
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНАХ 
СИЛАБУС 

Шифр і назва спеціальності 
141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка 

Інститут / факультет 
Інститут енергетики, електроніки та 
електромеханіки 

Назва програми Електромеханіка Кафедра Електричні машини 

Тип програми Освітньо-професійна Мова навчання українська 

Викладач 

Дунєв Олексій Олександрович, Oleksii.Duniev@khpi.edu.ua  

 

Доцент, к.т.н., доцент кафедри електричних машин. Має 60 публікацій, основні курси – Інформаційні технології в електричних 
машинах, Основи програмування та комп’ютерна графіка в електричних машинах, Електричні машини автоматики та 
побутової техніки, Проектування і технологія виробництва електричних мікромашин. 
 

Загальна інформація про курс 

Анотація Дисципліна вивчає спеціальні питання, які пов’язані із програмуванням та інформаційними технологіями. 

Цілі курсу 
Метою вивчення дисципліни є підготовка до активного і ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки для 
розв’язування різноманітних прикладних задач та ознайомленні їх з основами алгоритмізації та програмування. 

Формат  Загальна кількість годин 180, з них 32 лекцій, 16 практичних, 32 лабораторних, 100 самостійної роботи 

Семестр 1, 2 

 



Результати навчання  

Результати навчання Знаходити необхідну інформацію в інформаційному просторі. 

Вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням та програмним забезпеченням при 

виконанні розрахунків режимів роботи електротехнічного, електроенергетичного та 

електромеханічного обладнання, відповідних комплексів та систем. 

 

Теми, що розглядаються  

Змістовий модуль № 1. Інформатика та обчислювальна техніка. 

Тема 1.1 Дані, інформація, інформатика і інформаційні технології. 

Тема 1.2. Склад обчислювальної системи, класифікація персональних комп’ютерів. 

Тема 1.3. Види даних і способи їх кодування. Прийоми та методи роботи зі стиснутими даними. 

Тема 1.4. Комп'ютерна графіка: растрова та векторна. Створення  та редагування рисунка у 

растровому графічному редакторі Adobe Photoshop. Створення  та редагування рисунка у 

векторному графічному редакторі Corel Draw. Система моделювання КОМПАС.  

Тема 1.5. Пакет програм Microsoft Office (текстовий процесор Microsoft Word, табличний 

процесор Microsoft Excel, графічний редактор Microsoft Visio) 

Тема 1.6. Матричні розрахунки, інтегральне та диференціальне обчислення у математичному 

пакеті MathCAD. 

Тема 1.7. Комп'ютерні мережі. Інтернет та його служби. 

Тема 1.8. Бази даних і системи управління базами даних. 

 

Змістовий модуль № 2. Основи програмування. 

Тема 2.1. Вступ у програмування. Структура вирішення задач: математична модель, 

алгоритм,програма. Поняття про алгоритмічні мови. Мова програмування Паскаль. 

Інтегрована середа Turbo Pascal (TP) та її компоненти. 

Тема 2.2. Основні елементи мови Паскаль: алфавіт, зарезервовані слова (службові), 

ідентифікатори, імена, коментарі, вирази, операції мітки, константи, типи, змінні, 

підпрограми. Оператор присвоювання. Правила запису виразу. Структура програми. Приклад 

простішої програми. 

Тема 2.3. Введення-виведення даних: на екран і з екрана, з зовнішнього файлу і у зовнішній 

файл, датчик випадкових чисел. 

Тема 2.4. Типи даних. Структура типів даних. Прості типи: порядкові типи (цілі типи, логічні 

типи, символьні типи, перелічувальний тип, тип-діапазон), дійсні типи. Структуровані типи: 

масиви, записи, множини, файли. Рядковий тип. Операції з рядками. 

Тема 2.5. Директиви компілятора і керуючи символи. Оператор переходу. Умовний оператор. 

Оператор вибору (case). 

Тема 2.6. Оператори циклу: цикл з параметрами, цикл з передумовою, цикл з післяумовою. 

Організація вкладених циклів. 

Тема 2.7. Вбудовані процедури та функції в TP. Стандартні процедури-функції. Підпрограми: 

процедури, функції. Локалізація імен. Опис підпрограм. Параметри. Параметри-масиви. 

 

Форма та методи навчання  

лекційні, лабораторні заняття, практичні заняття, виконання курсового проєкту. 

Методи контролю  

Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях, лабораторних та практичних 

заняттях, контролю виконання курсового проєкту, 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 
КР Екзамен Сума 

30 16 14 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 

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 

- невміння 

використовувати 

теоретичні знання для 



практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на запитання 

і проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

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 

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. Ігор Следзінський, Ярослав Василенко. Основи інформатики. Посібник для студентів, 2007. 

2. В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В. Гвозденко, за заг. ред. В. Г. Іванова, Основи інформатики 

та обчислювальної техніки: підручник, – Х, 2015. — 312 с. 

3. Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. посібник / Л. М. Дибкова. – 2-ге 

вид., перероб. і доп. – К. : Академвидав, 2007. – 416 с. 

4. Ярмуш О.В.  Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. посібник / О. В. Ярмуш, М. М. 

Редько. – К. : Вища шк., 2006. – 359 с. : іл. 

5. Безменов М.І. Турбо Паскаль 7.0 : Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків: 

НТУ “ХПІ”, 2006. – 240 с. 

6. «Інформатика»: Типова програма, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів 

заочної форми навчання спеціальності 6.050702 «Електричні машини та апарати» / Уклад. 

Д.В.Потоцький. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. – 12 с. 

7. «Інформатика» (друга частина): Типова програма, методичні вказівки та контрольні 

завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050702 «Електричні машини 

та апарати» / Уклад. Д.В.Потоцький. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. – 16 с. 

8. Офіційний сайт кафедри «Електричні машини» НТУ «ХПІ». Режим доступу: 

http://web.kpi.kharkov.ua/elmash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=19971873353953518&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%9C.
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=11921373359983811&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%88,%20%D0%9E.%20%D0%92.


Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на дисципліни: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються дисципліни: 

Освітня програма середньої школи Теоретичні основи електротехніки 

Електричні машини 

Комп'ютерна графіка електричних машин 

Теорія автоматичного керування 

Теорія електромагнітних полів та процесів 

в електротехніці 

Теорія електропривода 

Електричні апарати 

Електромагнітні комп’ютерні розрахунки 

електричних машин 

Проектування електричних машин в САПР 

Моделювання електромеханічних систем 

Електричні машини автоматики та 

побутової техніки 

 

Провідний лектор:  

доцент кафедри електричних машин, доцент Дунєв О.О.__________________ 

(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 

 
 


