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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 питання виготовлення основних деталей електричних машин; типи ізоляційних матеріалів і обмоткових 
проводів, їх використання при виготовленні й укладанні обмоток електричних машин; складання вузлів та електричної машини в 
цілому; методів контролю якості виробництва електричних машин. 

Цілі курсу 
Метою вивчення дисципліни є набуття знань про основні технологічні процеси виробництва електричних машин (виготовлення 
деталей машини, їх складання у вузли і самої машини у цілому) та технологічне оснащення сучасного електромашинобудівного 
підприємства. 

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

Семестр 4 (прискорена форма навчання), 6 

 



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. Знати та вміти 

складати технологічні процеси та пояснювати послідовність технологічних операцій, що 

застосовуються при виробництві електричних машин. 

Теми, що розглядаються 

Тема 1. Загальні питання виробництва електричних машин (ЕМ).  

Тема 2. Технологічне оснащення. 

Тема 3. Обробка валів електричних машин. 

Тема 4. Обробка корпусів асинхронних двигунів. 

Тема 5. Обробка підшипникових щитів. 

Тема 6. Технологія складання осердь магнітопроводів. 

Тема 7. Обмотувально-ізоляційні роботи у виробництві ЕМ. 

Тема 8. Технологія виготовлення та укладання обмоток з провідників круглого перерізу. 

Тема 9. Технологія виготовлення та укладання обмоток з прямокутних провідників. 

Тема 10. Технології просочування обмоток електричних машин. 

Тема 11. З’єднання провідників в обмотках електричних машин. 

Тема 12. Контроль та випробування обмоток електричних машин. 

Тема 13. Технологія виготовлення обмоток короткозамкнених роторів. 

Тема 14. Технологія складання короткозамкнених роторів. 

Тема 15. Технологія виготовлення вентиляторів. 

Тема 16. Балансування роторів електричних машин. 

Тема 17. Технологія складання асинхронного двигуна. 

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

розрахункового завдання.  

При викладанні лекцій використовується інформаційно-рецептивний метод та метод 

проблемного викладу. На лабораторних занять – репродуктивний та евристичний методи. При 

виконанні індивідуального завдання застосовуються елементи дослідницького методу. 

Методи контролю 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту лабораторних робіт, перевірки 

виконання індивідуального завдання, проведення контрольної роботи. 

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

проводиться: з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; з лабораторних занять –

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 

Контрольна 

робота 

Лабораторні 

роботи 
Р Екзамен Сума 

20 25 25 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 

 

 

 



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

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

політехніка», 2001. 

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

матеріали: навчальний посібник. – Львів: “Магнолія-2006”, 2009. 

4. Методичні вказівки до курсового проектування «Технологія виготовлення 

електричних машин» для студентів спеціальності 092206 «Електричні машини і апарати» 

денної та заочної форми навчання / уклад.: М.Я. Петренко, М.І. Барановський, О.С. Рабешко, 

О.Ю. Юр’єва. – Харків: НТУ «ХПІ», 2002. 

 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни  

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на дисципліни: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються дисципліни: 

Електротехнічні матеріали 

 Електричні машини 

 Технологія електромашинобудування 

 Комп'ютерна графіка електричних машин 

 Конструювання електричних машин 

 Загальна теорія електричних машин 

 Надійність електричних машин 

 Проєктування асинхронних машин 

Дипломне проєктування 

 

 

Провідний лектор:  

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

(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 

 
 


