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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 - 4 
галузь знань:14  

Електрична інженерія 
(шифр і назва) 

Нормативна (за вибором) 

Модулів - 1 
спеціальність: 141 

«Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 5 3-4-й -й -й 

Індивідуальне науково- 
дослідне завдання_______ 

Семестр 

Загальна кількість годин - 210 
6-7-й -й -й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: аудиторних 
- самостійної роботи 
студента - 

Освітньо- 
кваліфікаційний рівень: 
молодший спеціаліст 

80 год. год. год. 

Практичні 

34 год. год. год. 

Семінарські 

год. год. год. 
Лабораторні 

год. год. год. 

Самостійна робота 

72 год. год. год. 

Індивідуальні завдання: 

30 год. 

Вид контролю: 

екз. залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи становить (%): 48,6 
для денної форми навчання - не повністю 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Досягнення мети  забезпечується шляхом формування  ключових компе – 

тентностей , необхідних кожній сучасній людині: 

 

- вільне володіння державною мовою; 

- здатність спілкуватися іноземними мовами; 

- математична компетентність; 

- компетентність у галузі природничих наук,техніки і технологій; 

- інноваційність; 



 

- екологічна компетентність; 

- інформаційно-комунікаційна компетентність; 

- навчання впродовж життя; 

- громадянські та соціальні компетентності; 

- культурна компетентність; 

- підприємливість та фінансова грамотність; 

- інші компетентності, передбачені стандартом освіти. 

Мета: засвоєння основних навичок проектування освітлювальних установок, 

засвоєння основних навичок у роботі схем керування електроприводом 

промислових і цивільних підприємств, проектування систем освітлювання та систем 

керування електроприводом на основі релейно-контактних і безконтактних 

елементів виробничих механізмів; вивчення особливостей роботи 

електроустаткування та електропривода. 

Завдання: засвоєння принципів вибору та розрахунку систем загального 

штучного освітлювання, пристосування систем керування електроприводами до 

виробничих механізмів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

-  знати: методи і способи розрахунку освітлення, принципи дії, конструкцію, 

технічні характеристики релейно-контактної та безконтактної апаратури керування 

електроприводами виробничих механізмів, принцип побудови систем керування 

обладнання, принципи взаємозв’язку в схемах з використанням апаратів керування у 

виконавчих механізмах; вимоги до виконання електричних схем, умовні, графічні і 

буквені позначення, правила креслення електричних схем; принцип роботи 

безконтактних елементів та мікропроцесорних пристроїв. 

- вміти: вибирати тип і необхідну кількість джерел світла, користуватись 

довідниковою літературою при виборі елементів, пояснювати роботу типових схем 

управління електроприводами виробничими механізмами. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Електричне освітлення (6.ПФ.С.01.ПР.0.02.Q1) 

Тема 1.1 Основи світлотехніки Роль штучного освітлення на виробництві і в 

житті людини; світлотехніка як наука. Основні поняття і визначення у світлотехніці. 

Світлові властивості тіл. Співвідношення між основними світлотехнічними 

величинами. Освітлення точок поверхні. — 

Тема 1.2 Джерела світла Лампи розжарювання: принцип дії, конструкція, 

технічні характеристики. Принцип дії, особливості конструкції і типи 

люмінесцентних ламп низького тиску. Схеми включення люмінесцентних ламп. 

Інші типи газорозрядних ламп. Ксенонові і металогалогенні лампи. 

Тема 1.3 Освітлювальні прилади. Системи освітлення Призначення 

освітлювальної арматури. Пускорегулюючі пристрої. Характеристика і класифікація 

світильників. Прожектори. 

Тема 1.4 Заходи з економії електроенергії при використанні електричного 

освітлення 

Необхідність нормованого рівня освітлення. Створення на робочому місці 

необхідних умов праці. Графік включення освітлювальних приладів в залежності від 

часу доби і пори року. Контроль за роботою освітлювальних приладів. 

 



 

Змістовий модуль 2. Електрообладнання підприємств для 

електрофізичних та електрохімічних процесів (5.ПФ.Д.02.ПР.0.02.04) 

Тема 2.1Загальні відомості про електротермічні установки Поняття про 

електротехнологічні методи обробки матеріалів. Значення електротехнології. 

Класифікація електротехнологічного і електротермічного устаткування. 

Теплопередача і матеріали, які використовуються у електротермічному 

устаткуванні. Принцип вимірювання і регулювання температури. Галузі 

використання електротехнологічних процесів. Енергетичні основи 

електротехнології. 

Тема 2.2 Електропечі опору основні конструктивні елементи. 

Матеріали для виготовлення електроустаткування печей опору Загальні 

відомості і класифікація печей опору. Типи і конструкції печей опору. Електричний 

розрахунок печей опору. Автоматичне регулювання температурного режиму печей 

опору. Печі і агрегати прямого нагріву. Установки інфрачервоного нагріву. 

Тема 2.3 Дугові печі Принцип дії, устрій і характерні особливості режима 

роботи дугових електричних печей. Електроустаткування та електропостачання 

дугової печі. Схеми регуляторів потужності печі. 

Дугові рудотермічні печі. Устаткування електрошлакового переплаву. 

Вакуумні дугові печі. Установки плазмового нагріву. Електронно-променеві 

установки. 

Тема 2.4 Електрообладнання індукційних електротермічних установок Фізичні 

основи індукційного і діелектричного нагріву, класифікація індукційного і 

діелектричного обладнання, галузь їх використання. Індукціоні канальні печі, їх 

електроустаткування, схеми живлення і керування. Індукціоні тигельні печі. 

Вакуумні індукціоні печі. Електроустаткування і схеми живлення індукціоних 

тигельних печей. 

Індукціоні установки для наскрізного розігріву металу, індукційний розігрів 

під термообробку. Електроустаткування індукційних установок для термообробки і 

схеми їх живлення. Високочастотні установки для нагріву діелектриків та 

напівпровідників. Схема лампового генератору. 

Тема 2.5 Заходи з економії електроенергії при використанні електричних 

печей 

Визначення оптимального режиму термообробки і циклу роботи електропечі. 

Повторне регулювання напруги печі. Черговий режим роботи електричних печей. 

Тема 2.6 Електрообладнання установок для електрозварювання Фізико-

технічні основи дугового зварювання. Загальні вимоги до зварювання. Класифікація 

джерел зварювального струму. Принцип дії і конструкція зварювальних 

трансформаторів і генераторів. Спеціальні види дугового зварювання. Вимоги до 

джерел струму для ручного зварювання. Осцилятори. Принцип дії і призначення 

автоматичного та напівавтоматичного зварювання. Види контактного зварювання: 

стикове, крапкове, роликове. Джерела зварювального струму. Ігнітронний та 

тиристорний перетворювачі і електронні регулятори часу роботи зварювальних 

пристроїв. Регулювання енергії імпульсів при контактному зварюванні. Електронно-

променеве зварювання. Установки плазмового різання та зварювання металів і 

плазмового нанесення покрить. 

Тема 2.7Електрообладнання гальванічних установок Гальванотехніка. Режим 

роботи гальванічних установок. Апаратура та схеми автоматизації. Контроль за 

рівнем і температурою електролітів. Джерела живлення гальванічних ванн. 



 

Контроль за режимом роботи гальванічних установок. Анодна електрохімічна 

обробка, анодне полірування, анодно- гідравлічна розмірна обробка, анодно-

механічна обробка. Електроабразивна і електроалмазна обробка. 

Електроустаткування електрохіміко-механічної обробки. 

 Тема 2.8 Електрообладнання установок для електростатичного фарбування 

Технологія електронно-іонної та аерозольної обробки. Призначення, принцип дії і 

основне обладнання установок електростатичного фарбування, схем спрямляючого 

та іскропопереджуючого пристроїв, блокування, сигналізації. Джерела живлення. 

Призначення, принцип дії і електроустаткування електрофільтрів, установок 

очищення газу. 

Тема 2.9 Електрообладнання установок для електроерозійної обробки 

матеріалів 

Електрофізична обробка матеріалів. Принципи дії, галузь використання, 

технічна характеристика електроерозійних установок. Електроустаткування і схеми 

керування електроерозійних верстатів, генератори імпульсів. Електроконтактна 

обробка, призначення , принцип дії і особливості ультразвукової обробки металів. 

Принципові схеми установок Технологічне використання ультразвукових коливань. 

Магнітноімпульсна обробка металів. Принципова схема установки. 

Електровибухова установка. Обробка металів світловим променем. Схема лазера. 

Основи технології світло-променевої обробки. Технологічне використання 

високовольтного електричного розряду у рідині. 

Тема 2.10 Установки для ультразвукової обробки матеріалів 

Принцип роботи установок для ультразвукової обробки матеріалів. Переваги 

та недоліки. Особливості електрообладнання установок ультразвукової обробки. 

 

Змістовий модуль 3. Електроустаткування загальнопромислового 

призначення (2.ПФ.С.01.3Р.0.07.02) 

Тема 3.1 Загальні відомості про металообробні верстати Головні і допоміжні 

рухи у верстатах, режим різання. Вимоги до приводів головних і допоміжних рухів. 

Вибір типу приводу і системи автоматизації окремих механізмів верстата. 

Тема 3.2 Електроустаткування токарних верстатів Призначення, класифікація і 

загальний устрій верстатів токарної групи. 

Основні режими токарної обробки і визначення потужності електродвигунів 

головних рухів, а також вимоги до них. Електроустаткування і схеми керування 

токарно-гвинторізними і токарно-револьверними верстатами. Особливості 

електроприводу і автоматизації карусельних верстатів. Особливості електроприводу 

і автоматизації важких токарних верстатів. 

Тема 3.3 Електроустаткування свердлувальних розточувальних верстатів 

Призначення, устрій і кваліфікація свердлувальних і розточувальних верстатів. 

Вимоги до електроприводів і систем автоматизованого електроприводу. 

Енергетика електроприводів верстатів, вибір потужності двигунів головного і 

допоміжного приводів. Вибір системи електроприводу. 

Електроустаткування і автоматизація радіально-свердлувальних верстатів. 

Електроустаткування і схеми автоматизації універсальних розточувальних верстатів. 

Особливості електроустаткування важких розточувальних верстатів. 

Тема 3.4 Електроустаткування подовжньо-стругальних верстатів Призначення, 

конструкція та устрій стругальних верстатів. Особливості роботи головного приводу 

подовжньо стругального верстата. Діаграми навантажень і типи приводив верстата. 



 

Електроустаткування подовжньо стругальних верстатів, специфіка їх приводу 

подачі. 

Тема 3.5 Електроустаткування фрезерувальних верстатів Класифікація, устрій 

і призначення фрезерувальних і зубофрезерувальних верстатів. Вимоги до 

електроприводів і систем автоматичного електроприводу, які використовуються у 

фрезерувальних і зубофрезерувальних верстатах. 

Електроустаткування і автоматизація вертикально фрезерувальних верстатів і 

копіювально - фрезерувального верстату. 

Тема 3.6 Електроустаткування шліфувальних верстатів Призначення, устрій, 

електрообладнання і типи приводів, які використовуються на шліфувальних 

доводочних верстатах. Особливості електроустаткування площино шліфувальних 

верстатів. Керування електрошпинделем за допомогою перетворювачів частоти. 

Пристрої для вимірювання і активного контролю розмірів деталей, що 

обробляються. Електропривод і схеми керування круглошліфувальними верстатами. 

Електропровід і автоматизація шліфувальних верстатів. 

Тема 3.7 Електроустаткування агрегатних верстатів Призначення, устрій, 

електрообладнання і типи приводів, які використовуються на шліфувальних 

доводочних верстатах. Особливості електроустаткування площино шліфувальних 

верстатів. Керування електрошпинделем за допомогою перетворювачів частоти. 

Пристрої для вимірювання і активного контролю розмірів деталей, що 

обробляються. Електропривод і схеми керування круглошліфувальними верстатами. 

Електропровід і автоматизація шліфувальних верстатів. 

Тема 3.8 Електроустаткування автоматичних верстатних ліній Типи 

автоматичних верстатних ліній, їх основне обладнання. Принцип побудови схем 

керування автоматичних верстатних ліній. Електроустаткування і електроапаратура, 

що використовується для створення автоматичних верстатних ліній. Елементи і 

типові збиральні одиниці схеми. Сигналізація і автоматичний контроль за режимом 

роботи. 

Тема 3.9 Електроустаткування промислових роботів Значення верстатів з 

числовими програмним керуванням. Класифікація і особливості різних верстатів з 

ЧПУ. Електродвигуни верстатів з ЧПУ. Головні приводи на верстатах з ЧПУ, 

основні вимоги до головних приладів. Приводи подач на верстатах з ЧПУ, вимоги 

до них. Шагові прилади подач. Структура систем ЧПУ. Програмоносії. Запис та 

зчитування програм. Позиційні, контурні і універсальні пристрої ЧПУ. Класифікація 

систем ЧПУ за видом керування. Оброблювальні центри. 

Мікропроцесорні пристрої в електроприводах з програмним керуванням. 

Класифікація і область використання промислових роботів. Загальна характеристика 

робототехніки та її значення для промислового виробництва. Електроустаткування і 

електропривод промислових роботів. Промислові роботи з цикловим програмним 

керуванням. Промислові роботи позиційного, контурного і універсального типів. 

Автоматизовані пристрої затискання деталей. Системи автоматизованого 

контролю в комплексній механізації. Системи активного контролю і вимірювальні 

машини з ЧПУ. 

Тема 3.10 Електроустаткування ковальсько-пресових машин Призначення, 

принципи дії і конструкція ковальсько-пресових машин. Особливості режимів 

роботи, призначення і область використання приводів з маховиками. Особливості 

розрахунку маховикого електроприводу механічних ковальсько-пресових машин. 

Приводи і особливості електроприводу ковальсько- пресових машин. 



 

Електроустаткування і автоматизація ковальсько-пресових машин. 

Тема 3.11 Електроустаткування в пожежо- і вибухонебезпечних приміщеннях 

Загальні відомості про пожежо- і вибухонебезпечні суміші. Пожежонебезпечні зони 

і їх класифікація. Вибір електричного устаткування для пожежонебезпечних зон. 

Вибухозахищене електрообладнання. Рівні і види вибухозахисту. Вибір 

електроустаткування для вибухонебезпечних зон. Розміщення електроустаткування 

для приводу технологічних механізмів вибухонебезпечних зон. Виконання 

електропроводок у вибухо - і пожежонебезпечних приміщеннях. 

 

Змістовий модуль 4. Електроустаткування для технологічного 

устаткування (2.ПФ.С.01.3Р.0.07.03) 

Тема 4.1 Загальні відомості про піднімально-вантажні машини Загальні 

відомості про вантажопіднімальні машини. Типи кранів, їх призначення, режим 

роботи. Конструкція мостових кранів. Електродвигуни у крановому електропроводі, 

їх особливості. Режим роботи двигунів механізмів крана. Розрахунок статистичного 

навантаження механізмів підйому і пересування. Вимоги до приводів крана, вибір 

роду і типу приводів. 

Приводи гальмівних пристроїв. Кранова апаратура: контролери, пульти 

керування, командоапарати, магнітні контролери, захисні панелі, ввідні пристрої. 

Кранові тиристорні перетворювачі. 

Тема 4.2 Кранові гальмові пристрої, вантажопідйомні електромагніти захисні 

панелі та інше допоміжне устаткування для безпечної експлуатації 

Приводи гальмівних пристроїв. Кранова апаратура: контролери, пульти 

керування, командоапарати, магнітні контролери, захисні панелі, ввідні пристрої. 

Кранові тиристорні перетворювачі. 

Тема 4.3 Електричні схеми управління електродвигунами кранових механізмів 

при живленні від мережі постійного струму 

Необхідність застосування двигунів постійного струму. Регулювання 

швидкості пересування. Кранові панелі для двигунів постійного струму. Сучасні 

тиристорні перетворювачі. . 

Тема 4.4 Електричні схеми управління електродвигунами кранових механізмів 

при живленні від мережі змінного струму 

Особливості контакторно-контролерних систем керування двигунами 

змінного струму з короткозамкненим ротором, асинхронними двигунами з фазними 

ротором. Переваги і недоліки схем, що працюють на змінному струмі  

Тема 4.5 Автоматизований електропривод роботи кранових механізмів за 

допомогою тиристорного керування 

Типові кранові електроприводи пересування з контакторно-контролерними 

системами керування змінного струму з асинхронними двигунами з фазними 

ротором і гальмування проти включенням. Електропроводи механізмів підйому з 

динамічним гальмуванням самозбудження двигунів з фазним ротором. Кранові 

електропроводи з тиристорними перетворювачами. 

Тема 4.6 Електроустаткування та автоматизація роботи вантажних і 

пасажирських ліфтів 

Загальна характеристика вантажних і пасажирських ліфтів. Електропривод і 

вимоги до нього. Типові електроприводи ліфтів. Розрахунок потужності двигуна. 

Електроустаткування і схеми керування вантажними і пасажирськими ліфтами. 

Збиральні одиниці схеми швидкісного ліфта. 



 

Тема 4.7 Електричні схеми управління роботою пасажирського ліфту 

Електроустаткування і схеми керування ліфтами і підйомниками. 

Загальна характеристика вантажних і пасажирських ліфтів. Електропривод і 

вимоги до нього. Типові електроприводи ліфтів. Розрахунок потужності двигуна. 

Електроустаткування і схеми керування вантажними і пасажирськими ліфтами. 

Збиральні одиниці схеми швидкісного ліфта. 

Тема 4.8 Проектування промислового електрообладнання Зміст проекту. 

Технічне завдання на проектування. Види електричних схем. Розробка принципової 

схеми. Розташування електроустаткування на обладнанні Виконання схем з’єднань. 

Електропроводка промислових механізмів. Заземлення металевих елементів 

електроустаткування 

Тема 4.9 Електроустаткування наземних електровізків, електронавантажувачів 

Призначення, принцип дії і конструкція електровізків (електрокарів). 

Електроустаткування, схеми керування електрокарами. Станції для підзарядки 

акумуляторів. 

Тема 4.10 Електроустаткування механізмів безперервного транспорту Загальні 

характеристики механізмів транспортування безперервної дії і розрахунок 

необхідної потужності їх електродвигунів. Особливості режиму роботи 

електроустаткування. Основні вимоги, що пред'являються до електроприводів 

механізмів безперервної дії. Електроустаткування механізмів безперервної дії 

транспортування. Типові схеми керування механізмами безперервного 

транспортування і їх автоматизація. 

 

Змістовий модуль 5. Електроустаткування промислових підприємстві 

цивільних споруд (5.ПФ.Д.02.ПР.0.02.05) 

Тема 5.1 Електроустаткування компресорів, вентиляторів 

Призначення і улаштування компресорних і вентиляційних установок. Режим 

роботи, характер навантаження і розрахунок потужності двигунів компресорів і 

вентиляторів. 

Апаратура керування, що використовується у схемах автоматизації 

компресорних установок. Типові схеми автоматичного керування і захисту 

компресорної установки. 

Тема 5.2 Електрообладнання насосних установок, призначення сфера 

застосування 

Призначення, улаштування і принцип дії, режими роботи насосних агрегатів. 

Розрахунок потужності двигуна. Вибір типу привода. Апаратура в схемах 

автоматизації. Типові схеми автоматизації насосних установок. 

Тема 5.3 Електроустаткування цивільних споруд 

Загальні відомості про електроустаткування цивільних споруд. Особливості 

умов роботи електроустаткування цивільних споруд. 

 

  



 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Література 
денна форма 

усього у тому числі 

л пр лаб

. 

інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1. Електричне освітлення  

Вступ 1 1      

1.1. Основи світлотехніки 
2     2 

85-86[9];178-

182[7] 260-262[4] 

1.2.1 Лампи розжарювання, світлодіодні лампи 

 2     2 

86-88[9];183-

184[7]; 262-

264[4]; 10-

13[11] 

1.2.2 Лампи газонаповнені 1 1     88-91[9];184-

185[7]; 265-

266[4] 
1.2.3. Схеми включення люмінесцентних ламп, 

ДРЛ 
2     2 

91-97[9];267-

268[4] 

1.3.1. Освітлювальні прилади системи 

освітлювання 2 2     
186-190[7]; 

269-276[4] 

1.3.2. Видимість об’єктів, вимоги до 

освітлювальних установок 
2     2 

277-286[4] 

1.3.3. Світлотехнічний розрахунок 

освітлювальних установок. 
2 2     

Конспект 

1.3.4. Розрахунок освітлювальних установок 

методом питомої потужності. 
2     2 

287-290[4] 

1.3.5. Розрахунок освітлювальних установок 

точковим методом 
2     2 

290[4] 

1.3.6. Вибір апаратури освітлювальних установок 

методом коефіцієнта використання світлового 

потоку  

2 2     

Звіт,  286-

287[4]      (ДЗ1) 

1.3.7. Вибір апаратури для освітлення методом 

питомої потужності (вирішення задач) 
2 2     

Конспект 

1.3.8. Схеми включення світильників і ламп 2     2 Конспект 

1.4. Заходи з економії електроенергії при 

використанні електричного освітлення 
2     2 

Реферат , 

конспект 

Разом за змістовим модулем 1 26 10    16  

Змістовий модуль 2. Електротермічне устаткування та устаткування для 

електрозварювання 

2.1. Загальні відомості про електротермічні 

установки 
2     2 

7-16[1] 

2.2.1. Електропечі опору, основні конструктивні 

елементи і матеріали. 
1 1     

16-18[1] 

2.2.2. Електроустаткування печей опору 1 1     26-32[1] 

2.2.3. Автоматичне регулювання температурного 

режиму печей опору 
2     2 

Конспект 

2.2.4. Вибір апаратури печей опору 
2 2     

Звіт ,18-

25[1]    (ДЗ2) 

2.3.1. Електроустаткування дугових електричних 

печей 
2 2     

39-44[1] 

2.3.2. Регулювання режиму роботи дугової 

електричної печі 
2     2 

49-51[1] 

2.3.3. Руднотермічне устаткування.  2     2 
44-49[1] 



 

2.3.4. Вивчення апаратури, схеми управління 

режимом роботи дугової електропечі  2 
 

2 
   

Звіт,51-

57[1]    (ПР1) 

2.4.1. Фізичні основи діелектричного та 

індукційного нагріву 2 
    

2 
Конспект , 

2.4.2. Електрообладнання індукційних 

електротермічних установок 2 2 

    

58-61[1] 

2.4.3. Індукційні установки для термообробки 
2 

    

2 
61-75[1] 

2.5. Заходи з економії електроенергії при роботі 

електричних печей 2 

    

2 
Реферат, 

конспект 

2.6.1. Загальні вимоги до процесу зварювання, 

Фізико-технічний процес зварювання металів. 2 

    

2 
76-81,98-

106[1] 

2.6.2. Вимоги до джерел зварювального струму. 

Види зварювання 2 2 

    

81-89[1] 

2. б. 3. Особливості конструкції і режиму роботи 

електроустаткування для зварювальних робіт 2 2 

    

89-98[1] 

2.7.1. Електрообладнання гальванічних установок 

і установок контактного зварювання металів. 2 2 

    

484-491[1] 

2.7.2. Електрообладнання для електрохімічної 

обробки матеріалів. 2 

    

2 
389-399[1] 

2.8.1. Установки для електростатичної обробки 

матеріалів. 2 2 

    

399-402[1] 

2.8.2. Вивчення апаратури і схеми керування 

режимом роботи установки електростатичного 

фарбування.  

2 

 

2 

   

Звіт, 492-

496[1]   (ПР2) 

2.9. Електрообладнання для електроерозійной 

обробки матеріалів. 1 1 

    

Конспект, 

187-

188[4];208-

215[4] 
2.10. Електрообладнання для ультразвукової 

(електромеханічної) обробки матеріалів. 1 1 

    

389-399[1] 

Разом за змістовим модулем 2 
40 18 4 

  

18  

Модуль 3 Електроустаткування загально - промислового призначення 

3.1.1. Загальні відомості про металообробні 

верстати. 2 2 
    

207-227[1] 

3.1.2. Принципи побудови схем управління Типові 

блокуючи зв’язки у схемах керування верстатами. 2 2 
    

228-234[1] 

3.2.1. Електроустаткування токарних верстатів. 
2 2 

    
 

234-240[1] 

3.2.2. Основні режими токарної обробки, вимоги 

до електричних двигунів, визначення їх 

потужності. 

2 
    

2 
208-215[1] 

3.2.3. Апаратура і схеми управління головним 

приводом токарного верстату типу 1К62. 2 2 
    

244-247[1] 

3.2.4. Вивчення апаратури і схеми автоматизації 

токарного верстата типу 1П365  2 
 

2 
   

Звіт , 247-

250[1]   (ПРЗ) 

3.3.1. Електроустаткування свердлувальних і 

розточувальних верстатів. 2 2 
    

250-260[1] 

3.3.2. Розрахунок потужності двигунів 

свердлувальних і розточувальних верстатів. 2 
    

2 
262-268[1] 

3.3.3. Вивчення апаратури і схеми управління 

радіально-свердлувального верстата типу 2А55  2 
 

2 
   

Звіт , 268-

271[1]   (ПР4) 

3.3.4. Вивчення апаратури і схеми управління 

двигуном головного приводу універсального 

розточувального верстату типу 2620 
2 

 

2 
   

Звіт , 271-

275[1]     (ПР5) 



 

3.4.1. Електроустаткування подовжньо- 

стругальних верстатів. 
2 2     

282-292[1] 

3.4.2. Вивчення апаратури і схеми управління 

подовжньо-стругального верстата типу 7242Б 

(ПР8) 

2  2    
Звіт , 292-

298[1]  (ПР6) 

3.5.1. Електроустаткування фрезерувальних 

верстатів. 
2 2     

306-315[1] 

3.5.2. Вивчення апаратури і схеми управління вер-

тикально-фрезерувального верстата типу 654.  
2  2    

Звіт , 315-

318[1]   (ПР7) 

3.5.3. Електроустаткування, особливості 

конструкції копіювально-фрезерувальних 

верстатів. 

2 2     

318-323[1]                   

3.6.1. Електроустаткування шліфувальних 

верстатів. 
2     2 

323-338[1] 

3.6.2. Вивчення апаратури і схеми управління 

електрошпінделем за допомогою перетворювача 

частоти.  

2  2    

Звіт , 338-

343[1]  (ПР8) 

3.6.3. Схема управління кругло- та 

плоскошліфувальних верстатів. 
2     2 

343-348[1] 

3.7.1. Електроустаткування агрегатних 

верстатів. 
2 2     

348-354[1] 

3.7.2. Вивчення апаратури і схеми управління 

агрегатним верстатом.  
2  2    

Звіт , 354-

357[1]  (ПР9) 

3.8.1. Електроустакування автоматичних 

верстатних ліній. 
2 2     

 

357-367[1] 

        

3.8.2. Вивчення апаратури і схеми управління 

автоматичною верстатною лінією (БВК-24). 

(ПР12) 

2  2    
Звіт , 367-

376[1]  (ПР10) 

3.9.1. Електроустаткування промислових роботів 

і оброблювальних центрів. 
2     2 

433-437[1] 

3.9.2. Електродвигуни промислових роботів і 

верстатів з ЧПУ 
2     2 

437-444[1] 

3.9.3. Вивчення апаратури і схеми управління 

головним приводом верстата з ЧПУ.  2  2    

Звіт, мето-дичний 
посібник     (ПР11) 

3.9.4 Програмоносії і програми керування 

промисловими роботами 
2     2 

420-429[1] 

3.9.5. Датчики положення, інкрементні датчики. 2 2     Конспект 

3.10.1. Електроустаткування ковальсько-

пресових машин. 
2 2     

433-437[1] 

3.10.2 Особливості режиму роботи 

електрообладнання ковальсько-пресових машин. 
2     2 

437-444[1], 171-

177[9] 

3 10.3. Вивчення апаратури і схем управління 

фріційним і штамповочним пресами. (ПР 14) 
2  2    

Звіт , 444-

449[1]  (ПР12) 

3.11. Електроустаткування пожежо- і 

вибухонебезпечних приміщень. 
2 2     

Конспект, 

503-515[1]   

Разом за змістовим модулем 3 62 26 20   16  

Змістовий модуль 4. ПП-60 Електроустаткування для технологічного устаткування 

4.1. Загальні відомості про піднімально-вантажні 

машини. 
1     1 

106-113[1] 

4.2. Улаштування мостових кранів: (захисні 

панелі, електромагніти та інше). 
1     1 

113-121[1], 

53-58[9] 



 

4.3. Розрахунок статичного навантаження 

механізмів спуску-підйому та пересування 

мостових кранів. 

2     2 

121-138[1], 

97-106[9], 

59-75[9] 

4.4. Вивчення апаратури і схеми управління 

мостовими кранами  
2  2    

Звіт , 139-

151[1] (ПР13) 

4.5. Автоматизований електропривод роботи 

кранових механізмів (за допомогою тиристорного 

керування). 

2     2 

151-154[1], 

75-83[9] 

4.6. Електроустаткування та автоматизація 

роботи вантажних і пасажирських ліфтів. 
2 2     

161-167[1], 

126-137[9] 

4.7.1. Схема управління вантажопасажирським 

ліфтом. 
2     2 

176-179[1], 

137-147[9] 

4.7.2. Вивчення апаратури і схеми управління 

швидкісним ліфтом.  
2  2    

Звіт , 179-

181[1]  (ПР14) 

4.8.1. Проектування промислового 

електрообладнання. Зміст проекту. 
1 1     

518-519[1] 

4.8.2. Технічне завдання на проектування 2     2 Конспект 

4.8.3. Види електричних схем. 1 1     Конспект 

КПІ. Видача завдання на курсове проектування. 2    2   

4.8.4. Розробка принципової схеми. 2     2 519-525[1] 

4.8.5. Розташування електроустаткування на 

обладнанні. 
2     2 

525-531[1] 

4.8.6. Виконання схем з 'єднань. 2     2 531-535[1] 

4.8.7. Електропроводка промислових механізмів. 2 2     535-538[1] 

КП2. Загальні відомості про технологію дільниці, 

для якої проектується електроустаткування. 
2    2  

 

4.8.8. Заземлення металевих елементів (частин) 

електроустаткування. 
2 2     

538-539[1] 

4.9.1. Вивчення апаратури і схеми управління 

наземного електровізка. Станції підзарядки 

акумуляторів. (ПР18) 

2  2    
Звіт, 183-

188[1]  (ПР15) 

КПЗ. Значення проектуємого електрообладнання 2    2   

4.9.2. Схема електронавантажувача. 2     2 
Конспект, мето-
дичний  посібник 

КП4. Розрахунок системи загального освітлення 

методом питомої потужності 
2    2  

 

4.10.1. Електроустаткування механізмів 

безперервного транспорту. 
2 2     

188-201[1], 

203-214[9] 

КП5. Розрахунок системи освітлення методом 

коефіцієнта використання світлового потоку. 
2    2  

 

4.10.2. Вивчення апаратури і схеми управління 

узгоджено працюючих конвеєрів  
2  2    

Звіт ,  202-204[1], 

214-226[9]  (ПР16) 

КП 6. Розробка принципової схеми 2    2   

КП 7. Виконання графічної частини курсового 

проекту. 
2    2   

Разом за змістовим модулем 4 52 10 8  14 18  

Змістовий модуль 5. Електроустаткування промислових підприємств і цивільних споруд 

5.1.1. Призначення та принцип роботи 

компресорів і вентиляторів. 
2 2     

449-452[1], 228-

234[9] 44[11] 

КП 8. Опис принципу роботи схеми управління 2    2   

5.1.2. Особливості режиму роботи вентиляторів 

та компресорів. 
2     2 

452-453[1] 



 

КП 9. Розрахунок потужності і вибір типу 

електродвигунів, що працюють у довготривалому 

режимі. 

2    2  

 

5.1.3. Вибір типу і розрахунок потужності 

двигунів вентиляторів та компресорів. 
2     2 

453-455[1], 234-

239[9] 

КП 10. Розрахунок потужності і вибір типу 

електродвигунів, що працюють у повторно- 

короткочасному режимі. 

2    2  

 

5.1.4. Вивчення апаратури і схеми управління 

синхронним двигуном поршневого компресора.  
2  2    

Звіт ,  465-467[1]     
(ПР17) 

КП 11. Розрахунок потужності і вибір типу 

електродвигунів, що працюють у короткочасному 

режимі 

2    2  
 

5.1.5. Автоматизація роботи вентиляторних і 

компресорних установок 
1     1 

455-464[1], 239-

248[9] 

КП 12. Вибір пускорегулюючої апаратури. 2    2   

5.2.1. Електрообладнання насосних установок: 

особливості,, призначення, сфера застосування 
2 2     

468-478[1] 

КП 13. Вибір захисної апаратури 2    2   

5.2.2. Схеми автоматизації насосних установок. 

Схеми керування засувкою. 
1     1 

478-484[1] 

КП 14. Оформлення пояснювальної записки 

курсового проекту. 
2    2  

 

КП 15. Захист курсового проекту 2    2   

5.3. Електроустаткування цивільних споруд 2 2     
Конспект, 503-

515[1] 

Контрольна робота 2 2      

Разом за змістовим модулем 5 32 8 2  16 6  

Усього годин 210 72 34  30 74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Навчальним планом не передбачено  

 

5. Теми лабораторних занят 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Навчальним планом не передбачено  

 

6. Теми практичних занять 

 

№з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Вивчення апаратури, схеми управління режимом роботи дугової 

електропечі 

2 

2 Вивчення апаратури і схеми керування режимом роботи установки 

електростатичного фарбування. 

2 

3 Вивчення апаратури і схеми автоматизації токарного верстата типу 

1П365. 

2 

4 Вивчення апаратури і схеми управління радіально-свердлувального 

верстата типу 2А55. 

2 

5 Вивчення апаратури і схеми управління двигуном головного приводу 

універсального розточного верстата типу 2620. 

2 

6 Вивчення апаратури і схеми управління подовжньо-стругального 

верстата типу 7242Б 

2 

7 Вивчення апаратури і схеми управління вертикально-фрезерувального 

верстата моделі 654. 

2 

8 Вивчення апаратури і схеми управління електрошпінделем за 

допомогою перетворювача частот. 

2 

9 Вивчення апаратури і схеми управління агрегатним верстатом. 2 

10 Вивчення апаратури і схеми управління автоматичною верстатною 

лінією (БВК-24). 

2 

11 Вивчення апаратури і схем управління фріщійним і штамповочним 

пресами. 

2 

12 Вивчення апаратури і схеми управління головним приводом верстата з 

ЧПУ. 

2 

13 Вивчення апаратури і схеми управління мостовими кранами 2 

14 Вивчення апаратури і схеми управління швидкісним ліфтом. 2 

15 Вивчення апаратури і схеми управління узгоджено працюючих 

конвеєрів. 

2 

16 Вивчення апаратури і схеми управління наземного електровізка. 

Станції підзарядки акумуляторів. 

2 

17 Вивчення апаратури і схеми управління синхронним двигуном 

поршневого компресора. 

2 

 Разом 34 

 

 



 

7. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Основи світлотехніки 2 

2 Лампи розжарювання 2 

3 Освітлювальні прилади, системи освітлювання 2 

4 Видимість об’єктів, вимоги до освітлювальних установок 2 

5 Розрахунок освітлювальних установок методом питомої потужності. 2 

6 Розрахунок освітлювальних установок точечним методом 2 

7 Схеми включення світильників і ламп 2 

8 Заходи з економії електроенергії при використанні електричного 

освітлення 

2 

9 Загальні відомості про електротермічні установки 2 

10 Автоматичне регулювання температурного режиму печей опору 2 

11 Регулювання режиму роботи дугової електричної печі 2 

12 Руднотермічне устаткування Особливості використовуваного 

електрообладнання 

2 

13 Фізичні основи діелектричного та індукційного нагріву 2 

14 Індукційні установки для термообробки 2 

15 Заходи з економії електроенергії при роботі електричних печей 2 
16 Загальні вимоги до процесу зварювання, Фізико-технічний процес 

зварювання металів. 

2 

17 Електрообладнання для електрохімічної обробки матеріалів. 2 
18 Основні режими токарної обробки, вимоги до електричних двигунів, 

визначення їх потужності. 

2 

19 Розрахунок потужності двигунів свердлувальних і розточних верстатів. 2 
20 Електроустаткування шліфувальних верстатів. 2 

21 Схема управління кругло- та плоскошліфувальних верстатів. 2 

22 Електроустаткування промислових роботів і обробляючих центрів. 2 

23 Електродвигуни промислових роботів і верстатів з ЧПУ 2 

24 Програмоносії і програми керування промисловими роботами. 2 

25 Особливості режиму роботи електрообладнання ковальсько-пресових 

машин. 

2 

26 Розрахунок статичного навантаження механізмів спуску-підйому та 

пересування мостових кранів. 

2 

27 Автоматизований електропривод роботи кранових механізмів (за 

допомогою тиристорного керування). 

2 

28 Схема управління вантажопасажирським ліфтом. 2 

29 Технічне завдання на проектування 2 

30 Розробка принципової схеми. 2 

31 Розташування електроустаткування на обладнанні. 2 

32 Виконання схем з ’єднань. 2 

33 Схема електронавантажувача 2 

34 Особливості режиму роботи вентиляторів та компресорів. 2 

35 Вибір типу і розрахунок потужності двигунів вентиляторів та 

компресорів. 

2 

36 Автоматизація роботи вентиляторних і компресорних установок 1 

37 Схеми автоматизації насосних установок. Схеми керування засувкою. 1 

 Разом 72 

 

 

 



 

8. Індивідуальні завдання 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Видача завдання на курсове проектування 2 

2 Загальні відомості про технологію дільниці для якої проектується 

електроустаткування. 

2 

3 Значення проектуємого електрообладнання. 2 

4 Розрахунок системи освітлення методом питомої потужності 2 

5 Розрахунок системи освітлення методом коефіцієнта використання 

світлового потоку. 

2 

6 Розробка принципової схеми 2 

7 Виконання графічної частини курсового проекту. 2 

8 Опис принципу роботи схеми управління. 2 

9 Розрахунок потужності і вибір типу електродвигунів, що працюють у 

довготривалому режимі. 

2 

10 Розрахунок потужності і вибір типу електродвигунів, що працюють у 

повторно-короткочасному режимі 

2 

11 Розрахунок потужності і вибір типу електродвигунів, що працюють у 

короткочасному режимі 

2 

12 Вибір пускорегулюючої апаратури. 2 
13 Вибір захисної апаратури. 2 

14 Оформлення пояснювальної записки курсового проекту. 2 

15 Захист курсового проекту. 2 

 Разом 30 

 

 

9. Результати навчання 

 

Основні методи навчання з дисципліни: 

• словесні (лекції, бесіди, пояснення, розповідь, діалог, інструктажі); 

• наочні (ілюстрації, демонстрація діаграм та схем, спостереження); 

• практичні (практичні роботи, доповіді, реферати, самостійна робота, 

курсовий проект). 

 

10.  Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Усне індивідуальне опитування, фронтальне опитування, письмове 

опитування, захист лабораторних робіт, захист курсового проекту, контрольна 

робота, екзамен. 

 

11.  Засоби оцінювання 

 

      11.1 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) грунтовно 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 «З» 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 мовленєвому 

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», «З») ставиться не тільки за одноразову 

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

відповідей, даних студентом протягом уроку. 

 

        11.2  Оцінювання письмових навчальних робіт. 

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

різні види технічних 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 «З» ставиться, якщо виконано не 

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

половина завдань, або не виконано жодного завдання. 

 

11.3. 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». 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки з практичних робіт 

2. Конспекти лекцій 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи 

4. Методичні вказівки з курсового проектування 

 

13. Рекомендовані джерела інформації 

Базові 

1. Зимин Е.Н., Преображенский В.И., Чувашов И.И. Электрооборудование 

промышленныхпредприятий и установок. М. Энергоиздат 1981. 

2. Капунцов, Елисеев, ИльяшенкоЭлектрооборудование и электропривод, 

М. Высшая школа 1979. 

3. Охрана труда в электроустановках под ред. Князевского, М. Энергия 1987 

4. Электротехнический справочник, том 3 книга 2, М. Энергоиздат 1982 

5. Корнилов Ю.В„ Крюков В.Н. Обслуживание и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий М. Машиностроение 1986 

6. Духанин Ю.А., Акулин Д.Ф. Техника безопасности и противопожарная 

техника в машиностроении, М. Машиностроение 1973 

7. Охрана труда в машиностроении под ред. Юдина Е.Я. и Белова С.В., М. 

Машиностроение 1983. 

Допоміжні 

8. Правила улаштування електроустановок. Четверте видання. Перероблене 

й доповнене - X., Форт, 2011 

9. НПАОП 40.1.-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів. 

10 40.1-32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнаня спеціальних 

установок. 

10.В.И.Крюков Эксплуатация електроустановок  объектов жилищно-комунального 

хозяйства. Справочник М. Стройиздат1989 

11. ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання 

спеціальних установок. Укрархбудінформ2005 

12. Журнал «Електрик», №7-8 2008. 

13. Мережа інтернет 

      14. Періодичні видання 

 


	2) ступінь усвідомленості, розуміння вивченого;

