допуски і посадки в машинобудуванні (міжнародні та національні 

аспекти стандартизації): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - 

Львів: «Новий Світ- 2000», 2020. 

8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія 

машинобудування та ресурсозберігаючі технології» для студентів спеціальності 050702 

«Електричні машини і апарати» денної та заочної форми навчання / уклад.: А.Г. 

Мірошниченко, В.П. Шайда, О.М. Петренко – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – 40 c. 

9. Типова програма, методичні вказівки до контрольних робіт з курсу «Технологія 

машинобудування» для студентів спеціальності 7.092206 «Електричні машини і апарати» / 

Уклад. А.Г. Мірошниченко. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – 12 с. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни  

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на дисципліни: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються дисципліни: 

Вища математика 

 Фізика 

 Хімія 

 Нарисна геометрія, інженерна та 

комп’ютерна графіка 

 Вступ до спеціальності 

 Електротехнічні матеріали 

 Теоретична механіка 

 Основи метрології та електричних 

вимірювань 

 Інформаційні технології в ЕМ 

 

Загальна теорія електричних машин 

Конструювання електричних машин 

 Проєктування асинхронних машин 

 Електричні машини автоматики та 

побутової техніки 

 Експлуатація та ремонт електричних  

машин 

 Виробництво електричних машин 

 Випробування та діагностика електричних 

машин 

 

 

Провідний лектор:  

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

(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 

 
 


