
Українська мова за професійним спрямуванням 

Підручник: Караман С. "Українська мова за професійним спрямуванням" 

Повторити теми за курс 

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

Тема:  Письмова робота на основі граматичного матеріалу 

Д/з: підручник Т.В. Барановська “ Граматика англ.мови. Збірник вправ” 

впр. 70, 71 ст. 93, 94 

 

Тема: Домашнє читання. 

Д/з: підручник “Англ.мова для повсякденного спілкування ” 

(за редакцією В.К. Шпака) впр. 12, ст. 229 

 

Тема: Фаза і різниця фаз. 

Д/з: навчальний посібник “Англ.мова для студентів електромеханічних 

спеціальностей ” впр. 1, ст. 247 (чит., перек.) 

 

Тема:  Робота з текстовими завданням.  

Д/з: навчальний посібник “Англ.мова для студентів електромеханічних 

спеціальностей ” впр. 1, ст. 250 (поставити запитання до тексту) 

 

Тема: Складання тез до тексту. Робота з лексикою 

Д/з: навчальний посібник “Англ.мова для студентів електромеханічних 

спеціальностей ” ст. 251 (опрацювати лексичний матеріал) 

 

Тема:  Граматичний матеріал: дієприкметник 

Д/з:  Підручник Т.В. Барановська “ Граматика англ.мови. Збірник 

вправ”, впр. 1, 2 ст. 233. 

 

 

Вища математика 



Література: В. П. Дубовик, І. І. Юрик. Вища математика. Навчальний 

посібник. Київ. 2013. 

Завдання: самостійно опрацювати матеріал за підручником 

1. Похідна функції в точці, її геометричний і механічний зміст. Гл. 5, §1. 

2. Похідні вищих порядків. Диференціал функції. Гл. 5, §2. 

Завдання: виконати №1025, 1027. 

3. Основні теореми диференціального числення (Теорема Ферма і Ролля, 

Коші і Лагранжа). §3. 

4. Правила Лопіталя. Розкриття невизначеностей. §4. 

5. Дослідження функції за допомогою похідної. §5.  

Завдання: виконати №1248, 1249. 

6. Функції декількох змінних. Частинні похідні. Градієнт. §6. 

 

Електропостачання підприємств і цивільних споруд 

Виконати розрахунок сумарного навантаження цеху та кількості і 

потужності трансформаторів згідно попередньо виданих завдань 

Література: "Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з 

предмету "Електропостачання підприємств і цивільних споруд", с. 42-53. 

 

Основи електроприводу 

Опрацювати тему: "Електромеханічні характеристики асинхронних 

двигунів". Виконати практичну роботу з побудови механічних 

характеристик асинхронних двигунів згідно завдань, викладених в групі 

VІBER. 

 



Завдання: виконати розрахунок пускових і гальмівних пристроїв 

електродвигунів постійного струму паралельного і незалежного 

збудження згідно варіанту. 

Література: конспект, Дяков В.Т. "типові розрахунки по 

електроустаткуванню". 

 

Електроустаткування підприємств та цивільних споруд 

 Опрацювати тему: "Електроустаткування металорізальних верстатів" 

Література: Бондзюк А.Х. Скорочений курс лекцій з предмета " 

Електроустаткування підприємств і цивільних споруд" 

 

Монтаж, експлуатація і ремонт електроустаткування 

Опрацювати тему: Сучасний монтаж кабельних і повітряних ліній.. 

Підготувати з даної теми тестові завдання в кількості 12 шт. 

Література: Принц М.В., Цимбалістий В.М. Електричні мережі. Монтаж, 

обслуговування та ремонт. Львів, 2003. 

 

Надійність електроприводів 

Література: Я.А.Ріпс, Б.А.Савельєв «Аналіз і розрахунок надійності СУЕП» 

1. Розрахунок показників надійності системи. 

2. Оптимізація надійності СУЕП при необмежених ресурсах. 

3. Приклади розрахунку надійності систем при проектуванні. 

 

Електричні машини 

Література: М.В.Загірняк, Б.І.Невзлін «Електричні машини», Київ, 

«Знання», 2009 

Сторінки  282 - 367.  



1. Регулювання частоти обертання асинхронних двигунів. 

2. Однофазні асинхронні двигуни. 

3. Принцип дії синхронних машин. 

4. Конструкція синхронних машин. 

5. Робота синхронного генератора при холостому ході та при навантаженні. 

6. Характеристики СГ. 

7. Векторні діаграми та індуктивні опори СГ. 

8. Паралельна робота СГ з мережею. 

9. Регулювання активної і реактивної потужності синхронного генератора. 

 

 

Сучасні системи керування електротехнічними комплексами 

(Література:  «Автоматизація технологічних процесів  підземних гірничих 

робіт» під загальною редакцією проф. В.В.Ткачова, Дніпропетровськ, НГУ, 

2012)  

1. Автоматизація потокової  лінії приготування кормів. 

2. Автоматизація процесу розливу мінеральної води за допомогою 

програмованого контролера. 

 

Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та 

автоматики 

Література: «Основы промышленной электроники» під. редакцією проф. 

В.Г.Герасимова, М., Вища школа,1986 

Сторінки  224 –274, 280 – 295, 300 – 302. 

1. Загальні відомості про джерела вторинного електроживлення електронних 

пристроїв. 

2. Однофазні і трифазні некеровані випрямлячі. 

3. Керовані випрямлячі. 

4. Згладжувальні фільтри. 

5. Стабілізатори напруги і струму. 

6. Помножувачі напруги. 



7. Загальні відомості про перетворювачі постійної напруги у змінну. 

Інвертори. 

8. Конвертори. Перспективи розвитку вторинних джерел електроживлення. 

9. Загальна характеристика електронних вимірювальних приладів. 

10. Електронні вольтметри. 

11. Вимірювальні генератори. Електронні частотоміри. 

12. Фазометри і вимірювачі амплітудно-частотних характеристик. 

13. Область призначення електронних пристроїв. 

14. Електронні прилади для контролю механічних величин. 

15. Електронні прилади для контролю складу речовин. 

 

Технічна механіка 

Доопрацювати тему: «Деталі машин і механізмів». Питання: вали та осі, 

проектний розрахунок валів, перевірочний розрахунок валів, підшипники 

ковзання, підшипники кочення, їх призначення і класифікація, муфти. 

Матеріали: 

http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/%D0%9A%D1%83

%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%

B9%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BC

%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf 

 

Інженерна графіка 

Самостійно опрацювати тему: «Проеціювання багатогранників та тіл 

обертання». Питання: Проекціювання точок на поверхні геометричних тіл. 

Розгортки геометричних тіл. Побудова розгортки геометричних тіл. 

Проекціювання групи геометричних тіл. Переріз геометричних тіл площиною. 

Взаємний перетин поверхонь багатогранників. Взаємний перетин поверхонь 

тіл обертання. Побудова лінії перетину двох поверхонь геометричних тіл. 

Метод допоміжних сфер. 

http://www.amons.com.ua/Subjects/NG/NG_LectureNotes.pdf 

https://studfile.net/preview/3905300/ 

http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf
http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf
http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf
http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf
http://www.amons.com.ua/Subjects/NG/NG_LectureNotes.pdf
https://studfile.net/preview/3905300/


 


