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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань: 

14 «Електрична 

інженерія »          

(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 

Модулів – 8 

Спеціальність: 141                

«Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  3-й -й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання - 
 

Семестр 

Загальна кількість годин –

180 

5-й 6-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента –3 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

46 год. 34 год. год. 

Практичні  

8 год. - год. год. 

Семінарські  

-  год. - год. год. 

Лабораторні 

10 год. 6 год. год. 

Самостійна робота 

26 год. 20 год. год. 

Індивідуальні завдання:  

30 год. 

Вид контролю:  

екз. залік 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метаю викладання дисципліни є виявлення методів та засобів 

електропостачання окремих електроприймачів, електротехнологічного та 

освітлювального устаткування, агрегатів, цехів, корпусів та підприємств загалом. з  

Завдання вивчення дисципліни «Електропостачання підприємств та цивільних 

споруд» полягає у формуванні знань теорії та принципів побудови систем 

електропостачання, отримання навичок створення оптимальних систем 

електропостачання та їх експлуатації. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
 загальні відомості про енергосистеми; 

 методи визначення електричних навантажень споживачів електричної 

енергії; 

 теоретичні основи захисту споживачів та електричних мереж від струмів 

коротких замикань та струмів перевантаження; 

 конструктивні особливості ліній електропередач, кабельних ліній та 

електрообладнання електричних станцій та підстанцій; 

 теоретичні основи релейного захисту та автоматизації в енергосистемах; 

 призначення та схеми керування контролю і сигналізації на електричних 

станціях та підстанціях; 

 характер шкідливого впливу електроенергетичних об’єктів на оточуюче 

середовище та заходи захисту від нього. 

вміти:  
 проектувати системи електропостачання та електроприводів; 

 розраховувати та вибирати за потрібними параметрами необхідне 

електроустаткування, апаратуру керування та захисту; 

 виконувати електротехнічні розрахунки електричних мереж і 

заземлюючих пристроїв; 

 виконувати необхідні розрахунки економічної ефективності проведення 

електромонтажних та електроремонтних робіт. 

  

3 Програма навчальної дисципліни 

Блок  - Електропостачання підприємств та цивільних споруд 

Модуль 1 - Системи електропостачання підприємств 

 

Тема 1 Вступ. 

Зміст науково-технічної області електропостачання промислових підприємств. 

Характеристика сучасного електропостачання. Роль вітчизняних та зарубіжних 

вчених у розвитку електропостачання.  

Тема 2 Типи систем електропостачання 

Усі системи можна поділити на три: ізольовані, централізовані, комбіновані. 

Тема 3 Вимоги  та завдання до систем електропостачання 

Надійність(безперебійність) електропостачання. Економічність систем 

електропостачання. Виконання своїх функцій за певних умов. Безпека і зручність 

експлуатації 
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Тема 4 Проблеми систем електропостачання 

Застаріле обладнання станцій і підстанцій. повітряних та кабельних ліній. 

Тема 5 Структурний склад енергетичних систем 

Загальні відомості про системи електроживлення. Основні елементи системи 

електроживлення. Види основних структур систем електроживлення. 

          Тема 6 Типи схем для  електропостачання  

Коротка характеристика принципових схем. Основні елементи принципових схем. 

Коротка характеристика розрахункових та заступних(схема замащення)схем. 

Тема 7  Напруги електричних мереж, їх вибір, падіння напруги 

Номінальна напруга. Вибір стандартної напруги. Режим нейтралі 

Тема 8 Повітряні лінії електропередач. Кабельні лінії електропередач 

Визначення ЛЕП. Способи прокладки. Режими роботи. 

Визначення кабельної лі нії. Способи прокладки. Кабельна арматура.  

Тема 9 Проєктування кабельної лінії    

Модуль 2 Комутаційні та захисні електричні апарати в мережах 

електропостачання 

Тема 10 Класифікація вимог до електричних апаратів  

Вимоги щодо безпеки  електричних апаратів . вимоги щодо  експлуатаційні 

електричних апаратів. 

Тема 11 Позначення та маркування електричних апаратів 

Графічні позначення електричних апаратів, їх частин та інших елементів 

електричних кіл.  Літеро - цифрові позначення елементів електричних кіл 

Тема 12 Електромеханічні комутаційні апарати низької та середньої напруги 

Принцип роботи запобіжників та їх типи. Принцип роботи роз’єднувачів вимикачі. 

Комбінації із запобіжниками, промислові відмикачці та ін.. 

Типи  відмикачів, роз’єднувачів які застосовуються на середню напругу. 

Характеристика перемикачів ущемлення, вимикачів, запобіжників. Комбінації із 

запобіжників для середньої напруги..  

Тема 13 Вибір електричних апаратів в електричних мережах напругою вище 

1  кВ 

Вибір згідно Держстандарту у вигляді таблиці. Перевірка за умов перегріву.   

Тема 14 Перевірка електромеханічного комутаційного апарату низької 

напруги. 

Модуль 3    Споживання  електроенергії 

Тема 15 Характеристика промислових споживачів електроенергії. 

Класифікація електроприймачів за електроенергетичними показниками, за 

режимом роботи до безперебійного електропостачання, за технологічною 

належністю. Поняття про електромагнітну сумісність електроприймачів і 

живлячої мережі. Характеристика електроприймачів і електроспоживання 

загальнопромислових споживачів.. Загальна потужність електроприймачів 

підприємства, споживання реактивної потужності, змінність роботи, графіки 

навантаження, перспективи їх розвитку. 

Тема 16  Графіки споживання електроенергії і електричні навантаження. 

Графіки електричних навантажень та їх характеристики. Показники, що 

характеризують режими роботи електроприймачів. Визначення середніх 
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навантажень і витрат електроенергії. Розрахункове навантаження за нагрівом, 

фізичні основи нагріву провідника, принцип максимуму середнього навантаження, 

вибір інтервалів усереднення. 

Тема 17 Методи розрахунків. 

Основні методи визначення розрахункових навантажень. Визначення навантажень 

однофазних електроприймачів. Визначення пікового навантаження. Розрахункове 

реактивне навантаження. Рекомендації до вибору методу визначення 

розрахункових навантажень. Алгоритми  розрахунків навантажень на ЕОМ. 

Тема 18 Загальнопромислові споживачі та приймачі електроенергії. 

Основні поняття, класифікація. Вентиляційні та насосні установки. Підйомно-

транспотртні механізми. Системи освітлення. Електроінструмент. 

Тема 19 Компенсація реактивної потужності в електричних мережах. 

Поняття про компенсацію реактивної потужності. Перетоки реактивної 

потужності в мережі. Баланс реактивної потужності в системах 

електропостачання. 

Тема 20 Розрахунок кількості та потужності компенсуючих пристроїв. 

Розрахунок кількості та потужності компенсуючих пристроїв. Джерела 

реактивної потужності в системах електропостачання. 

Тема 21 Вибір кількості та потужності трансформаторів підстанцій 

Визначення кількісті трансформаторів для однієї ТП заданим рівнем надійності.  

Визначення кількісті трансформаторів за  потужностю електроприймачів. 

Тема 22 Характеристика цехових ТП 

Характеристика цехових  одно трансформаторних підстанції. 

Характеристика цехових   двотрансформаторних підстанцій. 

Тема 23 Розташування цехових трансформаторних підстанцій 

Характеристика вбудованих підстанцій. Характеристика прибудованих 

підстанцій. Характеристика централізованих підстанцій.. 

Тема 24 Оптимізація роботи трансформаторних підстанцій 

Допустимі перевантаження . Паралельна робота трансформаторів. Умови 

паралельної роботи трансформаторів. Нормування та зниження втрат 

електроенергії 

Тема 25 Побудова та аналіз  графіків навантаження 

Добові графіки. Річні графіки активної і реактивної навантажень. Побудова 

графіків за зимовий та літній період.  

Тема 26 Автоматичне регулювання доцільного режиму роботи 

трансформаторів. 

Розрахунок регулювання напруги. Схеми регулювання напруги. 

Тема 27 Автоматичне регулювання потужності конденсаторних установок. 

Розрахунок регулювання потужності. Схеми регулювання потужності. 

Тема 28 Дослідження показників якості електричної енергії. 

Модуль 4 -  Короткі замикання, захист від них електричних мереж та 

устаткування 

Тема 29 Допущення при розрахунках струмів короткого замикання 

Допущення і розрахункові умови. 

Тема 30 Процес протікання короткого замикання 
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Процес протікання струмів трифазного короткого замикання у системі 

необмеженої  потужності. Процес протікання струмів трифазного короткого 

замикання у системі обмеженої потужності.  

Тема 31 Розрахункові схеми 

Розрахункова схема аварійного режиму СЕП. Нанесення на схемі точок к.з. 

Тема 32 Схеми заміщення і їх перетворення  

Складання і перетворення схеми заміщення. Розрахунок струмів трифазного КЗ у 

початковий момент часу 

Тема 33 Опори елементів кола короткого замикання 

Виведення формул. Приклад розв’язування.  

Тема 34 Розрахунок струмів короткого замикання до 1 кВ 

Складання розрахункової схеми. Складання схеми заміщення. Порядок розрахунку. 

Тема 35 Розрахунок струмів короткого замикання вище 1 кВ 

Складання розрахункової схеми. Складання схеми заміщення. Порядок розрахунку. 

Тема 36 Нагрівання струмоведучих частин струмами короткого замикання 

Процес нагрівання провідників. Теплова дію аперіодичної складової струму 

короткого замикання. 

Тема 37 Дослідження струмів короткого замикання на персольних              

комп’ютерах.  

Модуль 5   Цехове  електропостачання 

Тема 38 Вибір схеми цехових мереж 

Врахувати потужність окремих електроприймачів, розміщення їх на території 

цеху. Надійність живлення. Характер технологічного процесу та умови 

середовища. 

Тема 39 Конструктивне виконання електричних мереж 

Схема живлючої мережі та її  конструктивне виконання. Розташування пункту 

розподілу електроенергії. Вибір траси для її приєднання. 

Тема 40 Розрахунок силових цехових мереж 

Вибір перетину проводу і жил кабелів цехових мереж напругою до 1000В.                      

Тема 41 Розрахунок електричних мереж освітлювальних установок 

Основна задача освітлювальних мереж. Вибір перерізів проводів і кабелів.  

Умови забезпечення  значення напруги на затискачах освітлювальних установок, 

згідно ДЕСТ  13109-67. 

Тема 42 Розрахунок тролейних ліній і електричних мереж для 

електротехнологічних установок 

Застосування тролейних ліній. Вибір  перерізу  по нагріву тривалим струмом. 

Перевірка на втрату напруги. 

Тема 43 Розрахунок струмів короткого замикання в  цехових мережах 

Вибір на схемі силової мережі розрахункових точок КЗ. Складання схеми заміщення. 

Визначення ударного струму КЗ. 

Тема 44 Мережі рухомих споживачів 

Категорії надійності електропостачання. Схеми живлення тролейних ліній. 

Тема 45  Проєктуваннясистем електропостачання із урахуванням надійності 

Вимоги щодо надійності електропостачання. Побудова схеми. Чинники, що 

впливають на надійність схеми.  
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Тема 46 Збитки при порушені електропостачання 

Причини виникнення збитків. Порядок розрахунку збитків. Відповідальність за 

виникнення збитків. 

Тема 47 Агрегати резервного живлення 

Характеристика агрегатів резервного живлення. Мета застосування.  Порядок 

вибору. 

Тема 48 Захист цехових елекроприймачів 

Умови захисту. Характеристика захисних пристроїв. Умови вибору.  

Тема 49 Розрахунок фрагменту цеху 

Модуль 6   Автоматизація в системах електропостачання підприємств 

Тема 50  Основні принципи дії релейного захисту 

Основне призначенням релейного захисту. Джерело оперативного струму. 

Постійний оперативний струм. Випрямлений оперативний струм.  

Тема 51  Функціональні елементи пристроїв релейного захисту та автоматики 

Релейний захист як керуюча система. Вимірювальна частина. Виконавча частина. 

Передавальна частина. 

 Тема 52  Максимальний струмовий захист. Струмова відсічка 

Визначення струмового захисту. Характеристика максимального струмовий 

захист (МСЗ).  Струмова відсічка (СВ);  Струмова відсічка з витримкою часу. 

Тема 53 Захист електричних мереж і установок 

У мережах з великим струмом замикання на землю. У мережах з малим струмом 

замикання на землю. Захист повітряних і кабельних ліній. Захист силових 

трансформаторів. Захист  синхронних і асинхронних двигунів. 

Тема 54 Призначення улаштування автоматизації 

Призначення автоматичного включення резерву. Автоматичне регулювання 

потужності. Аавтоматичне регулювання економічно доцільного режиму роботи 

трансформаторних підстанцій. 

Тема 55 Автоматичне включення резерву   

Автоматичне введення резерву. Схема включення резерву. Спрощена схема АВР 

трансформатора. Схема АВР секційного вимикача на переміщеному оперативному 

струмі. 

Тема 56 Автоматичне повторне включення 

Автоматичне повторне включення (АПВ). Автоматичне зворотне включення в 

роботу високовольтних ліній електропередачі. АПВ електроустаткування високої 

напруги.  

Тема 57 Призначення і принцип виконання  автоматичного частотного 

розвантаження 

Пристрої АЧР. Схема АЧР. Схема АЧР із ЧАПВ. 

Тема 58 Автоматичне регулювання напруги 

Регулювання напруги у споживачів. Автоматичне регулювання напруги на 

підстанціях. Структурна схема автоматичного регулювання напруги на 

трансформаторах. Схема автоматичного переключення конденсаторних батарей. 

Тема 59  Облік та вимірювання режимних параметрів системи 

електропостачання  
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Договірні відносини на користування електроенергією. Вибір лічильника активної 

та реактивної електроенергії. Застосування АСКОЕ. 

Тема 60 Дослідження диференційованого обліку 

Модуль 7   Конструктивне виконання та розрахунок заземлюючих 

пристроїв 

Тема 61 Дія електричних струмів на організм людини 

Наслідки дії електричного струму на організм людини залежить. Характеристика - 

відчутний струм; струм, що відпускає; струм що не відпускає. Фактори, які 

визначають значення струму, що проходить через тіло людини.  

Тема 62 Електробезпека електричних мереж  

Дотик людини до двох фаз електричної мережі. Дотик людини до фази у мережі з 

заземленої нейтралю. Схеми і векторні діаграми. 

Тема 63 Заходи захисту  від поразки електричним струмом 

Роз’яснювальна робота.  Як виконується забезпечення неприступності дотику до 

струмоведучих частин. Захист від випадкового дотику до струмоведучих частин. 

Застосування зниженої напруги. Ізоляція не струмоведучих частин. Загальні заходи 

безпеки. 

Тема 64  Призначення захисного заземлення 

У мережі з ізольованою нейтраллю при ушкодженні ізоляції одного з провідників, 

що знаходяться у середині металевого корпусу, останній виявляється під напругою 

щодо землі. 

Тема 65 Сутність захисного відключення 

Дотик людини до корпуса електрообладнання з пошкодженою ізоляцією. Дотик 

людини до корпуса електрообладнання з пошкодженою ізоляцією. Основнв 

співвідношення для розрахунку. 

Тема 66 Занулення електроустаткування 

Визначення. Принцип роботи. Принципова схема захисного відключення і контролю 

ізоляції у мережі з ізольованою нейтраллю. 

Тема 67 Розрахунок заземлюючих пристроїв 

Модуль 8  Електропостачання цивільних споруд 
Тема 68 Характеристика основних електроприймачів 

Електроприймачі житлових будинків. Характеристика електроприймачів 

загального призначення – освітлювальні прилади приміщень домоуправління, 

подвір’я, міжповерхових сходів та площадок, горищ, холів, ліфтових установок.   

Тема 69  Електричний розрахунок освітлювальних мереж 

Освітлювальні мережі житлових будинків, споруд і будинків суспільного 

призначення виготовляються з ізольованих проводів та кабелів, які мають 

задовольняти трьом основним вимогам: механічної міцності, умовам нагрівання і 

допустимих втрат напруги. 

Тема 70 Принцип побудови електропостачальної  системи 

Переваги і недоліки радіальної схеми. Переваги і недоліки магістральної схеми. 

Переваги і недоліки петлевої або комбінованою схемам. 

Тема 71 Основні правила побудови і вимоги до електрообладнання 

Проєктуванняелектрообладнання побутових споживачі відбувається згідно ПУЕ. 

Тема 72 Основні вимоги до електропроводок і кабельних ліній 
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Проєктуванняелектропроводок і кабельних ліній побутових споживачів 

відбувається згідно ПУЕ. 

Тема 73 Електричні схеми розподільної мережі багатоповерхових будинків 

Вибір кількості стояків житлового будинку. Схеми стояків багатоповерхового 

житлового будинку. Спрощена принципова електрична схема розподільної мережі 

дев’ятиповерхового житлового  будинку. 

Тема 74 Електричні схеми внутрішніх мереж котеджів 

Однофазне електропостачання. Трьохфазне електропостачання. Вибір автоматів 

захисту.  

Тема 75 Забезпечення селективності роботи електричних апаратів 

Умови селективність роботи автоматичного вимикача. Умови селективність 

роботи запобіжника. Умови роботи пристроїв захисного заземлення. 

Тема 76 Перевірка електричної схеми «Комфорт» 

Тема 77  Перевірка електричної схеми «Минимал»
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п лаб. інд

. 

с. р к.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Блок  - Електропостачання підприємств та цивільних споруд 

Модуль 1 - Системи електропостачання підприємств 

 

Тема 1 Вступ. 2 2      

Тема 2 Типи систем електропостачання 1     1  

Тема 3 Вимоги  та завдання до систем 

електропостачання 

2 2      

Тема 4 Проблеми систем електропостачання 1     1  

Тема 5 Структурний склад енергетичних 

систем 

2 2      

Тема 6 Типи схем для  електропостачання  2     2  

Тема 7  Напруги електричних мереж, їх вибір, 

падіння напруги 

2 2      

Тема 8 Повітряні лінії електропередач 

Кабельні лінії електропередач 

2 2      

Тема 9 Проєктування кабельної лінії 2   2    

Всього 16 10  2  4  

Модуль 2 Комутаційні та захисні електричні апарати в мережах 

електропостачання 

Тема 10 Класифікація вимог до електричних 

апаратів  

2 2      

Тема 11 Позначення та маркування 

електричних апаратів 

2 2      

Тема 12 Електромеханічні комутаційні 

апарати низької та середньої  напруги 

2     2  

Тема 13 Вибір електричних апаратів в 

електричних мережах напругою вище 1  кВ 

2     2  

Тема 14 Перевірка електромеханічного 

комутаційного апарату низької напруги 

2   2    

Всього  10 4  2  4  

Модуль 3    Споживання  електроенергії 

Тема 15 Характеристика промислових 

споживачів електроенергії 

2     2  

Тема 16  Графіки споживання електроенергії і 

електричні навантаження 

2 2      

Тема 17 Методи розрахунків 

 

2 2      
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 18 Загальнопромислові споживачі та 

приймачі електроенергії. 

2     2  

Тема 19 Компенсація реактивної потужності в 

електричних мережах. 

2 2      

Тема 20 Розрахунок кількості та потужності 

компенсуючих пристроїв. 

2 2      

Тема 21 Вибір кількості та потужності 

трансформаторів підстанцій 

2     2  

Тема 22 Характеристика цехових ТП 2 2      

Тема 23 Розташування цехових 

трансформаторних підстанцій 

2     2  

Тема 24 Оптимізація робота 

трансформаторних підстанцій 

2 2      

Тема 25 Побудова та аналіз  графіків 

навантаження 

2   2    

Тема 26 Автоматичне регулювання 

доцільного режиму роботи трансформаторів. 

2   2    

Тема 27 Автоматичне регулювання 

потужності конденсаторних установок. 

2   2    

Тема 28 Дослідження показників якості 

електричної енергії. 

2   2    

Всього 26 12  8  6  

Модуль 4 -  Короткі замикання, захист від них електричних мереж та 

устаткування 

 

Тема 29 Допущення при розрахунках струмів 

короткого замикання 

2 2      

Тема 30 Процес протікання короткого 

замикання 

2     2  

Тема 31 Розрахункові схеми 2 2      

Тема 32 Схеми заміщення і їх перетворення  2 2      

Тема 33 Опри елементів кола короткого 

замикання 

2     2  

Тема 34 Розрахунок струмів короткого 

замикання до 1 кВ 

2 2      

Тема 35 Розрахунок струмів короткого 

замикання вище 1 кВ 

2     2  

Тема 36 Нагрівання струмоведучих частин 

струмами короткого замикання 

2 2      

Тема 37 Дослідження струмів короткого 

замикання на пер сольних компюторах 

 

2   2    

Всього  18 10  2  6  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 5   Цехове  електропостачання 

Тема 38 Вибір схеми цехових мереж 2 2      

Тема 39 Конструктивне виконання 

електричних мереж 

2     2  

Тема 40 Розрахунок силових цехових мереж 2 2      

Тема 41 Розрахунок електричних мереж 

освітлювальних установок 

2 2      

Тема 42 Розрахунок тролейних ліній і 

електричних мереж для електротехнологічних 

установок 

2     2  

Тема 43 Розрахунок струмів короткого 

замикання в  цехових мережах 

2 2      

Тема 44 Мережі рухомих споживачів 2     2  

Тема 45  Проєктування систем 

електропостачання із урахуванням надійності 

2 2      

Тема 46 Збитки при порушені 

електропостачання 

2 2      

Тема 47 Агрегати резервного живлення 2     2  

Тема 48 Захист цехових елекроприймачів 2 2      

Тема 49 Розрахунок фрагменту цеху 2  2     

Всього  24 14 2   8  

Модуль 6   Автоматизація в системах електропостачання підприємств 

 

Тема 50 Основні принципи дії релейного 

захисту 

2 2      

Тема 51 Функціональні елементи пристроїв 

релейного захисту та автоматики 

2     2  

Тема 52  Максимальний струмовий захист. 

Струмова відсічка 

2 2      

Тема 53 Захист електричних мереж і 

установок 

2     2  

Тема 54 Призначення улаштування 

автоматизації 

2 2      

Тема 55 Автоматичне включення резерву   2 2      

Тема 56 Автоматичне повторне включення 2     2  

Тема 57 Призначення і принцип виконання  

автоматичного частотного розвантаження 

2 2      

Тема 58 Автоматичне регулювання напруги 2 2      

Тема 59  Облік та вимірювання режимних 

параметрів системи електропостачання 

2 2      

Тема 60 Дослідження диференційованого 

обліку 

2   2    

Всього 22 14  2  6  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 7   Конструктивне виконання та розрахунок заземлюючих пристроїв 

Тема 61 Дія електричних струмів на організм 

людини 

2     2  

Тема 62 Електробезпека електричних мереж  2 2      

Тема 63 Заходи захисту  від поразки 

електричним струмом 

2     2  

Тема 64  Призначення захисного заземлення 2 2      

Тема 65 Сутність захисного відключення 2     2  

Тема 66 Занулення електроустаткування 2 2      

Тема 67 Розрахунок заземлюючих пристроїв 2  2     

Всього  14 6 2   6  

Модуль 8  Електропостачання цивільних споруд 

Тема 68 Характеристика основних 

електроприймачів 

2 2      

Тема 69  Електричний розрахунок 

освітлювальних мереж 

2     2  

Тема 70 Принцип побудови 

електропостачальної  системи 

2 2      

Тема 71 Основні правила побудови і вимоги 

до електрообладнання 

2     2  

Тема 72 Основні вимоги до електропроводок і 

кабельних ліній 

2 2      

Тема 73 Електричні схеми розподільної 

мережі багатоповерхових будинків 

2 2      

Тема 74 Електричні схеми внутрішніх мереж 

котеджів 

2 2      

Тема 75 Забезпечення селективності роботи 

електричних апаратів 

2     2  

Тема 76 Перевірка електричної схеми 

«Комфорт» 

2  2     

Тема 77 Перевірка електричної схеми 

«Минимал» 

2  2     

Разом за  модулем 8 20 10 4   6  

Підсумкова контрольна робота 2      2 

Індивідуальна робота КП      30  

Всього годин  180 78 8 16  76 2 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2 Навчальною планом не передбачено  

...   
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6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Розробка фрагменту цеха 2 

2 Розрахунок заземлюючих пристроїв 2 

3 Перевірка електричної схеми «Комфорт» 2 

4 Перевірка електричної схеми «Минимал» 2 

  8 

 

                                                                                                             

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Проєктування кабельної лінії 2 

2 Перевірка електромеханічного комутаційного апарату 

низької напруги 

2 

3 Побудова та аналіз  графіків навантаження 2 

4 Автоматичне регулювання доцільного режиму роботи 

трансформаторів. 

2 

5 Автоматичне регулювання потужності конденсаторних 

установок. 

2 

6 Дослідження показників якості електричної енергії. 2 

7 Дослідження струмів короткого замикання на 

персольних комп юторах 

2 

8 Дослідження диференційованого обліку 2 

 Всього 16 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Типи систем електропостачання 1 

2 Проблеми систем електропостачання 1 

3 Типи схем для  електропостачання 2 

5 Електромеханічні комутаційні апарати низької та 

середньої  напруги 

2 

7 Вибір електричних апаратів в електричних мережах 

напругою вище 1  кВ 

2 

9 Характеристика промислових споживачів 

електроенергії. 

2 

13 Загальнопромислові споживачі та приймачі 

електроенергії. 

2 
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1 2 3 

14 Вибір кількості та потужності трансформаторів 

підстанцій 

2 

15 Розташування цехових трансформаторних підстанцій 2 

17 Процес протікання короткого замикання 2 

18 Опори елементів кола короткого замикання 2 

20 Розрахунок струмів короткого замикання вище 1 кВ 2 

21 Конструктивне виконання електричних мереж 2 

22 Розрахунок тролейних ліній і електричних мереж для 

електротехнологічних установок 

2 

23 Мережі рухомих споживачів 2 

24 Агрегати резервного живлення 2 

25 Функціональні елементи пристроїв релейного захисту та 

автоматики 

2 

26 Захист електричних мереж і установок 2 

27 Автоматичне повторне включення 2 

28 Дія електричних струмів на організм людини 2 

29 Заходи захисту  від поразки електричним струмом 2 

30 Сутність захисного відключення 2 

31 Електричний розрахунок освітлювальних мереж 2 

32 Основні правила побудови і вимоги до 

електрообладнання 

2 

33 Забезпечення селективності роботи електричних 

апаратів 

2 

 Разом  66 

9. Індивідуальні завдання 
 

Курсовий проєкт 

 

Тема курсового проекту: Проєктування системи електропостачання 

промислового підприємств 

Початковими даними для проєктуванняє споживачі електроенергії 

підприємства та їх характеристики, інформація про джерела живлення об’єкту, 

характеристика приміщень по ПБЕ. 

Зміст курсового проекту 

1. Вступ. Коротка характеристика технологічного процесу підприємства. 

2. Розрахунок електричних навантажень. 

3. Вибір напруги та електричних схем зовнішнього і внутрішнього 

електропостачання. 

4. Режими реактивної потужності в системі електропостачання. 

5. Вибір кількості і потужності трансформаторів підстанцій підприємства. 

6. Розрахунок струмів коротких замикань та вибір високовольтного обладнання. 

7. Розрахунок цехової мережі. 

8. Висновки. 
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За виконання курсового проєкту  

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 
Захист роботи Сума 

65 15 20 100 

 

 

10. Методи навчання 

                                                                                                    

Основні методи навчання з дисципліни «Електропостачання підприємств та 

цивільних споруд»: 

 словесні (лекції, бесіди, пояснення); 

 наочні (ілюстрації, демонстрація слайдів, діаграм та схем);  

 практичні (лабораторні роботи, реферати, самостійна робота); 

 самоконтроль та мотивація. 

 
11. Методи контролю 

Усне опитування, фронтальна бесіда, відповіді по картках, рішення задач, 

захист лабораторних та практичних робіт, тощо. 

                                                                        
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

1. Оцінювання усних відповідей студентів. 
Усне опитування є одним з основних способів перевірки знань, умінь, і 

навичок студентів  з  навчальних  дисциплін.   При  оцінюванні  відповіді  студента  

потрібно керуватися такими критеріями: 
1)  повнота і правильність відповіді; 
2)  ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; 
3)  мовленнєве оформлення відповіді. 
Відповідь студента має бути зв'язним, логічно послідовним повідомленням 

на певну тему, виявляти його вміння застосовувати визначення, правила до 

конкретних випадків. 
Оцінка «5» ставиться, якщо студент: 
1)  ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал; 
2)  виявляє повне розуміння  матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує 

знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й 

самостійно складені; 
3)  викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної 

мови. 
Оцінка «4» ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє ті ж 

вимоги, що й оцінка «5», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 
Оцінка «3» ставиться, якщо студент виявляє знання  і розуміння основних 

положень даної теми, але: 
1) викладає    матеріал    не   досить    повно   і   допускає    помилки у 

формулюванні правил, визначень; 
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2) не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває 

труднощі під час добору прикладів; 
3) викладає матеріал послідовно і допускає помилки в мовленевому 

оформленні. 
Оцінка «2» ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини 

вивченого матеріалу відповідного розділу, допускає у формулюванні правил, 

визначень помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно і невпевнено викладає 

матеріал. 
Також   оцінка   «2» ставиться,   якщо   студент   виявляє   повне   незнання   

чи нерозуміння матеріалу. 
Позитивна оцінка («5», «4», «3») ставиться не тільки за одноразову 

відповідь (коли на перевірку знань учня відводиться певний час), а й за суму 

відповідей, даних студентом протягом уроку. 

2. Оцінювання письмових навчальних робіт. 

Студенти виконують різні навчальні роботи з предмету: вправи, розрахунки, 

різні види диктантів тощо. 
При оцінюванні письмових навчальних робіт враховується: 
1)  ступінь самостійності студентів; 
2)  етап навчання; 
3)  обсяг роботи. 
При оцінюванні виконання письмового завдання рекомендується керуватися 

такими критеріями: 
Оцінка «5»  ставиться, якщо виконано усі завдання. Оцінка «4» ставиться, 

якщо виконано не менше як 3/4 завдання. Оцінка «3» ставиться, якщо виконано не 

менш як половина завдання. Оцінка «2» ставиться, якщо виконано менш як 

половина завдань, або не виконано жодного завдання. 

3. Виведення підсумкових оцінок. 

За семестр і навчальний рік ставиться підсумкова оцінка. Вона є єдиною й 

узагальнено відображає підготовку студента з предмету: засвоєння теоретичного 

матеріалу, володіння вміннями та навичками. 
Підсумкову оцінку не можна виводити механічно, як середнє арифметичне 

попередніх оцінок. 
Вирішальною у її визначенні слід вважати фактичну підготовку студента за 

всіма показниками на час виведення цієї оцінки. Але щоб стимулювати серйозне 

ставлення студентів до занять протягом усього семестру (навчального року) при 

виведенні підсумкових оцінок необхідно враховувати результати їх поточної 

успішності (оцінки за усні відповіді, навчальні роботи та рівень виконання 

контрольних робіт). 
При виведенні підсумкової оцінки перевага надається оцінкам що 

відображають оволодіння студентами практичних навичок і вмінь. Підсумкова 

оцінка не може бути позитивною якщо лабораторні або практичні роботи не 

захищені або мають оцінку «2». 
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13. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт 

2. Конспекти лекцій 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи 

4. Методичні вказівки до курсового проекту 

14. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Л.П. Коновалова, Л.Д. Рожкова. Электроснабжение промышленных 

предприятий и установок. М.: Энергоатомиздат, 1969. 

2. В.Г.Рудницький. Внутрішньоцехове електропостачання. Курсове 

проектування: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 

2007- 280 с. 

3. В.Г.Рудницький. Внутрішньозаводське електропостачання. Курсове 

проектування: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006- 

280 с. 

Допоміжна 

4. А.А. Клюев, Н.Г. Этус. Справочник по монтажу вторичных устройств, 

кабелей и электроосвещения. М.: Энергия, 1978. 

5. Б.Ю. Липкин. Электроснабжение промышленных предприятий и 

установок. М.: Высшая школа, 1992. 

6. Г.И. Нудлер, И.К. Тульчин. Электротехника и электрооборудование 

зданий. М.: Высшая школа, 1984. 

7. А.А. Маліновський, Б.К. Хохулін. Основи електропостачання6 

Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська 

політехніка», 2005  324 с. 

8. Правила улаштування електроустановок. – Х.: видавництво «Індустрія», 

2008.-424 с. 

9. Правила технической документации и правила техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок потребителей. М.: Энергоатомиздат, 1968. 

10. А.Я. Рябков. Электрические сети. М.: Госэнергоатомиздат, 1950. 

11. В.А. Филиков Конструкционные и электротехнические материалы. М.: 

Высшая школа, 1990. 

12. ДБН В. 2.5-23-2003, «  Державний комітет України з будівництва та 

архітектури», Київ 2004 

 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. Мережа інтернет 

 


