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       СИЛАБУС                    

        навчальної дисципліни «Електричні машини 

автоматизованих систем» 

спеціальність 151 « Автоматизація і комп’ютерно-

інтегровані технології » 

освітньо-професійна програма «Автоматизація та 

приладобудування» 

_______________________________________ 

 Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 
загальна кількість годин 

6 кредитів /   

180 годин 
6 семестр – 3-го року навчання 

Мова викладання Українська 

 
Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Електричні машини автоматизованих систем» 

спрямована на формування у здобувачів фахової передвищої освіти, 

вмінь щодо проектної діяльності при модернізації і створенні нових 

об’єктів різних галузей промисловості та є логічним завершенням 

формування професійних знань здобувачів освітньо-професійного 

ступеня  «фаховий молодший бакалавр» зі спеціальності 151 

«Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» за ОПП 

«Автоматизація та приладобудування» 

 
Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предмет навчальної дисципліни – вивчення основних фізичних 

законів, на яких базується принцип дії і процеси перетворення енергії; 

набуття та свідоме застосування знань з електричних машин; знання 

взаємозалежності електричних, енергетичних і техніко-економічних 

характеристик електричних машин. Це дозволить не лише правильно 

експлуатувати обладнання, а й проводити основні розрахунки при 

автоматизації виробництва.  

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Якщо Ви прагнете   обирати і застосовувати придатні методи для аналізу 

і синтезу електромеханічних систем із заданими показниками, уміти 

оцінювати енергоефективність та надійність роботи електромеханічних 

систем,  розуміти основні принципи і завдання технічної та екологічної 

безпеки об’єктів автоматизації та приладобудування, враховувати їх при 

прийнятті рішень, вам потрібно саме це!  

Від здобувачів очікується: базове розуміння фізики, хімії, а також 

обізнаність в питаннях традиційних джерел енергії. 

Ви можете отримати будь-яку допомогу у вивченні деяких із 

найбільш складних аспектів курсу через електронну пошту, на 

платформі Moodle і особисто - у робочий час. 



Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Здійснювати обгрунтований вибір електричних машин та 

трансформаторів; розраховувати, вимірювати і аналізувати параметри 

та основні характеристики електричних машин і трансформаторів 

стосовно до потреб автоматизованих систем управління виробничими 

процесами, а також отримати професійні уміння та навики у галузі 

автоматизації.  

Розв’язувати типові задачі за допомогою сучасних методик і 

обладнання. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність обирати оптимальні закони регулювання, а також 

необхідні допоміжні засоби автоматичного контролю та регулювання 

теплоенергетичних параметрів. 

 

Структура дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Трансформатори.  

Тема 1. Загальні відомості про трансформатори і елементи їх конструкцій. 

Теорія робочого процесу трансформатора. Режими: холостого ходу, 

короткого замикання та навантаження. Втрати потужності при холостому 

ході та короткому замиканні.  

Тема 2. Схеми заміщення, векторні рівняння та векторні діаграми при 

різних характеристиках навантаження.  

Тема 3. Експлуатаційні показники. Коефіцієнт трансформації.  

Тема 4. Схеми та групи з’єднань обмоток. Особливості намагнічування 

при різних схемах з’єднання обмоток. Т 

ема 5. Робота трифазних трансформаторів при несиметричному 

навантаженні. Струми к.з.  

Тема 6. Паралельна робота трансформаторів, умови вмикання на 

паралельну роботу та допуски державних стандартів на їх відхилення. 

Паралельна робота трансформаторів при різних напругах короткого 

замикання, різних коефіцієнтах трансформації та групах з’єднання.  

Тема 7. Перехідні процеси у трансформаторах. Струми миттєвого к.з. та 

його дія на елементи конструкції трансформатора.  

Тема 8. Спеціальні трансформатори: вимірювальні, зварювальні, 

автотрансформатори, триобмоткові тощо.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Машини постійного струму.  

Тема 9. Загальні відомості, принцип дії та конструкція машин постійного 

струму.  

Тема 10. Магнітне коло машин постійного струму та методика його 

розрахунку. Обмотки машин постійного струму. ЕРС обмотки якоря.  

Тема 11. Реакція якоря в машинах постійного струму. Вплив реакції якоря 

на роботу МПС.  

Тема 12. Комутація в машинах постійного струму. Засоби покращення 

комутації. Вимоги Державних стандартів до умов комутації.  

Тема 13. Генератори постійного струму та їх характеристики. Основні 

рівняння. Генератори незалежного, паралельного, послідовного та змішаного 

збудження. Характеристики ГПС та їх аналіз. Спад напруги при 

навантаженні.  

Тема 14. Двигуни постійного струму. Способи пуску. Основні рівняння. 

Характеристики двигунів постійного струму. Способи регулювання частоти 

обертання, та їх технікоекономічний аналіз. Способи гальмування ДПС та їх 

техніко-економічний аналіз.  

Тема 15. Втрати потужності МПС їх класифікація та к.к.д. в машинах 

постійного струму. Втрати в сталі, механічні, втрати на збудження, втрати 

додаткові та їх вплив на к.к.д. МПС, максимальне значення к.к.д. 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Загальні питання машин змінного струму 

та асинхронні машини.  

Тема 16. Принцип дії та конструкція машин змінного струму (МЗС). 

Основні види МЗС.  

Тема 17. Обмотки машин змінного струму, вимоги до обмоток МЗС. 

Одношарові обмотки, двошарові та дробні обмотки.  

Тема 18. Електрорушійні сили (ЕРС) обмоток змінного струму. ЕРС 

провідника, витка, котушки, котушечні групи, фази обмотки. Засоби 

покращення форми ЕРС.  

Тема 19. Намагнічуючі сили і магнітні поля. Намагнічуюча сила 

однофазної обмотки. Намагнічуюча сила трифазної обмотки.  

Тема 20. Основи теорії робочого процесу трифазної асинхронної машини. 

Тема 21. Асинхронні машини при нерухомому роторі. Фазорегулятор, 

індукційний регулятор та їх використання.  

Тема 22. Векторна діаграма трифазного асинхронного двигуна. Схеми 

заміщення.  

Тема 23. Асинхронна машина в режимі генератора. Автономна робота 

асинхронного генератора. Процес самозбудження.  

Тема 24. Пуск в хід трифазних асинхронних двигунів. Прямий пуск, пуск 

з перемиканням обмотки статора із зірки в трикутник, реакторний пуск, 

автотрансформаторний пуск.  

Тема 25. Асинхронні двигуни з покращеними пусковими 

характеристиками. Глибокопазні двигуни, двигуни з подвійною білячою 

кліткою.  

Тема 26. Регулювання швидкості обертання трифазних асинхронних 

двигунів.  

Тема 27. Однофазні асинхронні двигуни. Явища при пуску. Робочий 

режим. Способи пуску. Конденсаторний двигун. Трифазний асинхронний 

двигун в режимі однофазного. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. Синхронні 

машини.  

Тема 28. Елементи конструкції і схеми синхронних машин. Системи 

збудження. Характеристики синхронних генераторів. Холостого ходу, к.з., 

навантажувальна, зовнішня, регулювальна, ВКЗ. Паралельна робота 

синхронних генераторів. Регулювання активної і реактивної потужності при 

паралельній роботі. Рівняння потужності і кутова характеристика 

синхронного генератора. U- подібні характеристики. Трифазний синхронний 

двигун. Робота синхронного двигуна в режимі синхронного компенсатора. 

Тема 29. Машини малої потужності постійного струму.  

Тема 30. Машини малої потужності змінного струму. Сельсини, поворотні 

трансформатори. 

 

Міжпредметні зв’язки 

 



 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 50 

Практичні 10 

Самостійна робота 120 

                                            ІСПИТ/ЗАЛІК 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка 
за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

FX 

2 (незадовільно) 

з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) 

Викладач вищої категорії спецелектротехнічних дисциплін, голова 

циклової комісії «Електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки» 

Галина Володимирівна Поцілуйко-Григоряк 

Робоче місце: аудиторія 40 

E-mail: potsiluiko.halyna@chic.cv.ua  

 

Політика оцінювання та 

академічної доброчесності 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

пропуски занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде 

неатестований з даної дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути 

відпрацьовані під час консультацій або на платформі  Moodle коледжу.  

Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у 

конференції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання 

може відбуватись в on-line формі з використанням системи Moodle або 

за посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи 

технологій за погодженням із викладачем курсу. Списування під час 

виконання контрольних заходів заборонені, зокрема із використанням 

мобільних гаджетів, комунікаційних засобів тощо. 

Практичні заняття курсу передбачають виконання завдань згідно 

інструкцій та оформлення звітної документації.  

 
Рекомендована 

література 

Основна (базова): 

1. М.В. За гірняк, Б.І. Невзлін. Електричні машини. – К.: Знання, 

2009. – 399с. 

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

Львівської політехніки, 2001. – 464с. 

Допоміжна: 

3. Конспект лекцій з дисципліни «Електричні машини» 
 

Інформаційні 

ресурси 
ДНЧІК  https://dn.chic.cv.ua 

https://dn.chic.cv.ua/


Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 

                                   (назва комісії) 
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