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Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 40,0 
для денної форми навчання - не повністю

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний  

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів -  

Галузь знань 14 

«Електрична інженерія» 
(шифр і назва) 

Напрям підготовки 

6.050701 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 
(шифр і назва) 

Нормативна (за вибором) 

Модулів - 3 

Спеціальність: 141   

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 26 4-й -й -й 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання 
Семестр 

Загальна кількість годин - 

180 

7-8-й -й -й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних - самостійної 

роботи 

студента - 

Освітньо- 

кваліфікаційний  

рівень:  

молодший спеціаліст 

76 год. ГОД. год. 

Практичні 

10 год. год. год. 

Семінарські 

год. год. год. 

Лабораторні 

22 год.  год. 

Самостійна робота 

72 год. год. год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: 

екз. залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни “Монтаж, експлуатація і ремонт 

електроустаткування ” є підготовка молодших спеціалістів, фахівців зі спеціальності 

141 «Електроенергетика. електротехніка та електромеханіка», спроможних на основі 

отриманих знань, навичок та вмінь, з урахуванням передового вітчизняного та 

закордонного досвіду, самостійно вирішувати організаційно-технічні задачі, пов’язані з 

практичною роботою в електротехнічних установках підприємств. 

Завданням вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретичних 

знань і практичних навичок з основних питань монтажу, експлуатації та ремонту 

електроустаткування промислових підприємств і цивільних споруд стосовно до вимог 

професійної підготовки по спеціальності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 знати: заходи, що забезпечують якісний монтаж,тривалу експлуатацію і надійний 

ремонт обладнання в електроустановках, вимоги до умов в виробничих приміщеннях, у 

яких розташовані електричні установки; вимоги нормативних та директивних 

документів при виконанні робіт в електроустановках; правила безпечної експлуатації 

електричних установок, загальні вимоги при проведенні ремонтів; вимоги при 

випробуваннях та перевірці справності стану електроустановок на промислових 

підприємствах 

вміти: визначати необхідний обсяг при проведенні монтажних та ремонтно - 

експлуатаційних робіт в електроустановках, що встановлені у виробничих 

приміщеннях, організовувати усунення пошкоджень у виробничому обладнанні, 

визначати конкретні технічні заходи при проведенні відповідних робіт в 

електроустановках. 

3. Програма навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Монтаж електроустаткування 

(ПП.3.09.01) 

Тема 1.1 Загальні питання монтажу електроустаткування 

Організація електромонтажного виробництва. Підготовка проведення 

електромонтажними робіт. Документація при виконанні електромонтажних робіт. 

ПУЕ, ПТЕ, БДН, ПБЕЕС. Класифікація приміщень у відповідності з ПУЕ. Виробничий 

процес електромонтажних робіт і його складові частини. 

Тема 1.2 Монтаж внутрішніх електромереж 

Класифікація мереж і проводок. Вимоги до них. Головні способи монтажу кабелів 

і дротів. Відкрита прокладка. Прокладка у трубах, коробах та лотках. Тросова і струнна 

проводка. Підготовка траси. Інструменти, вироби і матеріали, які використовують у 

монтажі проводок і мереж. Закріплення проводки. Підключення, заземлення, 

маркування, виконання відгалужень. 

Проводка у житлово-комунальних будівлях та спорудах. Проводка зовнішня, на 

стріхах і дахах. Монтаж освітлювальних щитків і світильників. Монтаж шинопроводів. 

Перевірка і випробування мереж. 

Складання ескізів для виконання електропроводки.(ЛР1) 

 

 

Тема 1.3 Монтаж кабельних ліній 

Загальні відомості про кабельні лінії. Номенклатура і сфера використання кабелів. 
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Засоби прокладки кабелів. Прокладка кабелів у ґрунті і спеціальних спорудах. 

Механізми, пристосування, що використовуються при прокладці. Сумісна прокладка 

кабелів. Прокладка кабелів при низьких температурах. Засоби з'єднань і окінцювання 

кабелів. Виконання муфт та кабельних з'єднань різних кабелів. Безтраншейна 

прокладка кабелів. Випробування кабельних ліній. 

Розтин силового кабелю напругою до 10 кВ.(ЛР2). 

Загальні вимоги до повітряних ліній. Підготовчі і будівельно-монтажні роботи. 

Способи розкатки дротів. Заземлення повітряних ліній, захист від температури. 

Особливості монтажу повітряних ліній напругою до 1000 В. 

Тема 1.4 Монтаж електроустаткування трансформаторних підстанцій 

Конструкція і призначення елементів трансформаторних підстанцій. Загальні 

вимоги до побудови підстанцій. Організація і послідовність робіт по монтажу 

підстанцій. Монтаж заземлення, ізоляторів, роз'єднувачів, вимикачів запобіжників, 

вимірювальних трансформаторів, тощо. Монтаж комплектних розподільчих пристроїв і 

трансформаторних підстанцій. 

Збереження, транспортування і ревізія трансформаторів. Контроль стану ізоляції 

обмоток і сушка трансформаторів. Монтаж трансформаторів. Монтаж кіл вторинної 

комутації, статичних конденсаторів і акумуляторів. Налагодження 

електроустаткування трансформаторних підстанцій і розподільних пристроїв. 

Фазировка трансформаторів при включенні на паралельну роботу (ЛP3) Монтаж 

вимірювальних трансформаторів струму і напруги. Заземлення вимірювальних 

трансформаторів. Особливості монтажу сухих і маслонаповнених вимірювальних 

трансформаторів. Монтаж амперметрів, вольтметрів і інших приладів на 

вимірювальних щитах. 

Тема 1.5 Монтаж електричних двигунів та апаратури керування 

Організація монтажу електричних машин. Загальні вимоги. Транспортування і 

зберігання електричних машин. Монтаж машин невеликої потужності. Монтаж 

великих машин. Конструкція фундаментів, плит і кріплення. Відцентрова валів. Сушка 

електричних машин. Монтаж і налагодження апаратів керування, комплектних 

перетворюючих установок. 

Сушка ізоляції електричних машин. (ЛP4) 

Визначення стану електродвигунів по опору їх обмоток. (ЛP5) 

Визначення стану електродвигунів по опору ізоляції їх обмоток. (ЛP6) 

Тема 1.6 Монтаж електроустаткування кранів 

Вимоги до електроустаткування кранів, підіймачів. Монтаж тролеїв і 

струмопроводів. Монтаж апаратури керування. Налагодження і здача в експлуатацію 

електроустаткування вантажопідйомного обладнання. 

Тема 1.7 Монтаж ліфтів цивільних будівель 

Особливості ліфтів і електропостачання ліфтів. Прокладка дротів у кабіні і 

ліфтовій шахті. Монтаж первинних і вторинних електричних кіл. Монтаж 

електродвигунів і апаратури управління. Гальмівні пристрої ліфтів: 

 

 

Тема 1.8 Монтаж заземлюючих пристроїв 

Заземлення штучне і природне. Необхідність монтажу заземлення і його мета. 

Заземлювачі, заземлюючі провідники, заземлюючі шини. Величина опору заземлення. 

Монтаж заземлюючи пристроїв зовні і в приміщенні. Маркування заземлюючи дротів і 

шин. 
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Змістовий модуль 2. Експлуатація електроустаткування (ПП.3.09.02) 

Тема 2.1 Організація безпечної надійної та економічної експлуатації 

електроустаткування 

Загальні питання експлуатації. Керування електрогосподарством промислового 

підприємства. Відповідальність за експлуатацію електроустаткування. Підготовка 

експлуатаційного персоналу. Організація робіт по експлуатації цивільних споруд. 

Організація планово-попереджувального ремонту. Приймання у експлуатацію 

змонтованого електроустаткування. Складання актів приймання. Ведення оперативної 

документації під час експлуатації. 

Тема 2.2 Експлуатація електричних внутрішніх цехових мереж та 

освітлювального устаткування 

Обсяг робіт по прийому у експлуатацію електричних мереж і освітлювального 

устаткування. Норми і об'єм приймально-здавальних випробувань. Заміна джерел 

світла.. Вимірювання рівня освітленості. Особливості експлуатації люмінесцентного 

освітлення щілинних світловодів і зовнішнього електроосвітлення. 

Дослідження роботи люмінесцентних ламп. (ЛР7) 

Перевірка працездатності люмінесцентних ламп та пускорегулювальної 

апаратури. (ЛP8) 

Тема 2.3 Експлуатація кабельних мереж. 

Приймання кабельних ліній у експлуатацію. Нагляд за трасою. Огляди, контроль, 

навантаження, допустиме перевантаження. Профілактичні випробування кабельної 

лінії. Документи, необхідні для приймання кабельної лінії у експлуатацію. Вивчення 

методів знаходження місць пошкоджень в кабельних лініях. 

Визначення місця пошкодження кабельної лінії. (ЛP9) 

Тема 2.4 Експлуатація трансформаторних підстанцій і розподільчих пристроїв 

Прийом у експлуатацію трансформаторних підстанцій, розподілених пристроїв. 

Фазировка силових трансформаторів. Огляди і профілактичні випробування 

електроустаткування. Оперативні переключення. 

Експлуатація трансформаторів: огляд, контроль температури, поточний ремонт, 

експлуатаційні і ремонтні перевантаження, контроль опору ізоляції, паралельна робота. 

Робота газового захисту. Експлуатація трансформаторного масла, конденсаторних 

і акумуляторних батарей. Експлуатація приладів і пристроїв релейного захисту, 

вимірювання і автоматика. 

Сушка ізоляції обмоток трансформатора. (ЛP10) 

Експлуатація розподільчих пристроїв. Форми обслуговування розподільчих 

пристроїв. Періодичність оглядів і профілактичних робіт. Проведення оперативних 

переключень. Ведення журналу, оформлення бланка переключень. Особливості 

експлуатації сухих і масло наповнених апаратів. 

Тема 2.5 Експлуатація електричних приводів та пускорегулювальних апаратів 

Прийом електроприводів у експлуатацію. Огляди електроприводів і контроль за їх 

роботою. Усунення основних пошкоджень. Сушка ізоляції, технічне обслуговування 

колекторів, щіток і підшипників. Обслуговування і поточний ремонт апаратури 

керування. Визначення правильності внутрішніх з'єднань обмоток електричних машин 

постійного струму. 

Центровка валів електричних машин. (ЛP11) 

Визначення правильності схем з'єднання обмоток двигуна змінного струму. 

(ЛР12) 

Тема 2.6 Експлуатація електроустаткування вантажопідйомних механізмів 

Прийом електроустаткування у експлуатацію. Об'єм і порядок проведення 
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випробувань. Догляд за двигунами і пусковою апаратурою, кінцевими вимикачами і 

гальмівним обладнанням. 

Тема 2.7 Технічне обслуговування електрообладнання електротермічних і 

зварювальних установок 

Прийом у експлуатацію електротермічного устаткування. Технічне 

обслуговування і поточний ремонт різних типів печей. Економія електроенергії. 

Технічне обслуговування зварювальних установок. 

Тема 2.8 Експлуатація електроустаткування цивільних споруд 

Особливості експлуатації автоматизованого електроприводу цивільних споруд. 

Контроль стану електроустаткування. Особи, що відповідають за терміни і об'єм 

оглядів. Періодичність оглядів профілактичних робіт. 

Експлуатація ліфтів цивільних споруд. Особливості експлуатації електроприводів 

ліфтів. Періодичність оглядів і профілактичних робіт. Роботи, що виконуються під час 

огляду.Контроль стану пускорегулювальної апаратури, кінцевих вимикачів, гальмівних 

пристроїв, заземлення, тощо. 

Змістовий модуль 3. Ремонт електроустаткування (ПП.3.09.03) 

Тема 3.1 Загальні питання ремонту електроустаткування 

Організація і проведення ремонтних робіт. Підпорядкованість підрозділів 

відділу головного енергетика. Складання графіка проведення ремонтів. Огляд, 

поточний ремонт, капітальний ремонт. 

Тема 3.2 Ремонт внутрішніх електричних мереж напругою до 1000В 

Можливі пошкодження мереж. Ремонт проводок і шинопроводів. Контроль стану 

і ремонт тросової і струнної проводки. Ремонт розподільчих пунктів. Об'єм поточного 

ремонту. Випробування мереж після ремонту. Перевірка заземлення.Ремонт 

освітлювальної апаратури. Типові пошкодження освітлювальної арматури. Перевірки і 

випробування освітлювальної арматури і мереж після ремонту. 

Тема 3.3 Ремонт кабельних мереж 

Ремонт кабелів зі свинцевою і полівінілхлоридною оболонками. Ремонт кінцевих і 

з'єднувальних муфт. Усунення пошкоджень і втрати герметичності епоксидних муфт 

та задєлок. 

Тема 3.4 Ремонт трансформаторів та електрообладнання підстанцій 

Розбирання трансформаторів, магнітопроводів, виводів, бака розширювача, 

вихлопної труби, кришки, маслопоказчиків і перемикачів напруги. 

Збирання трансформаторів після ремонту. Ремонт і випробування вимірювальних 

і зварювальних трансформаторів. 

Ремонт масляних вимикачів, вимикачів навантаження, роз'єднувачів і 

запобіжників. Ремонт розподільних пристроїв. Випробування електроустаткування 

підстанцій після ремонту. Зборка і випробування трансформаторів після ремонту. 

Тема 3.5 Ремонт електричних машин змінного струму 

Організація електроремонтного цеху. Розбирання і дефектування електричних 

машин. Ремонт валів, корпусів, магнітопроводів, підшипників, активної сталі, 

контактних кілець, щіточного апарата. 

Дефекти обмоток, їх вплив на роботу двигуна, усунення пошкоджень. 

Виготовлення і укладення ізоляції. Виготовлення секцій обмоток і укладення їх у пази, 

ізолювання, заклинювання. Пропитування, сушка, обмазка. Маркування. 

Випробування і перевірки після ремонту. 

Вимірювання повітряних зазорів у електричних машинах.(ЛР13) 

Дослідження температури обмоток двигуна змінного струму.(ЛР14) 

Тема 3.6 Ремонт електричних машин постійного струму 
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Дефекти обмоток збудження. Усунення дефектів. Перевірка опору ізоляції 

обмоток. Маркування. Схеми обмоток якоря. Розбирання та дефектація електричних 

машин постійного струму. Ремонт якоря. Ремонт колектора. Бандажування обмотки 

якоря та пайка колектора. Ремонт обмоток полюсів. 

Випробування електричної міцності ізоляції обмоток. Збирання машин 

постійного струму після ремонту. Перевірка правильності чередування полярності 

полюсів. 

Вимірювання температури обмоток двигуна постійного струму.(ЛР15) 

Тема 3.7 Ремонт пускорегулювальної апаратури 

Ремонт контактів і механічної частини. Регулювання стискування контактів. 

Ремонт ізоляційних частин камер загашення електричної дуги. Ремонт котушок 

(намотка, пропитка і сушка). Ремонт рубильників і реостатів. Випробування апаратури 

після ремонту. 

Регулювання сили стискання контактів пускорегулювальної апаратури.(ЛР 16) 

Тема 3.8 Ремонт електроустаткування підйомно-транспортних машин 

Особливості ремонту електроустаткування підйомно-транспортних машин. 

Ремонт автоматизованого електроприводу пасажирських ліфтів. 

Тема 3.9 Ремонт електроустаткування спеціального призначення 

 Ремонт електроустаткування потоково-транспортних механізмів та електричних 

візків. Специфіка електроустаткування електричних візків. Ремонт і заміна 

акумуляторів. Організація та особливості ремонтної майстерні у карному депо. 

Особливості режиму роботи електроустаткування потоково-транспортних механізмів. 

Ремонт пошкоджень. Перевірка працездатності після ремонту. 

Тема 3.10 Ремонт заземлюючих пристроїв  

Перевірка стану заземлення. Ремонт заземлюючих провідників. 

Ремонт заземлювачів. 
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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 

Змістовий модуль 1 Монтаж електроустаткування 

Вступ 2 2      

1.1.1 Організація електромонтажного виробництва. 

Структура електромонтажної організації. 
2     2 

 

7-10[1] 

 

1.1.2. Підготовка об’єкту під монтаж 2 2     13-17[1] 

1.1.3. Технічна документація для виконання 
електромонтажних робіт. Організація робіт по 

монтажу. 

2     2 

 

10-13[1] 

 

1.1.4. Класифікація приміщень у відповідності з ПУЕ. 2 2     
Конспект, 

209-210[3] 

1.2.1. Види електропроводок, вимоги до 
електропроводок. 

2 2     
18-19[1]; 

31-36[4] 

1.2.2. Основні способи монтажу електропроводок. 2     2 19-22[1] 

 
1.2.3. Підготовка трас електропроводок, закріплення 

електропроводок 
2     2 

22-28[1] 

 

1.2.4. Прокладка дротів у житлових приміщеннях 2 2     22-32[1] 

 
1.2.5. Прокладка дротів у сталевих трубах 2     2 32-38[1] 

 
1.2.6. Прокладка дротів у пластикових трубах 2     2 38-41[1] 

 
1.2.7. Тросові і струнні проводки. Прокладка гнучких 

кабелів і дротів. 
2 2     

41-45[1] 

посібник 

 1.2.8. Електропроводка у лотках і коробах. Монтаж 
шинопроводів. 

2 2     
46-53[1] 

 

 1.2.9. Монтаж зовнішньої і відкритої 
електропроводки. Монтаж захисного заземлення. 

2 2     
62-68[1] 

 

1.2.10. Монтаж електричних з’єднань. 1     1 68-75[1] 

 1.2.11. Монтаж світильників і освітлювальних 

щитків 
1     1 

76-80[1]; 

102-105[4] 

1.2.12. Вивчення і складання ескізів для прокладки 

електропроводки у приміщеннях. 
2  2    

Звіт, методич-

ний посібник 

1.2.13. Монтаж електропроводки у вибухонебезпечних 

зонах. 
2     2 Конспект 

1.3.1. Загальні відомості про кабельні лінії. 2 2     84-93[1] 

1.3.2. Монтаж кабелів, підготовка під прокладку 2 2      

1.3.3. Монтаж кабельних муфт і заделок. Техніка 
безпеки. 

2     2 
Звіт, 90-

96[2] 

 
1.3.4. Розтин силового кабелю з паперовою ізоляцією 

напругою до 10 кВ. 
2  2    

Звіт, 90-96[2] 
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1 2  3 4 5 6 7  

1.4.1. Класифікація трансформаторних підстанцій. 2 2     

118-120[1] 

1.4.2. Організація і послідовність робіт по монтажу 

трансформаторних підстанцій. 
2 2     

120-122[1] 

1.4.3. Конструкція і призначення елементів 

трансформаторних підстанцій. 
2     2 

122-138[1] 

 

1.4.4. Монтаж захисної і вимірювальної апаратури на 

трансформаторних підстанціях. 
2     2 

138-144[1] 

 

1.4.5. Монтаж комплектних трансформаторних 

підстанцій і розподільних установок. 
2     2 

145-150[1] 

 

1.4.6. Фазування трансформаторів, включення на 

паралельну роботу. 
2   2   

Звіт, методич-
ний посібник 

233-234[1] 

1.4.7. Монтаж і зборка силових трансформаторів. 

Контроль стану ізоляції. 
2 2     

150-162[1] 

 

1.4.8. Монтаж вторинних кіл, конденсаторних 

установок, та акумуляторних батарей. 
2     2 162-180[1] 

1.5.1. Загальні вимоги до електричних машин. 

Підготовка до монтажу. 
2 2     

169-173[1] 

 

1.5.2. Монтаж електричних машин малої і великої 

потужності. 
2 2     

173-180[1] 

 

1.5.3. Сушка ізоляції електричних машин. 2  2    
Звіт, 180-181[1] 

32-40[2] 

1.5.4. Визначення опорів обмоток електродвигунів. 2   2   
Звіт, 9-15[2] 

 

1.5.5. Вимірювання опору ізоляції обмоток 

електродвигунів. 
2   2   

Звіт, 4-9[2] 

 

1.5.6. Монтаж апаратури  керування 

електродвигунами. 
2     2 181-183[1] 

1.6.1. Монтаж вантажопід’ємного 

електроустаткування. 
2     2 

184-187[1] 

 

1.6.2. Монтаж тролей, електричних машин і апаратів 
на мостових кранах. 

2 2     
187-191[1] 

 

1.7. Монтаж ліфтів цивільних будівель. 2     2 
293[1]; 492-
497[3] 

 1.8.1. Монтаж  зовнішніх заземлюючих пристроїв. 1     1 64-68[1] 

 
1.8.2. Монтаж заземлюючи пристроїв в приміщенні. 1     1 Конспект 

Разом за змістовим модулем 1 78 32 6 6  34 
 

Змістовий модуль 2. Експлуатація електроустаткування 

2.1.1. Організація експлуатації енергетичного 
господарства. 

1 1     

192-195[1]; 

6-20 [4]; 
115-131[9] 2.1.2. Організація і зміст ППР 1 1     196-201[1]; 

44-59[9] 
2.1.3. Порядок прийому у експлуатацію змонтованого 

електроустаткування. 
1     1 

91-93[3]; 

25-29[9] 

2.2.1. Прийом у експлуатацію внутрішніх 

електромереж і освітлення. 
2     2 

203-204[1];79-

81[4]; 37-39[9] 

Контрольна робота 2 2      

  
    

 
 

2.2.2. Експлуатація освітлювальних установок. 2 2      

2.2.3. Дослідження роботи люмінесцентних ламп. 2   2   
Звіт, методич-

ний посібник 
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2.2.4. Перевірка стану люмінесцентних ламп та 
пускорегулюючої апаратури 

2   2   
Звіт, методич-
ний посібник 

2.3.1. Прийом у експлуатацію кабельних ліній 2 2     

212-214[1]; 

33-54[9] 

2.3.2. Нагляд за трасою, контроль навантаження і 

профілактичні випробовування кабельних ліній 
2     2 

214-216[1] 

 

2.3.3. Методи знаходження місць пошкодження 

кабельних ліній 
2 2     

218-222[1], 

96-103[2] 

2.3.4 Визначення місця пошкодження кабельної лінії 2   2   
Звіт, методич-
ний посібник,  

2.4.1. Прийом  у експлуатацію трансформаторних 
підстанцій 

2 2     
230-237[1] 
 

 2.4.2. Сушка ізоляції обмоток силових трансформа-    

торів. Експлуатація трансформаторного масла. 
2  2    

Звіт, 71-83[2], 

252-256[1] 
 

2.4.3. Експлуатація електроустаткування 

розподільчих пристроїв і конденсаторних установок 
2     2 

237-244[1]; 
26-29[8] №1-2 

2008р. 

2.4.4. Проведення оперативних переключень 2     2 Конспект 

2.5.1. Прийому експлуатацію електричних приводів 2 2     
262-265[1];  

34-37[9] 

2.5.2. Об’єм і норми приймально-здавальних 

випробовувань електроприводів 
2     2 

265-271[1] 

2.5.3. Технічне обслуговування обмоток і підшипників 2 2     
271-279[1] 

195-196[4] 

2.5.4. Огляд електричних машин, контроль за їх 

роботою 
2 2     

289-291[1]; 

191-195[4] 

2.5.5. Центровка валів електричних машин 2  2    Звіт, 52-59[2] 

2.5.6. Технічне обслуговування та поточний ремонт 

обмоток двигунів постійного струму і щіточно-

колекторного вузла. 
2 2     282-286[1] 

2.5.7. Визначення правильності схеми з’єднання 

обмоток двигуна змінного струму. 
2   2   

Звіт, 319-329[1]; 
 15-18[2] 

 2.6.1. Прийом у експлуатацію електроустаткування 

кранів і підіймачів. 
2     2 

192-194[1]; 

307-311[4] 

2.6.2. Експлуатація і технічне обслуговування 
електроустаткування вантажопідйомного 

обладнання. 
2 2     

294-297[1] 

 

2.7. Прийом у експлуатацію і технічне обслуговування 
електрообладнання електротермічних і зварювальних 

установок. 
2     2 

298-303[1];  

39-40[9] 
 

2.8.1. Експлуатація електроустаткування цивільних 
споруд.  

2     2 
96-103 [7]; 
100-107[7] 

2.8.2. Експлуатація ліфтів. 2     2 Конспект 

Разом за змістовим модулем 2 46 22 4 8  19  

Змістовий модуль 3 Ремонт електроустаткування 

3.1.1. Організація і проведення ремонтних робіт. 1 1     336[1] 

3.1.2.  Організація електроремонтного цеху 1 1     337[1] 

3.2.1. Ремонт електричних мереж напругою до 1 кВ. 2     2 304-305[1]; 

37-38[4] 

 
3.2.2. Ремонт освітлювальних мереж і арматури. 2 2     305-307[1]  ;  

108-109[4] 
 

3.3.1. Ремонт кабельних мереж. 2 2     308-311[1] 
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3.3.1. Ремонт повітряних ліній. 1  
 

 
 

1 312-315[1] 
 

3.4.1. Пошкодження трансформаторів та організація  

їх ремонту. 
2 2 

 

 
 

 316-319[1] 
 

3.4.2. Ремонт обмоток, магнітопроводів, перемикачів 

напруги і інших частин силових трансформаторів. 
2     2 319-329[1] 

3.4.3. Особливості ремонту зварювальних 

трансформаторів. 

1  
 

 
 

1 332-335[1] 

 

3.4.4. Зборка і випробування силових  
трансформаторів після ремонту. 

1  
 

 
 

1 336-337[1 

3.5.1. Дефектуванняі розбирання електричних машин. 1  
 

 
 

1 337-344[1] 

 
3.5.2. Ремонт валів, корпусів і магнітопроводів 

електричних машин. 

2 2 
 

 
 

 345-350[1]; 236-

244[4] 

 3.5.3. Вимірювання повітряних зазорів електричних 

машин. 
2  

 

2 
 

 Звіт, 40-45[2] 

 

3.5.4. Ремонт підшипників електричних машин. 2 2 
 

 
 

 Конспект 

3.5.5.Виготовлення секцій обмоток електричних 

машин. 
1  

 

 
 

1 350-372[1]; 219-

236[4] 
 3.5.6. Зборка асинхронних двигунів після ремонту. 2  

 

 
 

2 373-377[1] 

 3.5.7. Дослідження температури обмоток двигуна 

змінного струму. 
2  

 

2 
 

 Звіт, 21-29[2] 

 

3.6.1. Дефекти обмоток двигунів постійного струму.  1  
 

 
 

1 389-398[1] 
 

3.6.2.Вимірювання температури обмоток двигуна 

постійного струму. 
2  

 

2 
 

 Звіт, 29-32[2] 

 

3.6.3. Випробування двигунів після ремонту. 2  
 

 
 

2 377-378[1]; 400-

401[1]; 248-
249[4] 

 
3.7.1. Види та причини  пошкоджень пускорегулюючої 

апаратури. 
2 2 

 

 
 

 401-408[1] 

3.7.2. Регулювання сили стискання контактів 
пускорегулюючої апаратури. 

2  
 

2 
 

 Звіт, 
методичний 

посібник 

 3.7.3. Ремонт рубільників і реостатів. 2  
 

 
 

2 408-410[1] 

3.7.4. Випробування  пускорегулюючої апаратури після 

ремонту. 
2 2 

 

 
 

 
Конспект 

3.8.1.  Ремонт електроустаткування підйомно-

транспортувальних машин 
2  

 

 
 

2 
Конспект 

3.8.2.  Ремонт електроустаткування ліфтів 2 2 
 

 
 

 Конспект 

3.9.1.  Ремонт електроустаткування спеціального 

призначення 

2  
 

 
 

2 
Конспект 

3.9.2.  Ремонт заземлюючих пристроїв 2 2 
 

 
 

 Конспект 

Контрольна робота 2 2 
 

 
 

 
 

Разом за змістовим модулем 3 54 24  

8  

20  

Усього годин 180 76 10 22  

72  
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5. Теми семінарських занять 

 

5. Теми лабораторних занять 

 

7. Теми практичних занять 

 

  

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
 Навчальним планом не передбачено  

№ 
з/п. 

Назва теми 
Кількість 

годин 

3 Фазировка трансформаторів при включенні на паралельну роботу. 2 

5 Визначення опорів обмоток електродвигунів. 2 

6 Вимірювання опору ізоляції обмоток електродвигунів. 2 

7 Дослідження роботи люмінесцентних ламп. 2 

8 
Перевірка стану люмінесцентних ламп та пускорегулюючої апаратури у 

світильниках. 
2 

9 Визначення місця пошкодження кабельної лінії 2 

12 
Визначення правильності схеми з’єднання обмоток двигуна змінного 

струму. 
2 

13 Вимірювання повітряних зазорів електричних машин. 2 

14 Дослідження температури обмоток двигуна змінного струму. 2 

15 Вимірювання температури обмоток двигуна постійного струму. 2 

16 Регулювання сили стискання контактів пускорегулюючої апаратури. 2 
 

Разом 22 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Вивчення і складання ескізів для прокладки електропроводки у 

приміщеннях. 
2 

2 Розтин силового кабелю з паперовою ізоляцією напругою до 10 кВ. 2 

4 Сушка ізоляції електричних машин. 2 

10 Сушка ізоляції обмоток силових трансформаторів. Експлуатація 

трансформаторного масла. 
2 

11 Центровка валів електричних машин 2 

 Разом 10 
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8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Організація електромонтажного виробництва. Структура 

електромонтажної організації. 
2 

2 Технічна документація для виконання електромонтажних робіт. 

Організація робіт по монтажу. 
2 

3 Основні способи монтажу електропроводок. 2 

4 Підготовка трас електропроводок, закріплення електропроводок 2 

5 Прокладка дротів у сталевих трубах 2 

6 Прокладка дротів у пластиковых трубах 2 

7 Монтаж електричних з’єднань. 1 

8 Монтаж світильників і освітлювальних щитків 1 

9 Монтаж електропроводкиу вибухонебезпечних зонах.  

10 Монтаж кабельних муфт і заделок. Техніка безпеки. 2 

11 Конструкція і призначення елементів трансформаторних підстанцій. 2 

12 
Монтаж захисної і вимірювальної апаратури на трансформаторних 

підстанціях. 
2 

13 
Монтаж комплектних трансформаторних підстанцій і розподільних 

установок. 
2 

14 
Монтаж вторинних кіл, конденсаторних установок, та акумуляторних 

батарей. 
2 

15 Монтаж апаратури керування електродвигунами. 2 

16 Монтаж вантажопідйомного електроустаткування. 2 

17 Монтаж ліфтів цивільних будівель. 2 

18  Монтаж  зовнішніх заземлюючих пристроїв. 1 

19   Монтаж заземлюючи пристроїв в приміщенні. 1 

20 Порядок прийому у експлуатацію змонтованого електроустаткування. 1 

21 Прийом у експлуатацію внутрішніх електромереж і освітлення. 2 

22 
Нагляд за трасою, контроль навантаження і профілактичні 

випробовування кабельних ліній 
2 

23 Експлуатація електроустаткування розподільчих пристроїв і 

конденсаторних установок 
2 

24 Проведення оперативних переключень 2 

25 Об 'см і норми приймально-здаточних випробовувань електроприводів 2 

26 Технічне обслуговування обмоток і підшипників 2 

27 Прийому експлуатацію електроустаткування кранів і підіймачів. 2 

28 
Прийому експлуатацію і технічне обслуговування електрообладнання 

електротермічних і зварювальних установок. 
2 

29 Експлуатація електроустаткування цивільних споруд. 2 

30 Експлуатація ліфтів. 2 

31 Ремонт електричних мереж напругою до 1 кВ. 1 

32 Особливості ремонту зварювальних трансформаторів. 1 
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9. Індивідуальні завдання 

Навчальним планом не передбачено 

10. Методи навчання 

Основними методами навчання з дисципліни є: 

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

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

• практичні (лабораторні роботи, реферати, самостійна робота) 

11. Методи контролю 
Усне індивідуальне опитування, письмове опитування, фронтальна бесіда,, 

рішення задач, захист лабораторних робіт, екзамен. 

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. 

 

33 Зборка і випробування силових трансформаторів після ремонту. 1 

34 Дефектація і розбирання електричних машин. 1 

35 Виготовлення секцій обмоток електричних машин. 1 

36 Зборка асинхроних двигунів після ремонту. 2 

37 Дефекти обмоток двигунів постійного струму. 1 

38 Випробування двигунів після ремонту. 2 

Ъ9 Ремонт рубільників і реостатів. 2 

40 Ремонт електроустаткування підйомно-транспортних машин 2 

41 Ремонт електроустаткування спеціального призначення 2 

 Разом 72 
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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. 

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. 

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 

Посібник для виконання самостійної роботи, конспект лекцій, методичні 

вказівки для виконання лабораторних робіт. 

14. Рекомендована література Базова 

1 А.Ф. Зюзин, Н.З. Поконов. , Антонов М.В., Монтаж, эксплуатация и ремонт 

электрооборудования промышленных предприятий, 

М., Высшая школа, 1986. 

2 Е.Т. Нейштадт, Лабораторный практикум по предмету “ Монтаж, эксплуатация и 

ремонт электрооборудования предприятий и установок “, 

М., Высшая школа, 1991. 

3 Правила улаштування електроустановок. Четверте видання. Перероблене й доповнене 

- X , Форт,  2011 

Допоміжна 
4. Корнилов Ю.В., Крюков В. М. , Обслуживание и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий, 

М., Высшая школа, 1986. 

5. Правила технической эксплуатации электроустановок предприятий, 

М., Энергоатомиздат, 1988. 

6. Крюков В . Н,  Эксплуатация электроустановок объектов жилищно-комуналъного 

хозяйства. Справочник, 

М., Стройиздат, 1989. 

7. ДНА ОП  0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання 

спеціальних установок, 

К, Укрархбудінформ, 2005. 

8. «Електрик», засновник ДП «Видавництво Радіоаматор», 

К, видається з січня 2000р. 

9. А.А.Гопак, Эксплуатация электроустановок промышленных предприятий, 

К, Техніка, 1986. 

15. Інформаційні ресурси 

1. Періодичні видання 

2. Мережа інтернет 
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