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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 основні типи, галузі застосування, конструкцію, принципи функціонування, режими роботи, характеристики та 
напрями розвитку трансформаторів, машин постійного струму, асинхронних і синхронних машин 

Цілі курсу 

Метою вивчення дисципліни є підготовка бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», що передбачає формування бази теоретичних знань по сучасним електромеханічним перетворювачам енергії, 
здобуття практичних умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для розуміння процесів та розв’язання комплексних 
проблем у галузі електричної інженерії. 

Формат  Загальна кількість годин 180, з них 48 лекцій, 16 практичних, 16 лабораторних, 100 самостійної роботи 

Семестр 3 (прискорена форма навчання), 5 

 



Результати навчання  

Знати принципи роботи електричних машин, апаратів та автоматизованих електроприводів та 

уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності. 

Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехнічному та 

електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах. Вміти самостійно 

вчитися, опановувати нові знання і вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням, 

вимірювальною технікою та прикладним програмним забезпеченням. 

Теми, що розглядаються 

Змістовий модуль № 1. Трансформатори і машини постійного струму. 

Тема 1. Загальні відомості про електричні машини та трансформатори. 

Тема 2. Будова та принцип дії трансформаторів. 

Тема 3. Рівняння електричного і енергетичного стану трансформаторів. 

Тема 4. Схема заміщення і експериментальні дослідження трансформаторів. 

Тема 5. Трифазні трансформатори. 

Тема 6. Будова машини постійного струму і основи принципу дії. 

Тема 7. Отримання основних величин та рівнянь МПС. Реакція якоря і комутація МПС. 

Тема 8. Генератори постійного струму та їх характеристики. 

Тема 9. Аспекти роботи і характеристики ДПС. 

Тема 10. Керування двигунами постійного струму. 

Змістовий модуль № 2. Асинхронні та синхронні машини. 

Тема 11. Конструкція і принцип дії трифазних асинхронних двигунів. 

Тема 12. Основні рівняння і схема заміщення ТАД. 

Тема 13. Енергетичні параметри трифазних асинхронних двигунів. 

Тема 14. Аспекти роботи асинхронних двигунів. 

Тема 15. Керування асинхронними двигунами. 

Тема 16. Однофазний асинхронний двигун. 

Тема 17. Конструкція і принцип дії синхронних машин.  

Тема 18. Основні рівняння і енергетичні параметри СМ. 

Тема 19. Характеристики і параметри синхронного генератора. 

Тема 20. Синхронні двигуни, основні рівняння та аспекти роботи. 

Тема 21. Характеристики синхронних двигунів. 

Тема 22. Сучасні безконтактні електричні машини з постійними магнітами. 

Форма та методи навчання 
Лекційні, практичні та лабораторні заняття, виконання індивідуального розрахункового 

завдання. При викладанні лекцій використовується інформаційно-рецептивний метод та метод 

проблемного викладу. На лабораторних та 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 контрольних (модульних) робіт.  

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

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

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 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 
Р Екзамен Сума 

30 30 10 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 
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1. Осташевський М. О. Електричні машини і трансформатори: навч. посібник / 

М. О. Осташевський, О. Ю. Юр’єва; за ред. В. І. Мілих. – Харків : ФОП Панов А.Н., 2017. 

2. Яцун М.А. Електричні машини: підручник / М.А. Яцун. – Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2011. 

3. Загірняк М.В. Електричні машини: підручник / М.В. Загірняк, Б.І. Невзлін. – К.: Знання, 

2009. 

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

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

5. Мілих В.І. 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. – Х.: НТУ «ХПІ», 2010.  

6. Дослідження машин постійного струму: лаб. практикум / В.Д. Юхимчук, М.О. 

Осташевський, Т.П. Павленко; за ред. В.І. Мілих. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008 

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

НТУ «ХПІ», 2007. 

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

Г.Г. Єгорова, А.Г. Мірошниченко, В.Д. Юхимчук. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. 

9. 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. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни  

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на дисципліни: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються дисципліни: 

Вступ до спеціальності 

Вища математика 

Фізика 

Електротехнічні матеріали 

Технічна механіка 

Теоретичні основи електротехніки (ч.1, ч.2) 

Основи метрології та електричних 

вимірювань 

Теорія електропривода 

Електропостачання промислових 

підприємств та енергозбереження 

Моделювання електромеханічних систем 

Автоматизований електропривод загально-

промислових установок (ч.1, ч.2) 

Системи керування електроприводами 

постійного струму 

Системи керування електроприводами 

змінного струму 

 

 

Провідний лектор:  

доцент кафедри електричних машин, доцент Шайда В.П.__________________ 
(посада, звання, ПІБ)   (підпис) 

 
 


