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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – обов’язкова  Мова викладання - українська 

  Навчальна дисципліна викладається на четвертому курсі у першому семестрі денної 

  та заочної форми навчання 

Кількість кредитів – 3,5, години - 105 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні лабораторні 

денна 36 18 10 8 

заочна 24 12  12 

Самостійна робота (КР), годин Денна -69 Заочна -81 

 

Розклад занять 

 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
 Поняття «електричні машини» включає в себе трансформатори (однофазні та 

трифазні), трифазні асинхронні двигуни, синхронні генератори, двигуни постійного струму, 

які детально вивчаються в курсі «Електричні машини». Ці пристрої знаходять широке 

застосування і займають сегмент, що охоплює більше 90% використання в технологічному 

електрообладнанні.  

 Але є сегмент, де можуть бути застосовані електричні машини спеціального 

призначення. Двигуни з ротором, що котяться; реактивні двигуни з електричною 

редукцією; крокові двигуни; лінійні двигуни; поворотні трансформатори; контактні та  

безконтактні сельсин. Принцип роботи цих пристроїв, сфери їх застосування, засоби 

керування та створення умов для їх ефективної роботи  все це предмет для обговорення в 
рамках навчальної дисципліни «Спеціальні електричні машини». Систематичне викладення 

навчального матеріалу дає можливість «заінтригувати» слухачів, суттєво розширити їх 

науково-технічний світогляд, стимулювати пошукову роботу в напрямку нових сфер 

застосування електричних машин спеціального призначення.    

   

3.  Мета навчальної дисципліни 

 Метою викладання навчальної дисципліни  «Спеціальні електричні машини»  є 

якісна теоретична і практична підготовка бакалаврів спеціальності 141, спрямована на 

засвоєння  принципів дії спеціальних електричних машин, розуміння їх властивостей, 

уміння знаходити оптимальні технічні рішення з питань їх використання  в сучасних 

електроустановках;  ознайомлення студентів з основними правилами експлуатації 
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спеціальних електричних машин та тенденціями сучасного розвитку 

електромашинобудування.   

В результаті вивчення дисципліни  студенти повинні 

знати : 
‒ принципи дії і будову різних спеціальних машин систем автоматики; 

‒ фізичні явища, що протікають в електричних машинах спеціального призначення; 

‒ основні робочі і точнісні характеристики електричних машин спеціального 

призначення;  

‒ математичний апарат, призначений для опису стаціонарних і перехідних процесів 

в спеціальних електричних машинах; 

вміти : 

‒ вибирати спеціальні електричні машини за їх функціональними можливостями, 

для забезпечення споживача необхідною точністю і надійністю;  

‒ вибирати і розраховувати електромеханічний пристрій із спеціальними  

електричними машинами;  

‒ аналізувати і описувати стаціонарні і перехідні процеси в спеціальних 

електричних машинах; 

‒ користуватися сучасною науково-технічною та довідниковою літературою щодо 

сфер використання та параметрів спеціальних електричних машини, проводити їх 

порівняльних аналіз для оптимального використання; 

‒ користуватися електронними інформаційними ресурсами та виконувати пошук 

спеціальних електричних машини з заданими функціональними можливостями та 

параметрами.  
  

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 

5. Зміст навчальної дисципліни  
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

Викладач  ________________ Є.П. Штепа     

                                                        підпис 

 

В.о.завідувача кафедри __________  Галіулін А.А. 

    (підпис) (прізвище та ініциали)  
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