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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 3 

 

Галузь знань: 

19 «Архітектура та  

будівництво»  
(шифр і назва) 
 

Нормативна 

 

Блоків – 2 

Спеціальність: 192 

«Будівництво та  

цивільна інженерія» 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 11  3-й  

 
 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

 5-й  

Лекції 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

аудиторних - 2 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

- год. 42- год. - год. 

18год. 24год. - год. 

Практичні  

- год. 6- год. - год. 

Семінарські  

 - год.  

Лабораторні 

- год. 10 - год. - год. 

Самостійна робота 

- год.  32- год. - год. 

16год. 16год.  

Індивідуальні завдання:  

- год. 

Вид контролю:  

залік  
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1 Метою викладання нормативної навчальної дисципліни  

«Електротехніка в будівництві» є підготовка молодших спеціалістів ,  

фахівців за спеціальністю: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Досягнення мети навчальної дисципліни забезпечується  шляхом  

формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині: 

вільне володіння державною мовою;  інноваційність; здатність поєднувати 

теоретичні знання з практикою; набуття  студентами комунікативних навиків та 

інші  компетентності, передбачені стандартом освіти. 

2.2 Основними завданнями вивчення нормативної навчальної 

дисципліни «Електротехніка в будівництві» є надання студентам базових 

теоретичних знань та практичних  навичок в галузі електротехніки, що сприятиме 

рівню електротехнічної підготовки фахівців за кваліфікацією  «Технік – 

будівельник » та вирішенню ними питань виробничої діяльності в освоюванні 

нової техніки і прогресивних технологій в умовах будівництва та експлуатації 

будівель та споруд.   

Навчальна дисципліна «Електротехніка в будівництві» розв’язує  наступні 

завдання:  

оволодіння студентами  компетентностями засвоєння предметних знань та 

встановлення міжпредметних і міжциклових зв’язків ;   

індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу через 

формування ключових та предметних компетентностей; розвиток у студентів 

критичного мислення як засобу саморозвитку, здатності до пошуку і застосування 

знань на практиці; оволодіння уміннями практичного використання 

інформаційно-цифрових технологій;  набуття досвіду пошуково-дослідницької  

- діяльності та уміння представляти отримані результати; 

- використання набутих знань у професійній діяльності; 

- уміння обґрунтовано відстоювати власну позицію; 

- виховання свідомої та активної життєвої позиції; 

-  готовності до співпраці в групі, відповідальності у досягненні  

поставлених цілей. 

2.3   Згідно з вимогами  освітньо – професійної  програми 

                          студенти повинні  знати : 

- Основні електричні та магнітні явища, які використовуються в практичній 

електротехніці; 

- Призначення схем,основні характеристики електровимірювальних приладів; 

- Конструкцію і принцип дії трансформаторів та розраховувати задачі; 

- Електричні машини постійного і змінного струму; 
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- Короткі відомості про методи електричних вимірювань; 

- Елементи пристроїв електронних і пів провідникових пристроїв; 

- Правила безпеки при користуванні електрообладнанням на будівельному 

майданчику; Питання електропостачання будівельних майданчиків; 

- Обладнання силових і освітлювальних мереж; 

  Згідно з вимогами  освітньо – професійної  програми студенти повинні  вміти : 

- Виконувати найпростіші розрахунки електричних кіл; 

- Виконувати розрахунки до вибору електровимірювальних приладів, електричних 

двигунів, проводів, кабелів,ламп освітлення; 

- Користуватися нормативно – технічною літературою; 

- Виконувати нескладні електротехнічні розрахунки; 

- Читати принципові схеми електропостачання будівельного майданчика; 

- Проектувати прості електричні схеми; 

- Виконувати вибір перерізу проводів внутрішніх електропроводок; 

- Розраховувати електричне освітлення тимчасових об’єктів будівельних 

майданчиків; 

- Обирати електропостачання будівель об’єкту напругою до 1 кВ; 

- вміти зібрати практично схему лабораторної роботи і виконати заміри та 

обчислювання ; 

- Користуватися лабораторним обладнанням та використовувати його за 

призначенням; 

- Застосовувати на практиці навички і вдосконалювати свої знання. 

 

3.Програма навчальної дисципліни має такі складові: 

Блок  модуль 1- Загальна електротехніка 

Змістовий модуль 1 Електричні кола та вимірювання. 

Тема 1. Електричні вимірювання  та електровимірювальні прилади опору, струму, 

напруги, потужності та енергії.  

Класифікація електровимірювальних приладів.  

Основні переваги і недоліки систем 

Похибки вімірювання-основні поняття і особливості. 

Тема 2 .  Загальні відомості про електричні кола постійного струму.  

Основні визначення. Величини електричного кола.  

Параметри  та елементи електричного кола.  

Закон Ома, закони Кірхгофа. 

Тема 3.    Загальні відомості про однофазні кола змінного струму з активним 

опором R, індуктивністю L, єиністю C.  

Кола синусоїдального струму. 

Нерозгалужені і розгалужені кола. Трикутник опоріві провідностей. 
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Тема 4.    Трифазні електричні кола .  

З’єднання обмоток генератора та споживачів за схемами «зірка»  «трикутн»  

Фазні та лінійні напруги, струми. 

Тема  5.    З’єднання обмоток генератора та споживачів  чотирьохпровідною  

мережею.  Значення нульового проводу. Схема електрична принципова. 

Тема 6.Лабораторна робота №1 

Дослідження трифазного  електричного кола за схемою  «з’єднання зіркою». 

Зняти параметри, виконати розрахунки .  

Тема 7. Лабораторна робота №2  

 Дослідження трифазного електричного кола за  схемою  «з’єднання 

трикутником» Зняти параметри, виконати розрахунки .  

Змістовний модуль 2 Трансформатори 

Тема 8.  Призначення, побудова,   принцип дії однофазного трансформатора та 

трифазного 

Неробочий режим- або режим холостого ходу стор 96.Режим навантаження, 

Здійснюється коли на вторинну обмотку увімкнено навантаження,ми у 

лабораторному досліді вмикаємо реостат і змінюємо його параметри.  

Тема 9. Автотрансформатори. 

Основні тпоняття і визначення. Галузь застосування. Конструкція. 

Схема підключення на лабораторному стенді. 

Тема 10.   Вимірювальні трансформатори. 

Гпалузь застосування. Призначення. Схема електрична принципова. 

Тема 11. Лабораторна робота №3 

Дослідження параметрів  трансформатора . 

Дослідити режими роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим 

навантаження та режим короткого замикання.  Зняти параметри, виконати 

розрахунки . 

Змістовий модуль 3 -  Асинхронні електричні машини 

Тема  12.Побудова АД, принцип дії АД. 

Технічні характеристики  потужності електричних асинхронних двигунів, та 

елементарні розрахунки. 

Тема  13.   Пуск, регулювання швидкості,гальмування АД,для створення 

основних компетентностей  у галузі експлуатації асинхронних двигунів. 

Тема 14.   

Дослідження пуску та гальмування АД. 

Схема пуску асинхронного двигуна з короткео замкненим ротором. 

Тема 15.  Лабораторна робота №4 

Дослідження пуску та гальмування АД. 

Зняти параметри, виконати розрахунки .  
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Тема  16. Втрати потужності та ККД   АД. 

Розрахунок потужності що споживається двигуном, формули розрахунків 

потужності на валу,корисна потужність електричного двигуна. 

Втрати електричних машин  за діаграмами енергетичних втрат.  

Зображення енергетичних діаграм асинхронного двигуна.    

 Змістовий модуль 4 Синхронні машини 

Тема  17.Синхронний генератор   

Види генераторів: гидрогенератор, дизель, турбо генератори 

Тама  18.Синхронні двигуни  

Побудова, принцип дії,режими роботи. 

Змістовий модуль 5  Електричні машини постійного струму 

Тема  19.Побудова  МПС. 

 Принцип  зворотності машини постійного струму.  

Електрорушійна сила. Електромагнітний момент. Реакція якоря. 

Тема 20.Комутація машини постійного струму.  

Види збудження: незалежне збудження, паралельне-шунтове, послідовне-серієсне 

збудження,змішане- компаундне збудження машини постійного струму. 

Характеристика збудження генератора. 

Тема 21.Лабораторна робота №5 

  Дослідження реверсування  двигунів постійного струму 

Тема 22. Семестрова контрольна робота. 

Блок  модуль 2 Електротехніка в будівництві 

 Змістовий модуль  6. Джерела електропостачання будівельних майданчиків 

Тема  23.Типи електричних станцій:теплові, гідро, атомні . 

 Нетрадиційні джерела живлення: сонячні,вітряки,біогумус, хімічні. 

Альтернативна електроенергетика. 

Змістовий модуль7.  Передача та розподіл електричної енергії 

Тема  24.Терміни, визначення основних понять 

Основні складові частини електропостачальної системи  

Класифікація категорії  електричних приймачів  

Тема  25.    Напруги електричних мереж, вибір напруги, падіння  напруги . 

Номінальні напруги.  Режими роботи постачальної системи 

Основні положення про три провідні та чотири провідні мережі. 

Можливості підключення приймачів на різні напруги: лінійну чи фазну. 

Тема  26.   Повітряні та кабельні лінії  електропередач вище 1 кВ 

Режими роботи нейтралі. 

Мережі з ізольованою нейтраллю., з ефективно та глухо заземленою нейтраллю.  

Змістовий модуль  8.  Споживання електричної енергії 

Тема  27.   Споживачі електричної енергії: силові та освітлювальні. 
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Складові частини електропостачальної системи  

Розподільні пункти, головні функції та електричні схеми. 

РП як вузол мережі. РП як пункт приєднання споживачів. 

Основне електрообладнання розподільних пунктів. 

Тема 28.Режими роботи силових  споживачів: 

 Робочий режим роботи номінальний .Короткотривало допустимий режим. 

Тема 29.Категорії електричних   споживачів по надійності та безперебійності 

важливий фактор проектування будівельного майданчика.  

Тема  30.План розташування  електричних споживачів . 

Розміщення електричного обладнання та агрегатів і  електричного інструменту: 

дрилі, болгарки,змішувачі, зварювальні агрегати, 

утрушувачі, просіювачі,вібратори розчинів - приєднання до мережі. 

Тема   31.План розташування електричних  споживачів до 1 кВ   

До розподільних пунктів приєднується певна кількість електричних споживачів. 

Виконуючи вимоги правил розташування електрообладнання  виконати 

практичні розрахунки і зобразити план.                                                                      

Тема  32. Вибір технічних характеристик  електричних споживачів     будівельних 

обєктів .  Розрахункова робота. Робота з довідниковим матеріалом. 

Складання таблиць в результаті виконання розрахунків. 

Змістовий модуль 9. Вибір перерізу проводів і кабелів внутрішніх ел.мереж.   

Тема   33. Внутрішні мережі:   живлячі та   розподільні. 

Основні терміни і визначення. Головні розподільні щити через який живиться 

електричною енергією група споживачів.  

Принцип побудови електропостачальної системи . 

Схеми електропостачання , магістральні схеми.   Вимоги до електромереж. 

Розподільні пункти та електрообладнання. 

Тема   34.     Розрахунок перерізу проводів  по нагріванню струмом. 

Тривало  допустимий струм . Марка і переріз проводів.  

Розрахунок значення допустимих тривалих струмових навантажень . 

Тема  35.     Розрахунок перерізу проводів по падінню напруги . 

Визначення по тривало допустимому струму перерізу проводів.  

Узгодження  з апаратурою захисту. 

Перевірка обраного  перерізу по падінню напруги. 

Номінальна напруга на вторинній обмотці 5%. 

Захист ЕП від перевантажень струмом та коротких замикань 

Тема  36. Розрахунок струмів плавких вставок. 

Приклади розрахунку. 
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Змістовий модуль 10. 

 Електричне освітлення тимчасових об’єктів будівельних  майданчиків 

Тема 37.   Джерела електричного освітлення. 

Види освітлення. Освітлювальні системи. 

Тема  38.  Освітлювальні прилади. 

Призначення, конструкція, принцип роботи приладів. 

Тема  39. Освітлення відкритих просторів прожекторами. 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №   1 

Розрахунки та проектування  прожекторного освітлення 

Тема  40.Світлотехнічні розрахунки освітлення 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №   2 

Розрахунки та проектування  тимчасового електричного освітлення 

Змістовий модуль 11. 

Електропостачання будівельного об’єкту напругою до 1 кВ 

Тема  41.Методи розрахунку тимчасових  електричних навантажень 

Тема 42.   Розрахунок тимчасових навантажень метод упорядкованих діаграм 

Тема 43 .  Методи розрахунку тимчасових   електричних навантажень        

ПРАКТИЧНА РОБОТА №   3 

Розрахунки  електричних навантажень  методом коефіцієнта попиту 

та вибір трансформатора 

Тема 44. Семестрова контрольна робота. 

Тема 45.  Підсумкове заняття 
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4.Структура навчальної дисципліни 

«Електротехніка в будівництві» 3-й курс 5-й семестр 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усьо-

го 

у тому числі 
л п лаб. к.р. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Блок  модуль 1- Загальна електротехніка 

Модуль 1 

Електричні кола та вимірювання 

 

Тема 1. Електричні вимірювання  та 

електровимірювальні прилади опору, 

струму, напруги, потужності та енергії 

2 2     

Тема 2 .   Загальні відомості про  

електричні кола постійного струму.  

Закон Ома, закони Кірхгофа 

2 2     

Тема 3.    Загальні відомості про однофазні 

кола змінного струму з активним опором R, 

індуктивністю L, єиністю C. 

2 2     

Тема4.     Трифазні електричні кола . 

З’єднання обмоток генератора та споживачів 

за схемами «зірка»  «трикутн» 

  Фазні та лінійні напруги, струми. 

2 

 

 

 

2     

Тема 5.    З’єднання обмоток генератора 

та споживачів чотирьох провідною  

мережею. Значення нульового проводу. 

2     2 

Тема 6.    Лабораторна робота №1                   

Дослідження трифазного  електричного кола 

за схемою  «з’єднання зіркою» 

2  2    

Тема 7.    Лабораторна робота №2              

 Дослідження трифазного електричного кола 

за  схемою  «з’єднання трикутником» 

2  2    

Модуль 2      Трансформатори 

Тема8.Призначення, побудова,  

принцип дії однофазного трансформатора та 

трифазного трансформатора 

2 2     

Тема9.     Автотрансформатори 

 

2       2 

Тема10.  Вимірювальні трансформатори     2       2 

Тема 11.    Лабораторна робота №3 

  Дослідження параметрів      

трансформатора                     

 

2 

 

 

 

2 
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Модуль 3 Асинхронні електричні машини 

Тема12.  Побудова АД, принцип дії АД 

 

2 2     

Тема 13.  Пуск, регулювання  

швидкості,гальмування АД 

2     2 

 Тема 14.    Лабораторна робота №4 

Дослідження пуску  та гальмування АД 

2  2    

Тема 15. Дослідження пуску  та гальмування 

асинхронних двигунів 

2     2 

Тема16.    Втрати та ККД   АД 2     2 

Модуль 4  Синхронні електричні машини 

Тема 17.Синхронний генератор,  гидро, 

дизель, турбо генератори 

2 2     

Тама 18.Синхронні двигуни 2     2 

Модуль 5   Електричні машини постійного струму 

Тема 19.Побудова  МПС,  принцип  

зворотності машин постійного струму. 

    2 2     

Тема 20. Робота МПС в режимі генератора і 

двигуна.  

Правило визначення режиму роботи МПС. 

    2     2 

Тема 21.Лабораторна робота №5 

                      Дослідження реверсування 

                      двигунів постійного струму 

 

2 

  

2 

   

Тема 22. Семестрова  контрольна  робота 2 2     

 

Разом 5-й семестр: 

 

   44 

 

 

18 

 

10 

 

 

  

16 
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«Електротехніка в будівництві» 3-й курс 6-й семестр 

Блок модуль 2.  

Джерела електропостачання будівельних майданчиків 

 

 

Тема 23.Джерела електропостачання 

будівельних майданчиків 

 

2 

 

2 

    

Змістовий модуль 6. 

Передача та розподіл електричної енергії 

Тема 24.     Класифікація електричних  

                     мереж   та їх призначення 

2 2     

Тема 25.    Напруги електричних мереж,    

                     Їх вибір, падіння  напруги   

2     2 

Тема 26.    Повітряні та кабельні лінії  

                      Електропередач вище 1 кВ 

2     2 

Змістовий модуль 7  

 Споживання електричної енергії 

Тема  27     Споживачі електричної       

                     енергії: силові та освітлювальні 

2     2 

Тема  28.    Режими роботи силових   

                     споживачів 

2 2     

Тема  29.    Категорії електричних   

споживачів по надійності та безперебійності 

2     2 

Тема  30.    План розташування   

електричних  споживачів до 1 кВ                                                                        

2 2     

Тема  31.   Вибір технічних характеристик  

електричних споживачів     

будівельних обєктів               

2     2 

Змістовий модуль 8 

Вибір перерізу проводів і кабелів внутрішніх електор. мереж 

Тема 32.   Внутрішні мережі:  

                          живлячі та   розподільні 

2 2     

Тема  33.  Розрахунок перерізу проводів 

                         по нагріванню струмом 

2 2     

Тема 34.   Розрахунок перерізу проводів 

                         по падінню напруги 

2 2     

Змістовий модуль 9 

Захист ЕП від перевантажень струмом та коротких замикань 

Тема  35.  Розрахунок струмів плавких 

вставок 

2 2     

Змістовий модуль 10 

Електричне освітлення тимчасових об’єктів буд. майданчиків 
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Тема  36.   Джерела електричного 

освітлення,види освітлення,системи освітл. 

 

 

2 

 

2 

    

 

Тема 37.Освітлювальні прилади 

 

 

2 

     

2 

Тема 38.Освітлення відкритих просторів  

прожекторами 

 

 

2 

     

2 

Тема 39.ПРАКТИЧНА РОБОТА №   1 

Розрахунки та проектування 

прожекторного освітлення 

 

2 

  

2 

   

 

Тема 40.Світлотехнічні розрахунки 

освітлення 

 

 

2 

       

2 

Тема 41.ПРАКТИЧНА РОБОТА №   2 

Розрахунки та проектування 

тимчасового електричного освітлення 

 

 

2 

  

2 

   

Змістовий модуль 11 

 Електропостачання будівельного об’єкту напругою до 1 кВ 

 

Тема  42.Методи розрахунку тимчасових  

електричних навантажень. 

 Метод упорядкованих діаграм 

 

2 

 

2 

    

 Тема 44.ПРАКТИЧНА РОБОТА №   3 

Розрахунки  електричних навантажень  

методом коефіцієнта попиту 

та вибір трансформатора 

 

2 

  

2 

   

 

Тема 45. Семестрова контрольна робота. 

 

 

2 

 

2 

    

 

Підсумкове заняття 

 

2 

 

2 

    

 

Разом за блоком  2  

 

46 

 

24 

 

6 

   

16 

 

Усього годин 

90 42 16   32 
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5. Теми семінарських занять 

 

Навчальним планом не передбачено. 

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Розрахунок та проектування прожекторного 

освітлення 

2 

2 Розрахунок та проектування тимчасового 

електричного освітлення 

2 

3 Розрахунок електричних навантажень  методом 

коефіцієнта попиту та вибір трансформатора 

2 

 Разом 6 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

№п/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Дослідження трифазного електричного кола за 

схемою з’єднання «зіркою » 

2 

2 Дослідження трифазного електричного кола за 

схемою з’єднання «трикутником» 

2 

 

3 

 

Дослідження параметрів трансформатора 

 

2 

4 Дослідження пуску асинхронного електричного 

двигуна 

 

2 

5 Дослідження реверсування електричних двигунів 

постійного струму 

 

2 

  

Всього  

 

10 
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           8.Самостійна робота 

 

№п/п Назва теми Кількість  

годин 

1 З´єднання обмоток генератора та споживачів чотирьох 

провідною мережею. Значення нульового проводу 

2 

2 Автотрансформатори 2 

3 Вимірювальні трансформатори 2 

4 Втрати та коефіцієнт корисної дії асинхронних двигунів 2 

5 Синхронні двигуни 2 

6 Засоби збудження колекторних двигунів 2 

7 Реверс двигунів, регулювання швидкості 2 

8 Генератори постійного струму 2 

9 Нетрадиційні джерела живлення 2 

10 Напруги електричних мереж, їх вибір, падіння напруг 2 

11 Повітряні та кабельні лінії електропередач вище 1 кВ 2 

12 Споживачі електричної енергії світлові та силові 2 

13 Категорії електричних споживачів по надійності та 

безперебійності 

2 

14 Вибір технічних характеристик електричних споживачів 

будівельних об´єктів 

2 

15 Схеми внутрішніх електричних мереж: радіальні, 

магістральні, змішані 

2 

16 Повітряні та кабельні лінії до 1 кВ 2 

 Разом  самопідготовка 32 

9. Індивідуальні завдання 

 

Навчальним планом не передбачено. 

10. Методи навчання 

Лекція, діалог, бесіда, ігровий урок, демонстрація фільмів, робота групами. 

Навчальний процес викладання дисципліни «Електротехніка в будівництві» 

передбачає основні методи навчання : словесні (розповідь,лекції, бесіди, пояснен- 

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

 практичні (лабораторні роботи, реферати, самостійна робота); 

 самоконтроль та мотивація. 
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11. Методи контролю 

 

Знання студентів оцінюються за наступними напрямами: 

 письмове опитування; 

 усне опитування; 

 технічні диктанти; 

 виконання тестових завдань; 

 розв’язання багатоваріантних задач; 

 контрольні роботи; 

 складання іспиту. 

 

         12. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з  

«Електротехніка в будівництві» 
 

Бали 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з предмету 

«Електротехніка в будівництві» 

«5» Ставиться, якщо студент ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал, 

виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує 

свої знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за 

підручником, а й самостійно складені, викладає матеріал послідовно і 

правильно з точки зору норм літературної мови. 

«4» Ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє ті ж вимоги, що й 

оцінка «відмінно», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 

«3» Ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння основних положень 

даної теми, але викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у 

формулюванні визначень; не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати 

свої думки і відчуває труднощі під час добору прикладів; викладає 

матеріал непослідовно і допускає помилки у мовному оформленні. 

«2» Ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини вивченого 

матеріалу відповідного модуля, допускає у формулюванні визначень 

помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно й невпевнено  викладає 

матеріал, або якщо студент виявляє повне незнання чи нерозуміння 

матеріалу. 

 

          13. Методичне забезпечення 

Навчально методичний комплекс (НМК) з опору матеріалів: 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Опорний конспект лекцій, відведених на самостійне опрацювання. 

3. Завдання для семестрової контрольної роботи. 

4. Тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань 

студентів. 

5. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт. 

6. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. 
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     14. Рекомендована літератур 

 

Базова 

 

  1Ф.Е.Евдокимов  Теоретические основы электротехники. М.Высшая школа, 1981 

  2. Т.Ф.Березкина, Н.Г.Гусев, В.В.Маслеников  Задачник по общей 

Электротехнике с основами электроники. М.Высшая школа, 1991. 

3.   Б.І.Паначевний, Ю.Ф. Свергун «Загальна электротехніка.» 

      К. Каравелла, 2003.   

 

Допоміжна 

 

1.Н.Н.Мансуров, В.С.Попов  Теоретическая электротехника.  

М-Л.Энергия, 1966.  

2. Л.А.Бессонов Теоритические основы электротехники М. Высшаяшкола, 1964. 

3.  Л.А.Бессонов Сборник  задач по теоретическим  основам  Электротехники. 

М.Высшая школа, 1980. 

4.   Шокола В.М., Правда В.І. «Основи теорії електричних кіл» Компанія СМІТ, 

2008 

5.   Малинівський С.М. «Загальна електротехніка», Львів,2003 

6.   С.В. Лопатенко « Навчальний посібник з курсу «Теоритичні основи  

електротехніки», частина І, Кіровоград, 2004 

7.  С.В. Лопатенко « Навчальний посібник з курсу «Теоретичні основи 

електротехніки», частина ІІ, Кіровоград, 2004 

 8.  С.В. Лопатенко « Навчальний посібник з курсу «Теоретичні основи 

електротехніки», частина ІІІ, Кіровоград, 2004 

 
15. Інформаційні ресурси 
 
1. Мережа інтернет – електронні навчальні посібники 

 

 


