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Доцент, д. т. н., професор кафедри електричних машин. Має 250 публікацій, основні курси –Електричні машини, Електричні  

машини і апарати, Надійність і діагностика електромеханічних пристроїв, Електричні генератори для ВЕС і міні-ГЕС, Перспективи 
використання надпровідності в електромеханіці  

Загальна інформація про курс  

Анотація  

Дисципліна вивчає питання, вивчення можливих рішень вибору генераторів для сучасних систем відновлюємої енергетики, вивчення досягнень світової 
науки і практики в створенні генеруючих систем для малої електроенергетики.  
Методи навчання: лекційні заняття, самостійна робота з сучасними джерелами інформації з метою поновлювати знань щодо міжнародного рівня досягнень 
світової науки і практики в  розвитку і практичному використанні малої електроенергетики, що працює на відновлюємих джерелах енергії.   

Цілі курсу  

Метою вивчення дисципліни навчальної дисципліни є підготовка бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 
що передбачає формування бази теоретичних знань майбутніх спеціалістів теоретичних і практичних знань в області виготовлення, монтажу, експлуатації 
електричних машин (генераторів) в вітроенергетичних установках та генераторів для міні-ГЕС, методів і засобів вимірювання параметрів електричних 
генераторів як в процесі виробництва, так і в процесі експлуатації.  

Формат   Загальна кількість годин – 90, з них – 32 лекції, 58 годин – самостійна робота  

Семестр  7  



Результати навчання   

Студент повинен знати загальні положення щодо малої електроенергетики, 

технологію виготовлення та експлуатації електричних машин з постійними магнітами; 

технологію та організацію робіт по розрахункам, проектуванню, монтажу, 

обслуговування і налагоджуванню електричних генераторів різного діапазону 

потужності. Вміти правильно оцінювати перспективи використання різних 

електричних машин в генераторних режимах; встановлювати доцільність, знати 

особливості, достоїнства і недоліки використання різних електричних машин в 

генераторних режимах з приводом від вітру і води; вміти виконувати контроль за 

роботою електрообладнання, в якому використовують сучасні постійні магніти.  

  

Теми, що розглядаються   

Змістовий модуль № 1. 

 

Тема 1.1. Історія електромашинобудування і загальні положення теорії електричних 

машин. Особливості роботи різних типів електричних машин в генераторному режимі.  

Порівняння стійкості роботи генераторів при перемінній частоті обертання 

приводних механізмів..  

Тема 1.2. Розвиток мирової сучасної електроенергетики від відновлюємих джерел 

енергії. Перспективні напрями розвитку електроенергетики від відновлюємих джерел 

енергії в Україні. Засоби забезпечення екологічної безпечності вироблення 

електроенергії.   

Тема 1.3. Історія і перспективи використання міні-ГЕС в Україні. Можливі типи 

електричних машин як генераторів для міні-ГЕС. Екологічні проблеми використання 

відновлюємих джерел енергії.  

Тема 1.4. Оцінка різних типів енергетичних установок від різних типів відновлюємих 

джерел енергії. Особливості роботи різних типів електричних машин в генераторному 

режимі. Тема 1.5. Типи систем збудження електричних генераторів. Оцінка переваг і 

недоліків використання генераторів постійного струму для вітроенергетичних 

установок.  

Тема 1.6. Генератори постійного струму з різними схемами включення об-моток 

збудження. Умови самозбудження генераторів постійного струму з паралельним 

включенням обмоток збудження.  

Тема 1.7. Асинхронні генератори (АГ) з різними конструкціями роторів. Само- і 

незалежне збудження АГ. Порівняння їх характеристик з точки зору використання для 

вітроенергетичних установок.   

Тема 1.8. Синхронні генератори з різними конструкціями роторів. Порівняння їх 

характеристик з урахуванням робочого діапазону потужності. Переваги і недоліки 

генераторів з постійними магнітами. Контрольна робота.  

Тема 1.9. Переваги і недоліки отримання електроенергії від енергетичних установок, 

що працюють від відновлюємих джерел енергії. Вплив вітроенергетичних установок, 

мікро- та міні-ГЕС на екологію.  

Тема 1.10. Проблеми створення вітроенергетичних установок великої потужності. 

Використання генераторів з надпровідниковими високо-температурними обмотками з 

метою зниження ваги та габаритів.  



Змістовий модуль № 2 

Тема 2.1 Типи і технології виготовлення постійних магнітів. Порівняння загальних 

характеристик постійних магнітів різних типів. Технологія виготовлення постійних 

магнітів. Використання постійних магнітів для електричних генераторів малої 

потужності. Засоби стабілізації і регулювання напруги генераторів змінного струму з 

постійними магнітами.  

Тема 2.2. Використання постійних магнітів для електричних генераторів малої 

потужності. Засоби стабілізації і регулювання напруги генераторів змінного струму з 

постійними магнітами.   

Тема 2.3. Комплектування гондоли вітроенергетичних установок. Особливості 

роботи вітроенергетичних установок на індивідуального споживача та на загальну 

енергосистему.  

Техніко-економічний аналіз вибору генератора для вітроенергетичних установок..  

Тема 2.4. Переваги і особливості роботи офшорних вітроенергетичних установок. 

Нові типи вітроенергетичних установок. Обслуговування, ремонт генераторів 

вітроенергетичних установок.   

Тема 2.5. Електричні генератори для міні-ГЕС. Переваги і недоліки отримання 

електроенергії від міні-ГЕС. Вибір типу генератора для малих ГЕС.  

Тема 2.6. Проблеми і засоби утилізації елементів вітроенергетичних установок. 

Проблеми підвищення потужності та збільшення кількості вітроенергетичних 

установок. 

Форма та методи навчання   

Лекції, лекція-діалог з елементами інженерного семінару, лекційне опитування, 

співбесіда, консультація самостійна робота з сучасними джерелами інформації з метою 

поновлювати знань щодо міжнародного рівня досягнень світової науки і практики в 

розвитку і практичному використанні малої електроенергетики, що працює на 

відновлюємих джерелах енергії.  

Методи контролю   

Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях, контролю 

виконання індивідуального завдання, проведення контрольної (модульної) роботи. 

Контроль виконання складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 

роботи студента, проводиться шляхом перевірки конспектів та стану виконання 

індивідуального завдання. Семестровий контроль проводиться у формі 

диференційного заліку 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  

Виконання 

індивідуального 

завдання  

Перевірка 

конспекту  
Залік  Сума  

20  30  10  40  100  

 

 



Критерії та система оцінювання знань та вмінь студентів  

Рейтингова 

оцінка, 

бали  

Оцінка  
ЕСТS та її 

визначення  

Національна 

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 та 
Інтернет-джерелах;  

- вміння аналізувати явища, 

які вивчаються, в їхньому 

взаємозв’язку і розвитку;  

- вміння проводити теоретичні 

розрахунки;  

- відповіді на запитання чіткі, 

лаконічні, логічні, послідовні; 

- вміння  вирішувати сучасні 

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 сучасні 

практичні задачі.  

Відповіді на 

запитання 

містять певні 

неточності  

75-81  С  Добре  

- Міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та знання його 

практичного застосування;  

- вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити 

розрахунки;  

- вміння вирішувати практичні 

сучасні задачі.  

- невміння 

використовувати 

теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач.  

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 

практичні задачі.  



1  2  3  4  5  

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 

розв’язанні практичних 

задач  

35-59  

FХ  

(потрібне 

додаткове 

вивчення)  

Незадові

л ьно  

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)  

Незадові

льно  

-  - 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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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни   

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на дисципліни:  

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються дисципліни:  

1. Електричні машини (загальний курс)  

2. Електротехнічні матеріали  

3. Технічна механіка  

4. Теоретичні основи електротехніки  

5. Основи метрології і електричних 

вимірюваний  

6 Прогресивні технології і матеріали в 

електромеханіці  

7. Технологія машинобудування і 

ресурсозберігаючі технології 8. 

Випробування і діагностика ЕМ 9. 

Експлуатація і ремонт електричних 

машин  

10. Інформатика, обчислювальна 

техніка та програмування  

11. Іноземна мова за фахом  

1. Перспективи розвитку 

турбогенераторів  

2. Дисципліни присвячені питанням 

ресурсо- та енергозбереження, розвитку 

екологобезпечних технологій  

3. Міжнародна економіка  

4. Охорона праці та навколишнього 

середовища  

5. Виконання дипломної роботи 

бакалавра   

6. Проектування асинхронних машин  

7. Надійність електричних машин  

8. Теплові, гідравлічні та 

аеродинамічні процеси в електричних 

машинах  

9. Експлуатація та ремонт електричних 

машин  

10. Електропостачання  промислових 

підприємств  

  

  

Провідний лектор: професор  

кафедри електричних машин,  

докт. техн. наук доц. Шевченко В.В.         ______ ____ 
 (посада, звання, ПІБ)                         (підпис)  

  

  


