
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: 1.3.8 
2. Назва: Електричні машини; 
3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 8; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Маланчук Є.З., д.т.н., 
професор; 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

− виконувати розрахунок електричних кіл постійного струму різними методами; 
− виконувати розрахунок електричних кіл  однофазного та трифазного змінного струмів; 
− виконувати розрахунок основних параметрів перехідних процесів в електричних колах; 
− користуватися приладами для вимірювання основних електричних і магнітних величин та 

визначати похибки вимірювання; 
− технічно грамотно аналізувати існуючі види і галузі їх застосування електричних машин, 

здійснювати розрахунок основних електричних параметрів. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи, індивідуальні дослідні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: “Вища математика”, 
“Фізика”. 
       • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Теоретичні основи електротехніки. 
12. Зміст курсу: Тема 1. Конструкція, принцип дії та рівняння трансформатора. Тема 2. Втрати в 
трансформаторі, зовнішня характеристика трансформатора, коефіцієнт корисної дії. Тема 3. 
Паралельна робота трифазних трансформаторів. Перехідні процеси в трансформаторах. 
Спеціальні типи трансформаторів. Тема 4. Конструкція, принцип дії та рівняння асинхронної 
машини. Втрати в асинхронній машині, коефіцієнт корисної дії. Тема 5. Робочі і механічна 
характеристики асинхронної машини. Тема 6. Способи пуску асинхронних двигунів. Регулювання 
частоти обертання. Тема 7. Конструкція, принцип дії та основна векторна діаграма (діаграма 
Блонделя) синхронної машини. Тема 8. Реакція якоря синхронної машини, її залежність від характеру 
навантаження. Характеристики синхронного генератора. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. МАЛИНІВСЬКИЙ С. М. Загальна електротехніка: Підручник для студ. неелектротех. спец. вищих 
техн. закладів освіти – Львів: “Львівська політехніка”, 2003. 
2. ШЕГЕДИН О.І., Маляр В.С. Теоретичні основи електротехніки. Частина1:Навчальний посібник 
для студентів дистанційної форми навчання електротехнічних та електромеханічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів. – Львів:Новий світ – 2000, 2004.  
3.Вартабедян В.А. Загальна електротехніка: Навчальний посібник – К. Вища школа, 1986. 
4. Метрологія та вимірювальна техніка. Підручник для електротехнічних спец. вищ. навч. закладів. 
За ред. Є.С.Поліщука. – Львів: Вид-во ”Бескид Біт” 2003. – 544с. 
5. Б.О. БАХОВЕЦЬ,  Д.М. Ковальчук. Практикум з метрології  i основ вимiрювань. Вид. РДТУ, 2004.   
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
40 год. лекцій, 22 год. лабораторних робіт, 168 год. самостійної роботи. Разом –  230 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні та групові науково-дослідні 
завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  
письмовий, або тестовий, або усний в кінці _ семестру.  Поточний контроль (60 балів): тестування, 
опитування. 
 16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри кафедри автоматизації,  
електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих  
д.т.н., професор                                                                                                           Древецький В.В. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Cod: 1.3.8. 
2. Title: Electric mechanisms 
3. Type: obligatory;  
4. Level of higher education: I (Bachelor's degree); 
 5. Year of study, when the discipline is proposed: 2; 
 6. Semester when studying discipline: 4;  
7. Number of established ECTS credits: 7; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Malanchuk E.Z., Ph.D., professor; 
9. Results of studies:  perform calculation of electric circuits of direct current by different methods;−  perform 

calculation of electric circuits of single-phase and three-phase alternating currents;−  perform the calculation 

of the basic parameters of transient processes in electric circuits;−  use the instruments for measuring the 

main electrical and magnetic quantities and determine the measurement errors;−  technically competently 
analyze the existing types and branches of their use of electric machines, calculate the basic electrical 
parameters. 
 
10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline:  "Higher Mathematics", "Physics".. 
12. Course contents: (перелік тем) Theme 1. Construction, principle of operation and equation of a 

transformer. Theme 2. Losses in the transformer, external characteristics of the transformer, efficiency 

factor. Theme 3. Parallel operation of three-phase transformers. Transition processes in transformers. Special 

types of transformers. Theme 4. Construction, principle of operation and equation of asynchronous machine. 

Losses in the asynchronous machine, the coefficient of effectiveness. Theme 5. Working and mechanical 

characteristics of the asynchronous machine. Theme 6. Methods of starting asynchronous motors. Adjusting 

the speed of rotation. Theme 7. Design, principle of operation and main vector diagram (blond diagram) of a 

synchronous machine. Theme 8. Reaction of anchor of a synchronous machine, its dependence on the nature 

of the load. Characteristics of the synchronous generator. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. MALINIVSKY S. M. General electrical engineering: A textbook for the studio. non-electrical engineering. 
special higher technical educational institutions - Lviv: "Lviv Polytechnic", 2003. 
2. SHEHEDIN O.I, Malyar V.S. Theoretical foundations of electrical engineering. Part 1: A manual for 
students of distance learning forms of electrotechnical and electromechanical specialties of higher 
educational institutions. - Lviv: New World - 2000, 2004. 
3.Vartabedyan V.A. General Electrical Engineering: Textbook - K. Higher School, 1986. 
4. Metrology and measuring technique. Textbook for electrical engineering. higher teach establishments Ed. 
Ye.S.Polishchuk. - Lviv: View of "Beskid Beat" 2003. - 544s. 
5. B.O BAHOVETS, DN Kovalchuk Workshop on metrology and basics of measurements. Kind. RSTU, 2004. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods:  
40 years lectures, 22 hours. laboratory works, 168 hours. independent work. Together - 230 years.  
Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual and group research tasks, use of 
multimedia. 
15. Forms and assessment criteria: 
he evaluation is carried out on a 100-point scale. Final examination (40 points): written exam, or test, or oral at the 
end of the semester. Current control (60 points): testing, poll. 
16. Language of teaching:  Ukrainian. 
 

Head of the Department of Automation Department 
electrotechnical and computer-integrated 
Doctor of Technical Sciences, Professor                                                                                                        Drevetsky V.V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


