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1 Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є теоретична та практична підготовка 

інженерів автомобільного господарства та фахівців з машинобудування у галузі 

електроприводу машин і механізмів. 

2 Міждисциплінарні зв’язки 

Перелік дисциплін, які потрібні для вивчення дисципліни  

«Електропривод машин і механізмів» 

ОК6 Фізика 

ОК11  Основи екології та безпека життєдіяльності 

ОК17 Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання 

ОК18 Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка 

 

Дисципліни, вивчення яких спирається на дисципліну  

«Електропривод машин і механізмів» 

ВK5 Сучасні тенденції розвитку конструкції АТЗ  

ВK6 Автомобільні двигуни 

ВК7 Спеціалізований рухомий склад 

ВК9 Електронне та електричне обладнання автомобілів 

ВК15 
Технічна експлуатація автомобілів з мікропроцесорними 

системами керування 

3 Очікувані результати навчання 

Дисципліна «Електропривод машин і механізмів» повинна забезпечити такі результати 

навчання (згідно з ОП). 

1.7 Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН2. Застосовувати знання з фундаментальних наук для вивчення професійно-орієнтованих 
дисциплін. 

ПРН15. Організувати проведення вимірювального експерименту і оцінки його результатів. 

ПРН14. Ідентифікувати об’єкти автомобільного транспорту, їх системи та елементи. 

ПРН16. Розробляти та впроваджувати технологічні процеси , технологічне устаткування і 

технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації при виробництві, експлуатації, 

ремонті та обслуговуванні дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем 

та інших інструктивних вказівок, правил та методик. 

ПРН17. Розробляти, оформляти та впроваджувати у виробництво документацію щодо 

визначеності технологічних процесів виробництва, експлуатації, ремонту та обслуговування 

дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 
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ПРН21. Організовувати експлуатацію дорожніх транспортних засобів ,їх систем та елементів. 

ПРН28. Аналізувати техніко-економічні та експлуатаційні показники дорожніх транспортних 
засобів автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

 

Очікуванні результати навчання (ОРН), які повинні бути досягнуті після опанування 

дисципліни «Електропривод машин і механізмів» 

№ ОРН Рівень Шифр ПРН 

1 
Знати види існуючих електричних приводів та електричних 
машин, їх призначення в системі передачі і розподілу 

електричної енергії.  

I ПРН2 

2 Розуміти сутність фізичних процесів, що відбуваються в 

електричних приводах.  
I ПРН2, ПРН14 

3 
Вміти сформулювати основні закони електромеханічного 

перетворення енергії в електричних машинах, закони 

електромагнітної індукції, Ампера, тощо. 

ІІ ПРН2, ПРН14 

4 Вміти досліджувати електричні приводи з метою отримання 
їх робочих та  енергетичних характеристик. 

II ПРН14, ПРН15 

5 
Вміти застосовувати основні закони електричних та магнітних 

кіл до розрахунків та аналізу робочих процесів в електричних 
машинах змінного і постійного струмів 

III ПРН15 

6 
Володіти методами опосередкованого дослідження 

характеристик асинхронних машин 
III ПРН15 

7 Володіти практичними навичками монтажу електричних кіл 
пуску, реверсування, керування електричних машин. 

IV ПРН16, ПРН14  

8 
Вміти оцінити витрати електричної енергії при роботі 

машини, розробити заходи щодо підвищення їх 

енергоефективності. 

IV ПРН16, ПРН17  

9 
Вміти визначати причини несправностей електричних 

приводів, на основі аналізу їх режимів роботи і характеру 

навантаження. 

IV ПРН16  

10 

Вміти глибоко і в повному обсязі володіти програмним 
матеріалом, грамотно, вичерпно та логічно викладати його в 

усній або письмовій формі; при цьому знати рекомендовану 

літературу. 

V ПРН17, ПРН21. 

11 
Вміти самостійно розв'язувати типові задачі різними 

способами, стандартні, комбіновані, здатний проаналізувати й 

узагальнити отриманий результат. 

V ПРН17, ПРН21. 

12 
Вміти самостійно довести закони, теореми, принципи. 
Використовувати здобуті знання і вміння в нестандартних 

ситуаціях 
V ПРН28, ПРН21. 
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4 Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала ЕКТС Очікуванні результати навчання 

А 

- Студент має глибокі, міцні й систематичні знання всіх положень теорії, може не 

тільки вільно сформулювати, але й самостійно довести закони, принципи, 
використовує здобуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, здатний 

вирішувати проблемні питання. Відповідь студента відрізняється точністю 

формулювань, логікою, достатній рівень узагальненості знань. Самостійно 
розв'язує типові задачі різними способами, стандартні, комбіновані, здатний 

проаналізувати й узагальнити отриманий результат. Виконуючи лабораторні 

роботи, студент дотримується всіх вимог, передбачених програмою курсу. Крім 
того, його дії відрізняються раціональністю, вмінням оцінювати помилки й 

аналізувати результати, правильно обґрунтовує прийняті рішення, добре володіє 

різносторонніми уміннями та навичками при виконанні завдань, відмінно 

виконує текстові та графічні матеріали. грамотно, вичерпно та логічно викладає 
його в усній або письмовій формі; при цьому знає рекомендовану літературу.  

В 

- Студент знає програмний матеріал в обсязі усіх залікових модулів, грамотно і за 

суттю викладає його в усній і письмовій формі, припускаючи незначні помилки у 
трактовці понять та категорій. Знає і може самостійно сформулювати основні 

закони, теореми, принципи та пов'язати їх з реальними явищами, може привести 

як словесне, так і математичне формулювання основних положень теорії, навести 

приклади їх застосування в практичній діяльності, але не завжди може 
самостійно довести їх. Студент може самостійно застосовувати знання в 

стандартних ситуаціях, його відповідь логічна, але розуміння не є узагальненим. 

Студент самостійно розв'язує типові (або за визначеним алгоритмом) вправи й 
задачі, володіє базовими навичками з виконання необхідних математичних 

операцій та перетворень, може самостійно сформулювати типову задачу за її 

словесним описом, скласти розрахункову схему та обрати раціональний метод 

розв'язання, але не завжди здатний провести аналіз і узагальнення результату. 
Виконуючи лабораторні роботи, студент може самостійно підготувати робоче 

місце, виконати роботу в повному обсязі й зробити правильні висновки 

С 

- Студент знає програмний матеріал в обсязі усіх залікових модулів, грамотно 
викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи неточності в доказах, 

трактовці понять та категорій; при цьому володіє необхідними уміннями та 

навичками. 

D 

- Студент знає тільки основний програмний матеріал із всього обсягу залікових 
модулів, припускає грубі неточності, нечітко формулює і непослідовно дає 

відповіді в усній та письмовій формі; при цьому невпевнено володіє уміннями та 

навичками при виконанні лабораторних робіт, задовільно виконує текстові та 
графічні матеріали 

Е 

- Студент знає тільки основний програмний матеріал із всього обсягу залікових 

модулів, припускає грубі неточності, нечітко формулює і непослідовно дає 

відповіді в усній та письмовій формі; при цьому невпевнено володіє уміннями та 
навичками при виконанні лабораторних робіт, задовільно виконує текстові та 

графічні матеріали. Знає основні прилади вимірювання та одиниці виміру 

електричних величин. 

FX 

- Студент не володіє основним програмним матеріалом зі всього обсягу залікових 
модулів, допускає грубі помилки, які свідчать про нерозуміння матеріалу, у 

розрахунках отримує неправильні результати, на запитання дає неправильні 

відповіді; припускає принципові помилки у доказах, трактовці понять та 
категорій, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні 

лабораторних робіт, потрібна додаткова навчальна робота з дисципліни 

F 
- Студент не розуміє і не орієнтується у матеріалі усіх залікових модулів, 

розрахунки не доводить до кінця, не дає відповіді на запитання; потрібний 
повторний курс вивчення дисципліни 



6 

Досягнення вищих оцінок за шкалою ЄКТС базується на досягнутих нижчих. 

5 Види діагностування результатів навчання  

Вид контролю Бал (екзамен) 

ПК1 20 

МК1 25 

ПК2 20 

МК2 35 

Співставлення шкал оцінювання 

Екзамен, диференційований залік, курсова робота/проект 

Бал 
Оцінка 

ECTS 
Оцінка за чотирибальною шкалою 

90 - 100 А Відмінно відмінно 

82 - 89 B 
Добре 

дуже добре 

75 - 81 C добре 

67 - 74 D 
Задовільно 

задовільно 

60 - 66 E достатньо 

35 - 59 Fх 
Незадовільно 

незадовільно з повторним складанням контрольного заходу 

1-34 F незадовільно з повторним вивченням дисципліни 
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6 Розподіл навчального часу для денної форми навчання 

Форми освітнього процесу 

Семестр 

Усього 7 

І половина ІІ половина 

годин годин годин 
кредит 

ECTS 

Загальний обсяг за навчальним 

планом 
52,5 52,5 105 3,5 

Навчальні заняття: 24 24 48 

 

– лекції 16 16 32 

– лабораторні заняття 8 8 16 

Самостійна робота: 28,5 28,5 57 

– підготовка до навчальних занять  12 12 24 

– опрацювання розділів програми, 

які не розглядаються під час лекцій 
2,5 2,5 5 

– підготовка до контрольних 

заходів 
14 14 28 

Контрольні заходи: екзамен 
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7 Зміст дисципліни 

Тема 
Обсяг, 

години 

Заліковий модуль 1 

Лекція 

1. Загальні відомості про приводи.  2 

2. Перетворення енергії в електричних машинах.  2 

3. Будова та принцип дії машини постійного струму. 2 

4. Генератор постійного струму, способи і схеми збудження генераторів, 

характеристики. 
2 

5. Двигуни постійного струму. Основні поняття і рівняння. 2 

6. Пуск двигунів в хід, регулювання частоти обертання. 2 

7. Трансформатори, їх конструкція, призначення, принцип дії. 2 

8. Рівняння е.р.с. та м.д.с. трансформатора. Зовнішня характеристика 

трансформатора. 
2 

Лабораторні заняття 

1. Конструкція і принцип дії машини постійного струму. 2 

2. Дослідження генератора постійного струму незалежного збудження. 2 

3. Дослідження двигуна постійного струму паралельного збудження. 4 

Самостійна робота 

1. Підготовка до навчальних занять. 12 

2. Скласти конспект лекції «Гальмування двигунів постійного струму. 

Приведений трансформатор. Режими х.х., к.з., та навантаження 

трансформатора». 

2,5 

3. Підготовка до модульного контролю  14 

Контрольний захід  

Модульний контроль 1 / Представлення письмового звіту виконаних 

лабораторних робіт, тестування за тематикою лекційних та 

лабораторних занять (заліковий модуль 1). 

- 

Усього годин/кредитів ECTS 52,5/1,75 

Заліковий модуль 2 

Лекція 

9. Загальні питання теорії машин змінного струму. 2 

10. Асинхронні машини. Будова та принцип дії асинхронного двигуна. 2 

11. Робочий процес і енергетична діаграма асинхронного двигуна. 2 

12. Пуск в хід та регулювання частоти обертання асинхронних двигунів. 2 

13. Синхронні машини. Принципи дії синхронних машин. 2 
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14. Конструктивні типи і будова синхронних машин. Пуск синхронних 

двигунів. 

2 

15. Приведення моментів і сил опору, інерційних мас і моментів інерції. 2 

16. Рівняння руху електропривода. 2 

Лабораторні заняття 

4. Конструкція і принцип дії трифазного асинхронного двигуна. 2 

5. Випробування трифазного асинхронного двигуна з фазним ротором в 

режимах холостого ходу і короткого замикання. 
2 

6. Дослідження асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором 

методом безпосереднього навантаження. 
4 

Самостійна робота 

1. Підготовка до навчальних занять. 12 

2. Скласти конспект лекції «Однофазні асинхронні двигуни. 

Характеристики і зміна напруги синхронного генератора». 
2,5 

3. Підготовка до модульного контролю 14 

Контрольний захід 

Модульний контроль 2 / Представлення письмового звіту виконаних 

лабораторних робіт, тестування за тематикою лекційних та 

лабораторних  занять (заліковий модуль 2). 

- 

Усього годин/кредитів ECTS 52,5/1,75 
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8 Складова робочої програми дисципліни для заочної форми навчання 

Дисципліна             «Електропривод машин і механізмів» 

Кафедра                   Електротехніка та електромеханіка 

Код і назва спеціальності Назва ОП 

274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 

Розподіл навчального часу за навчальним планом 

Н
о

м
ер

 с
ем

ес
тр

у
 

Р
о

зп
о

д
іл

 н
ав

ч
ал

ьн
о

го
 

ч
ас

у
, 

го
д

/к
р

ед
и

ті
в
 

Аудиторні заняття, годин Самостійна робота, годин 

ф
о

р
м

а 
п

ід
су

м
к
о

в
о

го
 

к
о

н
тр

о
л
ю

 

в
сь

о
го

 

у тому числі 

в
сь

о
го

 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

і 

за
н

я
тт

я
 

Опрацювання 

матеріалу 

лекцій в СДН і 

в підручниках  

Підготовка 

до 

виконання 

лаб. роботи і 

оформлення 

звіту 

7 105/3,5 8 6 2 97 95 2 
Екзамен 

 

Календарний план навчальних занять і робіт 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
у

 

В
и

д
 

за
н

я
ть

/р
о
б

іт
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 г

о
д
и

н
 

Тема занять (лекції, практичного і т. н.), 

робіт 

Література 

(номер за переліком), 

гіперпосилання 

5 

Аудиторні заняття  

Лекція 1 2 
Загальні відомості про приводи. 
Електромагнітні співвідношення при 

енергоперетворенні. 

[1, 3, 4, 5] 

Лекція 2 2 Електричні машини постійного струму. [1, 3] 

Лекція 3 2 Загальні питання теорії машин змінного 

струму. Рівняння руху електропривода. 
[1, 2, 5] 

Лабораторне 

заняття 1 
2 

Дослідження двигуна постійного струму 

паралельного збудження 
[1, 3] 

Самостійна робота 

Опрацювання 

матеріалу 

лекцій в СДН 

і в 

підручниках 

19 
Реакція якоря і методи боротьби з нею. 

Будова обмоток машин постійного 
струму. 

[1, 3] 

19 Гальмування двигунів постійного 
струму. 

[1, 2] 



22 1 Іриведений трансформатор. [1,3]

22

Обертовий момент асинхронного 
двигуна, механічна характеристика. 
Пуск в хід та регулювання частоти 
обертання асинхронних двигунів. 
Однофазні асинхронні двигуни.

[1,3]

22
Синхронні двигуни. Потужність та 
електромагнітний момент синхронної 
машини. Пуск синхронних двигунів.

[1]

Лекційні заняття проводяться з використанням електронних дидактичних 
демонстраційних матеріалів (презентації, схеми, відео- й аудіозаписи тощо), що призначені 
для супроводу навчального процесу. Лабораторні заняття проводяться з використанням 
натурних об’єктів в лабораторіях кафедри.

Самостійна робота при підготовці до аудиторних занять і контрольних заходів,
.  .  .опрацюванні розділів програми, що не викладаються окрім використання можливості 

мережі Інтернет, друкованих та електронних підручників, навчальних посібників (з вільним 
доступом усім учасникам навчального процесу) передбачає також використання натурних 
об’єктів (реостатів, котушок індуктивності, конденсаторних батарей, вимірювальних 
приладів, джерел живлення), а також інших локальних і мережевих інформаційних 
ресурсів.

ч

11



12 

10 Методи оцінювання 

Вид контролю Метод демонстрування результатів навчання  Бал 

ПК1 
Представлення письмового звіту виконаних 

лабораторних робіт.  
12…20 

МК1 
Письмова робота (або тестові завдання) за 

матеріалом залікового модуля 1 
15…25 

ПК2 
Представлення письмового звіту виконаних 

лабораторних робіт.  
12…20 

МК2 
Письмова робота (або тестові завдання) за 

матеріалом залікового модуля 2 
21…35 

Всього 60…100 

Рекомендована література 

1. Безрученко В. М. Электрические машины [Текст] / В. М. Безрученко, А. С. Хотян. 

– К.: Вища школа, 1987. – 214 с. 

2. Дубинець Л. В. Електричні машини. Трансформатори. Асинхронні машини [Текст] 

/ Л. В. Дубинець, О. І. Момот, О. Л. Маренич. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту 

залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004 – 208 с. 

3. Безрученко В. М. Тягові електричні машини електрорухомого складу [Текст] /  

В. М. Безрученко, В. К. Варченко, В. В. Чумак. – Д.: вид-во Д. нац. ун-ту залізн. 

трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2003. – 252 с. 

4. Ключев В. И Теория электропривода [Текст]: Уч. для вузов / В. И. Ключев. – М.: 

Энергоатомиздат, 2001. – 704 с. 

5. Чиликин М. Г. Общий курс єлектропривода [Текст] / под ред. А. М. Половко. − М.: 

Cоветское радио, 1984. – 407 с. 

 

 

Інформаційні ресурси 

Вивчення дисципліни передбачає вміння здобувача вищої освіти використовувати 

різні інформаційні ресурси, у тому числі Інтернет–джерела та: 

1. Бібліотека університету та її депозитарій (https://library.diit.edu.ua/uk/catalog, 

https://library.diit.edu.ua/uk/catalog?category=books-and-other). 

2. Плакати та стенди кафедри «Електротехніка та електромеханіка» ДНУЗТ 

3. Компютерні програми у тому числі розробки кафедри «Електротехніка та 

електромеханіка»ДНУЗТ 

4.Державні стандарти України та стандарти ДНУЗТ 


