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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  – 3 

Галузь знань: 

14 «Електрична 

інженерія » 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 
 

Модулів – 3 
Спеціальність: 

141 

«Електроенергетика, 

електротехніка  та 

електромеханіка» 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  4-й -й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання ______ 
 

Семестр 

Загальна кількість годин –

90 

7-й 8-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

30 год. 8 год. год. 

Практичні  

18 год.  год. год. 

Семінарські 

- год. - год. год. 

Лабораторні 

- год.  год. год. 

Самостійна робота 

20 год. 14 год. год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

екз. залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 

для денної форми навчання –62/38 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Основи проєтктування та 

конструювання електроустановок»  є набуття студентами знань з технічної 

документації при проєктуванні електроустановок, принцип роботи схем і основні 

принципи проєктування. 

Завдання є дати основу для розроблення курсових та дипломних проєктів по 

даній спеціальності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 
 загальні відомості про основи проєктування електроустановок; 

 загальні відомості про основні засади конструювання електричних установок; 

 принципи виконання основних видів проєктувальних робіт; 

 особливості використання електрообладнання; 

 терміни і визначення, які застосовуються під час проєктування і 

конструювання електроустаткування; 

 умовні графічні позначення елементів; 

 принцип роботи схем і основні принципи проєктування. 

вміти: 

 розробляти електричні схеми; 

 виконувати техніко-економічне обґрунтування прийнятих технічних рішень 

що довибору систем електропостачання та електроприводів відповідно до 

конкретних умов виробництва; 

 розробляти проєкти на виконання електромонтажних і 

пусконалагоджувальних робіт. 

  

 

3 Програма навчальної дисципліни 

  Блок  -  Основи проєктування та конструювання електроустановок 

Вступ  

Цілі та завдання предмету. Зв’язок його з іншими предметами. Історія 

розвитку проєктування і конструювання. 

 

Модуль 1 - Основні вимоги до технічної документації при проєктуванні 

електроустановок 

 Тема 1 Порядок розроблення проектної документації 

Вихідні документи для проєктування. Стадії  проєктування. 

Відповідальність за виконаний проект. 

Тема2 Склад проєктної документації 

Ескізний проект. Техніко-економічне обґрунтування. Робочий проект. 

Робоча документація. 

Тема 3 Заповнення опитувального листа 

Тема 4 Погодження, експертиза та затвердження проєктної документації 

Порядок визначення вартості проєктування та будівництва. Погодження 

проектної підстанції. Експертиза та затвердження проектної документації. 
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Тема 5. Нормативно-правові акти і нормативні документи 

Терміни та визначення. Перелік нормативно-правових актів і нормативних 

документів, на які наведені посилання в даних норма. Завдання на проєктування. 

Категорії складності об’єктів цивільного призначення. 

Тема 6. Заповнення Технічних Умов 

Порядок заповнення технічної документації. 

Тема 7Загальні правила виконання документації 

Координаційні осі. Нанесення розмірів, уклонів, позначок ( відміток), 

написів . Основні написи. 

Тема 8 Оформлення робочого проєкту 

Тема 9 Правила внесення змін у робочу документацію, видану замовнику 

Дозвіл на внесення змін. Внесення змін. Правила прив’язки робочої 

документації 

Тема10 Управління проєктами. 

Складові які забезпечують ефективність управління проектами.  Базові 

стадії визначення управління проектами. 

Модуль 2 – Основни проєктування електроустановок 

Тема 11Проєктування насосів 

Загальні відомості. Основні конструктивні особливості. Вибір двигунів. 

Тема 12 Проєктування компресорів 

Загальні відомості. Основні конструктивні особливості. Вибір двигунів. 

Тема 13 Проєктування вентиляторів 

Загальні відомості. Основні конструктивні особливості. Вибір двигунів. 

Тема 14 Економічні критерії оцінки та вибору проєктів. 

Методи визначення чистої поточної вартості. Метод розрахунку 

рентабельності інвестиції. 

Тема 15 Вибір найбільш доцільного проєкту з декількох альтернативних за 

заданими критеріями. 

Порядок розрахунку. Скласти потоки грошових коштів для двох проектів. 

Тема 16 Визначення внутрішньої норми рентабельності проєкту та можливості його 

реалізації. 

Порядок розрахунку. Визначити внутрішню норму рентабельності 

проекту. 

Тема 17 Вибір найдоцільнішої заміни енергоустановки на підприємстві, що вийшла 

з ладу. 

Порядок розрахунку. Придбання більш енергоефективної установки. 

Тема 18 Визначення найбільш доцільних проектів енергозбереження підприємства. 

Порядок розрахунку. Визначити можливі з фінансової точки зору і найбільш 

доцільної для цього року проєкти.  

Тема 19 Оцінка конкуруючих проектів. 

Виконання конкуренції між проєктами. Причини суперечливого 

ранжирування таких проектів. 

Тема 20 Оцінка конкуруючих проєктів енерговикористання. 

Порядок розрахунку. Розрахувати чистої приведеної вартості 

альтернативних проектів енергоефективності. 
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Тема 21 Перехресна перевірка проектів енергозбережень. 

Прийоми перехресної перевірки. Розрахувати проекти для ефективного 

використання. 

Тема 22 Розрахунок зменшення граничного повернення проєктів енергозбереження. 

Порядок розрахунку. 

Тема 23 Визначення планової потреби підприємства в паливі за певний період часу. 

Порядок розрахунку. 

Тема 24  Проєктування схеми автоматизації. Завдання розроблення схеми 

автоматизації. 

Завдання розроблення схеми автоматизації. 

Тема 25  Виконання схеми автоматизації. 

Технологічна частина схеми.. Засоби автоматизації. 

Тема 26  Вибір технічних засобів. 

Вибір типу мікропроцесорного контролера та їх кількості.  Визначення 

апаратного складу контролерів блочного виконання. Визначення апаратного складу 

контролерів шафового виконання. . Вибір засобів реалізації регулювальних дій. 

Тема 27 Проєктування принципових схем. Загальна характеристика принципових 

схем. 

Тема 28  Розроблення принципових релейних схем. 

Складання алгоритму роботи схеми.  Розроблення структурної релейної 

схеми. Перехід до принципової схеми. Графічне виконання принципової схеми. 

Тема 29 Розроблення принципових мікропроцесорних схем. 

Послідовність розроблення схем.  Формування входів-виходів у схемах з 

контролерами блочного виконання. Формування входів-виходів у схемах з 

контролерами щитового виконання. 

Тема 30Проєктування схем управління і сигналізації. 

Проєктування схем сигналізації. Проєктування схем управління. 

Тема 31 Принципові схеми живлення. 

Принципові схеми електроживлення. Принципові схеми пневможивлення. 

Тема 32Проєктування внутрішньої проводки. 

Тема 33Проєктна документація пункту управління. 

 

   Модуль3- Проєктування установок електроосвітлення 

Тема 34 Електричне освітлення.Сфера застосування. Визначення. 

Визнвчення. Види освітлення. Системи освітлення. 

Тема 35 Джерела світла 

Електричні лампи розжарювання. Газорозрядні лампи. Енергоощадні лампи 

Тема 36 Освітлювальні прилади 

Характеристика освітлювальних приладів. Зовнішній вплив  на 

освітлювальний прилад. Групи  світильників. 

Тема 37 Освітлення промислових підприємств. 

Основні вимоги до освітлювальних установок промислових підприємств. 

Першочергове значення для вибору системи освітлення. Аварійне та евакуаційне 

освітлення. 
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Тема 38 Особливості виконання освітлення механічних та інструментальних 

цехів. 

Проєктування штучного освітлення. Норми освітленості робочих місць. 

Принцип вибору освітлювальних установок. 

Тема 39 Особливості виконання освітлення складальних цехів. 

Проєктування штучного освітлення. Норми освітленості робочих місць. 

Принцип вибору освітлювальних установок. 

Тема 40 Особливості виконання освітлення ливарних заводів та цехів 

Проєктування штучного освітлення. Норми освітленості робочих місць. 

Принцип вибору освітлювальних установок. 

Тема 41 Особливості виконання освітлення окремими галузями 

промисловості. 

Чорна металургія. Електротехнічна промисловість. Легка промисловість. 

Тема 42 Вибір методу світлотехнічного розрахунку 

Розрахунок освітлення методом коефіцієнта використання.  

Застосування методу. Порядок розрахунку. Приклад розрахунку. 

Тема 43 Розрахунок освітлення точеним методом.  

Застосування методу. Порядок розрахунку. Приклад розрахунку. 

Тема 44 Розрахунок освітлення методом питомої потужності 

Застосування методу. Порядок розрахунку. Приклад розрахунку. 

Тема 45 Оцінка якості освітлення. 

Якісні показники. Засліплююча дія освітлювальної установки. Нормовані 

значення коефіцієнта пульсації. 

Тема 46Основні вимоги до управління освітлювальними системами. 

Основні вимоги до будинків різного призначення. Класи освітлювальних 

приміщень. Вимоги до схеми освітлення. 

Тема 47 Регулятори світлового потоку освітлювальних установок 

промислових та адміністративно – побутових приміщень. 

Характеристики регуляторів. Будова регулятора. Структурна схема 

регуляторів освітлення «Свет-30». Регулятор світлового потоку люмінесцентних 

ламп. Схема освітлювальних мереж із світлорегуляторами фірми SchneiderElectric. 

Схема управління зовнішнім освітленням. 

Тема 48Енергозаощаджуючі рішення на стадії проєктування. 

Завдання на стадії проєктування. Розташування джерел світла за 

зростанням енергетичної ефективності. Комплексна ефективність світильників. 

Тема 49 Методика розрахунку економії електроенергії вдіючих 

освітлювальних установках приміщень при проведенні енергетичного аудиту. 

Розрахункові формули. Основні заходи. Приклад розрахунку.  
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4. Структура навчальної дисципліни 
Найменування 

 

 

Кількість годин 

Дена форма  

Всь

ого 

У тому числі 

л п.р л.р с.р к 

1 2 3 4 5 6 

 

8 

Модуль 1 Основні вимиги до технічної документації 

при проєктуванні електроустановок 

      

Тема 1 Порядок розроблення проєктної документації 2 2     

Тема 2 Склад проєктної документації 1    1  

Тема 3 Заповнення опитувального листа 2  2    

Тема 4 Погодження, експертиза та затвердження 

проєктної документації 

2 2     

Тема 5 Нормативно-правові акти і нормативні документи 1    1  

Тема 6 Заповнення Технічних Умов 2  2    

Тема 7 Загальні правила виконання документації 1    1  

Тема 8 Оформлення робочого проєкту 2  2    

Тема 9 Правила внесення змін у робочу документацію, 

видану замовнику 

1    1  

Тема 10 Управління проєктами 2 2     

Всього по модулю 1 16 6 6  4  

Модуль 2 Основни проєктування електроустановок       

Тема 11 Проєктування насосів 1    1  

Тема 12 Проєктування компресорів 2  2    

Тема 13 Проєктування компресорів 2 2     

Тема 14Економічні критерії оцінки та вибору проєктів. 2 2     

Тема 15Вибір найбільш доцільного проєкту з декількох 

альтернативних за заданими критеріями. 

2    2  

Тема 16 Визначення внутрішньої норми рентабельності 

проєкту та можливості його реалізації. 

2  2    

Тема 17 Вибір найдоцільнішої заміни енергоустановки на 

підприємстві, що вийшла з ладу. 

2    2  

Тема 18 Визначення найбільш доцільних проєктів 

енергозбереження підприємства. 

2  2    

Тема 19 Оцінка конкуруючих проєктів 2 2     

Тема 20 Оцінка конкуруючих проектів 

енерговикористання. 

1    1  

Тема 21 Перехресна перевірка проєктів енергозбережень. 2 2     

Тема 22 Розрахунок зменшення граничного повернення 

проєктів енергозбереження. 

2  2    

Тема 23 Визначення планової потреби підприємства в 

паливі за певний період часу. 

2  2    

Тема 24Проєктування схеми автоматизації. Завдання 

розроблення схеми автоматизації. 

1    1  
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Тема 25 Виконання схеми автоматизації. 1    1  

Тема 26 Вибір технічних засобів. 2 2     

Тема27Проєктування принципових схем. Загальна 

характеристика принципових схем. 

2 2     

Тема 28 Розроблення принципових релейних схем. 2    2  

Тема 29 Розроблення принципових мікропроцесорних 

схем. 

2 2     

Тема 30Проєктуваннясхем управління і сигналізації 2    2  

Тема 31 Принципові схеми живлення 2 2     

Тема 32Проєктування внутрішньої проводки 2 2     

Тема 33Проєктна документація пункту управління 2 2     

Всього по модулю 2 42 20 10  12  

Модуль 3 Проєктування установок електроосвітлення       

Тема 34 Електричне освітлення. Сфера застосування.  2 2     

Тема 35 Джерела світла 2    2  

Тема 36 Освітлювальні прилади 2 2     

Тема 37 Освітлення промислових підприємств 2    2  

Тема 38 Особливості виконання освітлення механічних та 

інструментальних цехів 

2 2     

Тема 39 Особливості виконання освітлення складальних 

цехів. 

2    2  

Тема 40 Особливості виконання освітлення ливарних 

заводів та цехів 

2  2    

Тема 41 Особливості виконання освітлення окремими 

галузями промисловості 

2    2  

Тема 42 Вибір методу світлотехнічного розрахунку 2    2  

Тема 43 Розрахунок освітлення точеним методом 2 2     

Тема 44 Розрахунок освітлення методом питомої 

потужності 

2    2  

Тема 45 Оцінка якості освітлення 2 2     

Тема 46 Основні вимоги до управління освітлювальними 

системами 

2    2  

Тема 47 Регулятори світлового потоку освітлювальних 

установок промислових та адміністративно – побутових 

приміщень 

2    2  

Тема 48 Енергозаощаджуючі рішення на стадії 

проєктування 

2    2  

Тема 49 Методика розрахунку економії електроенергії 

вдіючих освітлювальних установках приміщень при 

проведенні енергетичного аудиту 

2  2    

Всього по модулю 3 32 10 4  18  

Разом по предмету 90 38 18  34  
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2 Навчальною програмою не передбачено  

...   

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Заповнення опитувального листа 2 

2 Заповнення Технічних Умов 2 

3 Оформлення робочого проєкту 2 

4 Накреслити схему електропостачання спеціальних 

установок відповідно форми 1 

2 

5 Накреслити схему електропостачання спеціальних 

установок відповідно форми 2,3,4 

2 

6 Накреслити схему електропостачання спеціальних 

установок відповідно форми 2,3,4 

2 

7 Накреслити схему електропостачання спеціальних 

установок відповідно форми 7,8,9 

2 

8 Розробка системи автоматичного управління                

освітлювальними приладами 

2 

9 Розрахунок економії електроенергії в діючих 

освітлювальних установках приміщень при проведенні 

енергетичного аудиту 

2 

 Всього 18 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2 Навчальною програмою не передбачено  

…   
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8. Самостійна робота 

№ 

з/

п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Нормативно-правовіакти і нормативні документи 1 

2 Склад проєктної  документації 1 

3 Загальні правила виконання документації 1 

4 Правила внесення змін у робочу документацію, видану замовнику 1 

5 Проєктування насосів 1 

6 Вибір найбільш доцільного проєкту з декількох альтернативних за 

заданими критеріями. 

2 

7 Вибір найдоцільнішої заміни енергоустановки на підприємстві, що 

вийшла з ладу. 

2 

8 Оцінка конкуруючих проектів енерговикористання. 1 

9 Проєктування схеми автоматизації. Завдання розроблення схеми 

автоматизації. 

1 

10 Виконання схеми автоматизації. 1 

11 Розроблення принципових релейних схем. 2 

12 Проєктування схем управління і сигналізації 2 

13 Джерела світла 2 

14 Освітлювальні прилади 2 

15 Освітлення промислових підприємств 2 

16 Особливості виконання освітлення складальних цехів. 2 

17  Особливості виконання освітлення окремими галузями 

промисловості 

2 

18 Вибір методу світлотехнічного розрахунку 2 

19 Основні вимоги до управління освітлювальними системами 2 

20 Регулятори світлового потоку освітлювальних установок 

промислових та адміністративно – побутових приміщень 

2 

21 Енергозаощаджуючі рішення на стадії проєктування 2 

 Разом  34 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

Навчальною програмою не передбачено 
 

10. Методи навчання 

 

Основні методи навчання з дисципліни «Основи проектування та 

конструювання електроустановок»: 

 словесні (лекції, бесіди, пояснення); 

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

 практичні (практичні роботи, реферати, самостійна робота); 
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 самоконтроль та мотивація. 

 
11. Методи контролю 

Усне опитування, фронтальна бесіда, відповіді по картках, захист 

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; 
2) не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває 

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

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. 



13 

 

  

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 практичні роботи не захищені або мають 

оцінку «2». 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки до практичних робіт 

2. Конспекти лекцій 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи 

 

14. Рекомендована література 

 

Допоміжна 

 

1 ДБН А.2.2-3-2004 Державні будівельні норми України, Держбуд України, Київ 

2004 

2 ПУЕ Правила улаштування електроустановок, видавництво «ІНДУСТРІЯ», 2008 
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3 Плєшков П.Г., Гарасьова Н.Ю., Коновалов І.В., Мануйлов В.Ф. 

«Проєктуванняелектричного освітлення промислових підприємств»: навчальний 

посібник.- Кіровоград:РВЛ КНТУ , 2008 

4 ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Національний стандарт України, Мінрегіонбуд України, Київ 

2009 

5 ДСТУ Б А.2.4-21:2008 Силове електрообладнання робочі креслення, Мінрегіонбуд 

України, 2009 
 

 
 

15. Інформаційні ресурси 
 
1. Мережа інтернет 

 


