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Загальна інформація про курс 

Анотація Дисципліна вивчає підходи та методи ремонту та експлуатації  електричних машин загальнопромислового призначення. 

 

 

 

Цілі курсу 

Метою навчальної дисципліни є підготовка бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», що передбачає здобуття теоретичних знань та практичних умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх 
для розуміння процесів та розв’язання комплексних проблем при ремонті, обслуговуванні та експлуатації електричних машин. 

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

Семестр 8 



Результати навчання 

знаходити необхідну інформацію в інформаційному просторі; оцінювати параметри роботи 

електротехнічного, електроенергетичного та електромеханічного обладнання й відповідних 

комплексів і систем та розробляти заходи щодо підвищення їх енергоефективності та 

надійності; аналізувати процеси в електроенергетичному, електротехнічному та 

електромеханічному обладнанні і відповідних комплексів і систем; вдосконалювати навички 

роботи з сучасним обладнанням та програмним забезпеченням при виконанні робіт з 

електротехнічним, електроенергетичним та електромеханічним обладнанням, відповідних 

комплексів та систем; знати особливості конструкцій окремих складових вузлів електричних 

машин; знати особливості фізичних процесів та характеристик, що супроводжують роботу 

електричних машин. 

 

Теми, що розглядаються 

Тема 1. Основні задачі експлуатації електричних машин. 

Тема 2. Монтаж електричних машин і трансформаторів. 

Тема 3. Організація технічного обслуговування електричних машин. 

Тема 4. Види і причини зношення електричних машин. Несправності електричних машин. 

Тема 5. Вибір захисту електричних машин. Прогнозування технічного стану електричних 

машин. 

Змістовий модуль 2 

Тема 6. Класифікація ремонтів. Структура електроремонтного підприємства. 

Тема 7. Механічний ремонт і ремонт обмоток електричних машин. 

Тема 8. Складання і випробування електричних машин. 

Тема 9. Організація ремонту трансформаторів. Ремонт активних частин трансформатора. 

Тема 10. Модернізація електричних машин. 

Форма та методи навчання 

Лекція, лекція-діалог, лекційне опитування, наочні методи навчання, частково-пошуковий 

метод, консультація. 

Методи контролю 

Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях, 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 
Р Іспит Сума 

40 20 40 100 



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 

   - Глибоке знання Відповіді на 
   навчального матеріалу запитання можуть 
   модуля, що містяться містити незначні 
   в основних і неточності 
   додаткових  

   літературних  

   джерелах;  

   - вміння аналізувати  

   явища, які  

   вивчаються, в їхньому  

90-100 А Відмінно 
взаємозв’язку і 
розвитку; 

 

   - вміння проводити  

   теоретичні  

   розрахунки;  

   - відповіді на  

   запитання чіткі,  

   лаконічні, логічно  

   послідовні;  

   - вміння вирішувати  

   складні практичні  

   задачі.  

   - Глибокий рівень Відповіді на 
   знань в обсязі запитання містять 
   обов’язкового певні неточності 
   матеріалу, що  

   передбачений  

   модулем;  

   - вміння давати  

82-89 В Добре аргументовані  

   відповіді на запитання  

   і проводити  

   теоретичні  

   розрахунки;  

   - вміння вирішувати  

   складні практичні  

   задачі.  

   - Міцні знання - невміння 
   матеріалу, що використовувати 
   вивчається, та його теоретичні знання для 
   практичного вирішення складних 
   застосування; практичних задач. 

75-81 С Добре 
- вміння давати 
аргументовані 

 

   відповіді на запитання  

   і проводити  

   теоретичні  

   розрахунки;  

   - 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. Технологія виробництва електричних машин: Підручник / В.Д. Юхимчук – Х.: Тім 

Пабліш Груп, 2014. –750 с.. 

2. Правила улаштування електроустановок. – Х.: Вид. «ІНДУСТРІЯ», 2008. – 424 с. 



3. Розрахунок параметрів та характеристик електричних машин: Методичні вказівки до 

розрахункового завдання з курсу «Електричні машини» для студентів електротехнічних 

спеціальностей всіх форм навчання, уклад. В.І. Мілих, Н.В. Полякова; за ред. В.І. 

Мілих.– Харків: НТУ «ХПІ», 2013.– 51 с 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 

Вища математика ч.1 

Загальна фізика ч.1 

Нарисна геометрія 

Вища математика ч.2 

Загальна фізика ч.2 

Інженерна графіка 

Вища математика ч.3 

Електротехніка та електроніка 

Вища математика ч.4 

Теоретичні основи електротехніки 

Електричні машини 

Надійність та діагностика 

Шуми і вібрації електричних машин 

Дослідження теплових і вентиляційних 

процесів в електричних машинах 

 

Провідний лектор: 

доцент кафедри електричних машин, доцент Маслєнніков А. М. 
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