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Загальна інформація про курс 

Анотація Дисципліна вивчає основні вимоги та методи випробування та діагностики електричних машин. 

Цілі курсу 

Метою вивчення дисципліни є підготовка бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», що передбачає формування бази теоретичних знань з методів випробувань різних типів електричних машин, а 

також основ теорії технічної діагностики, методів і засобів вимірювання параметрів електричних машин як в процесі виробництва , 

так і в процесі експлуатації. 

Формат  Загальна кількість годин 120, з них 30 лекцій, 20 лабораторних, 70 самостійної роботи 

Семестр 8 

 



Результати навчання 

Визначати принципи побудови та нормального функціонування елементів 

електроенергетичних, електротехнічних електромеханічних комплексів та систем. 

Наслідувати зразки дій, стратегії та тактики розв'язання професійних завдань досвідченими 

працівниками у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Виконувати 

задачі з технічного обслуговування електроустаткування електричних станцій, підстанцій, 

систем та мереж, систем електропостачання і електромеханічних систем за допомогою 

відповідних інструкцій та практичних навичок. Знати та вміти складати програми загальних 

та спеціальних випробувань електричних машин. 

Теми, що розглядаються 

Тема 1. Технічні вимоги до показників якості електричних машин. Стандартизація методів 

випробувань да діагностики електричних машин. Вимоги до приладів випробувань та 

діагностики.  

Тема 2. Техніка безпеки при проведенні випробувань та діагностуванні електричних машин. 

Автоматизація випробувань та діагностики електричних машин. 

Тема 3. Основні вимоги до електричних машин, що підлягають випробуванням та 

діагностиці. Методи прямого та непрямого визначення втрат та ККД. 

Тема 4. Випробування та діагностика електричних машин при підвищеній частоті обертання 

та короткочасному перевантаженні струмом. 

Тема 5. Методи вимірювання обертових моментів. Методи вимірювання частот обертання та 

ковзання. 

Тема 6. Методи та засоби вимірювання та контролю температури окремих частин 

електричних машин. 

Тема 7. Методи вимірювання опору обмоток. 

Тема 8. Методи вимірювання та діагностики опору ізоляції обмоток. Випробування та 

діагностика електричної міцності ізоляції. 

Тема 9. Визначення рівня шуму та вібрації електричних машин. Діагностика стану 

електричної машини за рівнем шуму, вібрації та биття. 

Тема 10. Випробування та діагностика силових трансформаторів. Програми, особливості 

випробувань та діагностики. 

Тема 11. Випробування та діагностика асинхронних двигунів. Програми, особливості 

випробувань та діагностики. Визначення стану підшипників та короткозамкненої обмотки. 

Тема 12. Випробування та діагностика синхронних машин. 

Тема 13. Особливості діагностики турбо- та гідрогенераторів. 

Тема 14. Випробування та діагностика машин постійного струму. Програми, особливості 

випробувань та діагностики. 

Тема 15. Особливості випробувань електричних мікромашин. 

Форма та методи навчання 
Лекція, лекція-діалог, лекційне опитування, лабораторні заняття, співбесіда, консультація. 

Методи контролю 

Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях та лабораторних 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 

Лабораторні 

роботи 
Р Екзамен Сума 

25 25 20 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; 

- вміння вирішувати 

- невміння 

використовувати 

теоретичні знання для 

вирішення складних 

практичних задач. 



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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вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 248 с. 
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М.В. Кутіна. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 161 с. 
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промисловості України. СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020. URL: 

https://docs.dtkt.ua/download/pdf/1225.943.1. 

4. Мілих В. І., Шавьолкін О. О. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: 

Підручник / За ред. В. І. Мілих. – К.: Каравела, 2007. 

5. 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. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – 96 с. 

6. Мілих В. І., Іваненко В. М. Дослідження асинхронних двигунів: лаб. практикум.– Харків: 

НТУ «ХПІ», 2007. 

7. Дослідження машин постійного струму: Лабораторний практикум / В. Д. Юхимчук, М. О. 

Осташевський, Т. П. Павленко. За ред. В. І. Мілих. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 100 с. 

8. Дослідження синхронних машин [Текст]: лаб. практикум / В. І. Мілих, Б. О. Єгоров, Г. Г. 

Єгорова, А. Г. Мірошниченко, В. Д. Юхимчук; за ред. В. І. Мілих. – Харків: НТУ «ХПІ», 

2010.– 117 с. 

9. Шайда В. П. Випробування та діагностика електричних машин: 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. - 24 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на дисципліни: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються дисципліни: 

Вступ до спеціальності 
Електротехнічні матеріали 

Технічна механіка 
Теоретичні основи електротехніки  

Основи метрології та електричних 

вимірювань 

Основи електроніки 
Електричні машини 

Технологія машинобудування та конструкція 

електричних машин 

Теорія електромагнітних полів і процесів в 

електротехніці 

Теорія автоматичного керування 
Комп'ютерна графіка електричних машин 

Теорія електропривода 
Загальна теорія електричних машин 

Електромагнітні комп'ютерні розрахунки 

електричних машин 

Електричні апарати 

Дипломне проектування 

 

Провідний лектор:  

доцент кафедри електричних машин, Лариса ШИЛКОВА__________________ 

(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 


