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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 
 

Повна назва навчальної Електротехніка в будівництві 

дисципліни  
  

Розробник(и) Люсік Вадим Олександрович, викладач, 

  

 
E-mail: lwo170890@gmail.com 
 

  
  

Семестр вивчення навчальної Для скороченого терміну навчання - 16 тижнів протягом 2 (4)-го 

дисципліни семестру. 
  

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг  навчальної  дисципліни становить  2 кредити ЄКТС,  60 

 годин, з яких 32 годин становить контактна робота з викладачем 

 (20  годин  лекцій,  6  годин  практичних  занять,  6  годин 

 лабораторних  робіт), 

 28 години становить самостійна робота. 

 Форма контролю – залік. 

 Кількість  тижневих  аудиторних  годин  для  денної  форми 

 навчання - 2 год. 

 Курсовий проект (робота) (за наявності) – не передбачено. 
  

Мова(и) викладання Українською мовою 
    

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 
 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна за освітньоо-професійною 

 програмою 
  

Передумови для вивчення Необхідні знання з: «Вищої математики», «Фізики» 

дисципліни «Теоретичної механіки», «Інженерного креслення», 

  
  

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені (забезпечені): «Будівельна 

 механіки», «Будівельні конструкції», «Основи розрахунку 

 будівельних конструкцій» 
  

Обмеження Обмеження відсутні 
  
 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни є формування знань з основних понять і законів 

електротехніки, співвідношення електричних і енергетичних величин, які характеризують стан 

електричних і магнітних кіл, знань принципу дії та конструкції таких електротехнічних 

приладів, як трансформатори, електровимірювальні прилади, електричні апарати, електричні 

машини постійного та змінного струмів, принцип дії напівпровідникових приладів.   



4 
 

Завданням вивчення дисципліни є набуття навичок розрахунку кіл постійного та 

змінного струмів, трифазних кіл, вивчення принципів дії і побудови електричних машин, 

електричних апаратів та електровимірювальної техніки, ознайомлення з принципом дії та 

галузями застосування електронних пристроїв. 

 

 

4. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач в результаті вивчення 

дисципліни 

 

ІК. Здатність приймати участь у розв’язанні складних спеціальних задач та практичних 

проблем  
в галузі будівництва у процесі навчання, що передбачає застосування теорії та методів 
статики, міцності, стійкості, раціональної оптимізації, довговічності, надійності та безпеки 

конструкцій, будівель та споруд; застосування інформаційних технологій, систем 
автоматизованого проектування, програмних систем інженерного аналізу.  
ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 

ЗК 03 Вміння логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну і письмову мову. 

ЗК 05 Здатність   знаходити   організаційно-управлінські рішення з використанням 

нормативно правових документів в своїй галузі. 

ЗК 06 Здатність  застосовувати  знання з  теоретичних  основ фізики в своїй діяльності. 

ЗК 09 Розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя. 

ЗК 10 Володіння однією з іноземних мов на рівні читання і розуміння науково-технічної 

літератури, здатність спілкуватися в усній і письмовій формі іноземною мовою. 

ЗК 11 Вміння використовувати фундаментальні закони природи, закони природничо-
наукових дисциплін і механіки в процесі професійної діяльності.  
ФК 02. Базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загально-
професійних дисциплін. 
ФК 10. Базові знання фундаментальних розділів електротехніки та електрообладнання. 

ФК 18. Основи  досвіду  професійної  діяльності, практичних умінь і навичок, професійних 

якостей особистості фахівця.  

ФК 19. Отримання необхідного обсягу практичних знань відповідно до кваліфікаційного рівня, 

проводиться в умовах професійної діяльності, і є відповідним його аналогом. 

ФК 20. Систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, їх застосування для 

вирішення комплексної задачі в галузі будівництва 

 

5. Програмні результати навчання 

 

РН 14. Використовувати спеціальні знання з роботи та використання з електрообладнання і 
будівельної техніки. 

РН 19 Проектувати елементи технологічних процесів зведення і опорядження будівель 
(споруд) та монтажу інженерних систем і мереж. 
 

6. Вимоги до знань і вмінь 

 

виробити уміння виконувати розрахунок складних електричних кіл; набути навичок з 

використання електровимірювальної апаратури; набуття уявлення про комутаційну 

апаратуру; набуття навичок з визначення параметрів та характеристик електричних машин; 

ознайомлення і засвоєння принципів дії напівпровідникових приладів і принципу дії 

перетворювальної техніки на їх базі, вироблення уяви про принципи дії та методи 

розрахунку основних електронних приладів і пристроїв енергетичної електроніки. 

 

 

7. Програма навчальної дисципліни 
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Тема № 1 Загальна електротехніка 

Лінійні електричні кола постійного струму 

Вступ. Значення курсу «Електротехніка» для розв’язання технічних задач. Предмет 

курсу «Електротехніка», його будова, зв’язок з сумісними дисциплінами, місце в загальній 

системі електротехнічної освіти спеціаліста. Основні визначення та елементи електричних 

кіл . Електричне коло та його складові. Схема кола. Додатні напрямки струму та напруги  

Класифікація та закони електричних кіл. Класифікація елементів електричних кіл, їх 

параметри. Джерела напруги і струму, їх взаємні перетворювання. Основні закони 

електричних кіл.  

Загальна характеристика методів розрахунку розгалужених кіл Задачі аналізу 

електричних кіл. Основні властивості та перетворення електричних кіл. Алгебраїчні методи 

розрахунку усталених процесів у колах :застосування рівнянь Кірхгофа. Методи накладення 

та контурних струмів. Метод вузлових потенціалів. Метод двох вузлів. Метод 

еквівалентного генератору. Баланс потужностей. Потенціальна діаграма. 

Топологічні поняття теорії електричних кіл. Нерозгалужені і розгалужені електричні 

кола. Умовні додатні напрями електричних величин на схемах електричних кіл. 

Аналіз електричного стану нерозгалужених та розгалужених електричних кіл з 

декількома джерелами електричної енергії шляхом застосування законів Кірхгофа, методу 

контурних струмів, методу вузлових потенціалів, методу активного двополюсника, методом 

суперпозиції та методами перетворень. 

Електричні кола однофазного синусоїдного струму 

Основні поняття та визначення Основні поняття та визначення синусоїдних 

електричних величин (ЕРС, напруги, струму), амплітуда, частота, період, фаза, початкова 

фаза, зсув за фазою. Діюче та середнє значення 

Елементи кіл синусоїдного струму та методи розрахунку складних кіл. Резистивний, 

індуктивний та ємнісний елементи в колі синусоїдного струму. Усталені процеси в колі 

синусоїдного струму з послідовним з’єднанням резистивного, індуктивного та ємнісного 

елементів. 

Потужність у колі синусоїдного струму. Активна, реактивна та повна потужності. 

Коефіцієнт потужності та способи його підвищення. 

Методи розрахунку складних кіл. Топографічна діаграма. Баланс потужностей. 

Резонансні явища в колах синусоїдного струму. Резонанс при послідовному та 

паралельному з’єднані елементів кола. Коливання енергії при резонансі. Добротність 

контуру.  

Рівняння електричного стану кола з послідовним з'єднанням елементів. Активний, 

реактивний та повний опір двополюсника. Векторні діаграми на комплексній площині. 

Фазові співвідношення між струмами і напругами. 

Паралельне з'єднання елементів. Рівняння електричного стану, векторні діаграми на 

комплексній площині. Фазові співвідношення між струмами і напругами. 

Частотні властивості кіл змінного струму. 

Коливання енергії і потужності в колах синусоїдного струму. Активна, реактивна і 

повна потужності. Коефіцієнт потужності. 

Техніко-економічне значення підвищення коефіцієнта потужності та способи 

компенсації реактивної потужності. 

Електричні кола трифазного струму  

Електричні кола трифазного струму. Основні поняття та визначення багатофазних 

кіл. Елементи трифазних кіл. 

Схеми з`єднання фаз зіркою та трикутником. Симетричні та несиметричні режими 

трифазних кіл з різними схемами з`єднання фаз приймачів. Потужність трифазних кіл. 

Фазні і лінійні напруги. Умовно-додатні напрями електричних величин у трифазних 

колах. Класифікація і способи ввімкнення споживачів у трифазне коло. 

Потужність трифазного кола. Коефіцієнт потужності симетричних трифазних 
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споживачів і способи його підвищення. 

Тема № 2 Електроприлади та машини  

Вмикання електровимірювальних приладів і поширення границь вимірювання. Визначення і 

класифікація засобів і методів електричних вимірювань. Принцип дії аналогових електромеханічних 

вимірювальних приладів. Принцип дії електронних вимірювальних приладів. Принципи організації 

вимірювань електричних величин. Похибки приладів та вимірювань.  

Класифікація електричних машин і основи принципу їх дії. Електрична машина як 

узагальнений конструктивний модуль. Магнітні поля в електричних машинах. Створення обертового 

магнітного поля трифазною обмоткою. Реакція якоря.  

Трансформатори. Загальні відомості, призначення і класифікація. Будова і принцип дії. 

Рівняння трансформатора.  

Конструкція і принцип дії машин постійного струму. Генераторний режим роботи машини 

постійного струму. Двигунний режим роботи машини постійного струму. Потужності і втрати 

потужності. Класифікація машин за способом збудження. Параметри і характеристики двигуна 

постійного струму.  

Конструкція і принцип дії трифазних асинхронних двигунів і трифазних синхронних машин. 

Характеристики трифазних асинхронних двигунів. Способи пуску трифазних асинхронних двигунів. 

Регулювання їх частоти обертання. Електричне гальмування трифазних асинхронних двигунів. Будова 

трифазної синхронної машини. Генераторний режим роботи трифазної синхронної машини. 

Двигунний режим роботи трифазної синхронної машини.  

Класифікація, будова і принцип дії електричних апаратів. Загальне поняття про електричні 

апарати і їх призначення. Узагальнена структура електричного апарата. Силовий електромагнітний 

механізм. Комутуючі контакти. Проблема дугогасіння. Комутаційні апарати. Принцип дії і 

конструкція реле. Запобіжники. 

Тема № 3 Основи електроніки та обладнання будівельних майданчиків 

Електронні прилади. Інтегральні мікросхеми. Фізичні основи роботи електронно-діркового 

переходу (р-n-переходу). Напівпровідникові діоди. Будова і принцип дії біполярних і польових 

транзисторів. Тиристори, їх принцип дії, різновиди. Інтегральні мікросхеми і їх різновиди. 

Характеристики, області їх застосування. Техніко-економічні переваги мікроелектроніки.  

Пристрої перетворювальної техніки: випрямлячі, регулятори напруги, автономні інвертори. 

Загальні відомості, класифікація, експлуатаційні параметри і характеристики випрямлячів. Робота 

однофазних і трифазних випрямлячів на активне навантаження. Основні поняття про згладжуючи 

фільтри, будова схем. Аналіз роботи однофазних тиристорних регуляторів змінного струму. 

Призначення та класифікація автономних інверторів. Півмостовий однофазний інвертор струму. 

Напівпровідниковий діод. . P-n перехід. Вольтамперна характеристика р-n переходу. 

Ємності напівпровідникового переходу. Температурні властивості напівпровідникових 

діодів. Одно- та двохполуперіодні випрямлячі на напівпровідникових діодів. Електричні 

схеми та принцип роботи випрямлячів. Фільтри. Стабілізатори напруги та струму. 

Зворотні зв'язки  в підсилювачах, їх вплив на параметри та характеристики 

підсилювачів. 

Підсилювач постійного струму. Дрейф нуля. Диференційний каскад та його 

використання в операційному підсилювачі. 

Схеми,    властивості    і    застосування    операційних    підсилювачів    (ОП). 

Підсилювач-диференціатор, суматор та інтегратор на базі ОП. 

Мікропроцесори. Режими адресації. Команди пересилок, арифметичні, логічні, 

зсуву. 

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі, перемикачі, 

запобіжники, автоматичні вимикачі. Електричний привід, електрична апаратура управління 

і захисту. Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії. Виробництво і 

споживання електричної енергії як єдиний процес. Електроенергетичні системи. Електричні 

станції. Порівняльні техніко-економічні характеристики теплових, гідравлічних і атомних 

електростанцій. 

Основні відомості про електробезпеку 
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Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при ураженні 

людини електричним струмом. Аналіз небезпеки електричних мереж. Технічні способи і 

засоби захисту від ураження електричним струмом. Захисні заземлення, занурення, 

вирівнювання потенціалів, розподілювальні трансформатори. Поняття про правила 

технічної безпеки  та правила технічної експлуатації. 

 

8. Структура навчальної дисципліни 

 

№ 

теми 

Назва змістовного 

модуля та теми 

Кількість годин 

 

Лекцій ЛПЗ Самостійна 

робота 

всього   

 Вступ 2 - - 2  

1. Заг. електротехніка 6 6 10 22  

1.1 Лінійні електричні кола 

постійного струму 
2 2 5 9 

 

1.2 Електричні кола 

однофазного 

синусоїдного струму 4 4 5 13 

  

1.3 Електричні кола 

трифазного струму 

 

2. Електроприлади та 

машини 
6 4 8 18 

 

2.1 Електровимірювальні 

прилади 
3 2 4 9 

 

2.2 Електричні машини 3 2 4 9  

3. Електроніка та 

електрообладнання 
6 2 10 18 

 

3.1 Напівпровідникові 

прилади 
2 - 3 5 

  

3.2 Електронні пристрої 2 - 3 5   

3.3 Електрообладнання 2 2 4 8   

 Разом 20 12 28 60   
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9. Планування лекційного матеріалу 

 
 

№ з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

1-2 

Вступ 

 

 

2 

 

Загальні відомості про предмет «Електротехніка в 

будівництві» 

Предмет курсу «Електротехніка», його будова, зв’язок з 

сумісними дисциплінами. Електричне поле. 

 

Розділ 1. Загальна електротехніка 

 

3 

Основні визначення та елементи електричних кіл. 

Електричне коло та його складові. Схема кола. 

 

6 

4 

Умовні графічні позначення електротехнічних пристроїв 

постійного струму. Елементи електричних кіл. 

 

5 

Класифікація та закони електричних кіл. Класифікація 

елементів електричних кіл, їх параметри. 

 

6 

Основні поняття та визначення синусоїдних електричних. 

Діюче та середнє значення струму. 

 

7 

Призначення, будова, робота і режими роботи  

однофазних трансформаторів 

 

8 Трифазні трансформатори. Автотрансформатори 

 

Розділ 2. Електричні прилади та машини 

 

9 

Загальні відомості про вимірювальні прилади, їх  

класифікація, принцип дії 

 

 

 

 

 

           6 10 

Принципи організації вимірювань електричних величин. 

Похибки приладів та вимірювань. 
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11 Трифазні асинхронні двигуни 

12 
Синхронні двигуни 

 

 

13 
Генератори постійного струму 

            6 

 
14 

 

Двигуни постійного струму 

 

Розділ 3. Основи електроніки та обладнання будівельних майданчиків 
 

15 

Будова і різновиди діодів, їх параметри і  

характеристики 

   

 

 

 

 

 

 

 

           6 

16 
Поняття про електропривод. Види електропривода. 

 

17 
Електрообладнання зварювальних установок 

 

18 

Конструктивні особливості будівельних баштових кранів, 

режимів їх роботи. 

 

19 

Основні відомості про електрообладнання будівельних 

підйомників. 

 

20 

Техніка безпеки під час виконання роботи на 

будівельному майданчику. 
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10. Планування лабораторних робіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Планування практичних робіт 
 

 

№ з/п  

Тема 

Кількість 

годин 

1 Практична робота № 1  

Розрахунок електричних кіл постійного струму 

 

 

2 

2 Практичне зайняття № 2 

Розв’язування задач по темі «Електричні машини» 

 

 

2 

3 Практичне зайняття № 3 

Розрахунок електричного освітлення на будівельному 

майданчику 

 

2 

 
 

 

 

№ з/п 
Тема 

 
 

Кількість годин  

1 

Лабораторна робота № 1 

 

Дослідна перевірка законів Ома та Кірхгофа 

2  

2 

Лабораторна робота № 2 

 

Дослідження режимів роботи трансформатора. 

2  

3 
Лабораторна робота № 3 

 

Дослідження трифазного синхронного генератора. 

2  
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12. Планування самостійної роботи 

№  Назва теми 
Кількість 

годин 
 Контроль 

1  Загальна електротехніка 10   

  

 

Електротехнічні пристрої постійного 

струму та області їх застосування. Пасивні 

і активні двополюсники та схеми їх 

заміщення. Принципи суперпозиції, 

компенсації і взаємності. Аналіз 

електричного стану нерозгалужених та 

розгалужених електричних кіл з 

декількома джерелами електричної енергії 

шляхом застосування законів Кірхгофа. 

Причини широкого розповсюдження 

електротехнічних пристроїв синусоїдного 

струму промислової частоти. 

Техніко-економічне значення 

підвищення коефіцієнта потужності та 

способи компенсації реактивної 

потужності. 

Потужність трифазного кола. 

Коефіцієнт потужності симетричних 

трифазних споживачів і способи його 

підвищення. 
 

  

Усна відповідь 

2  
 

Електроприлади та машини 
8  

 

  

Апаратура ручного керування. 

Контактори постійного і змінного 

струмів.     Реле мінімальної напруги. Реле 

часу. Автоматичні вимикачі. 

 Втрати енергії в трансформаторі. 

Зовнішні характеристики. 

Електромагнітний момент. Механічні та 

робочі характеристики. Енергетична 

діаграма. Принцип дії та застосування 

однофазних та двофазних асинхронних 

машин. Асинхронні виконавчі двигуни і 

тахогенератори. 

Автономна робота синхронного 

генератора. Робота синхронної машини в 

режимі синхронного компенсатора. 

  

Усна відповідь 
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3  Електроніка та електрообладнання 10   

  

Класифікація основних пристроїв 

сучасної електроніки, історія і 

перспективи їх розвитку. 

Фотоелектричні напівпровідникові 

прилади. Поняття про оптоелектронні 

пристрої. 

Електронні прилади. Біполярний і 

польовий транзистори, тиристор. 

Поняття про багатокаскадні 

підсилювачі напруги. Підсилювачі 

потужності. 

Підсилювач постійного струму. 

Дрейф нуля. Диференційний каскад та 

його використання в операційному 

підсилювачі. 
 

  

Усна відповідь 

  Електрообладнання    

  Виробництво і споживання 

електричної енергії як єдиний процес. 

Електроенергетичні системи. Електричні 

станції. Порівняльні техніко-економічні 

характеристики теплових, гідравлічних і 

атомних електростанцій. 

Електричні мережі. Кабельні і 

повітряні лінії електропередач. 

Трансформаторні підстанції і розподільчі 

пункти. Тягові підстанції. Типи 

споживачів електричної енергії.  

Дія електричного струму на 

організм людини. Перша допомога 

при ураженні людини електричним 

струмом. Технічні способи і засоби 

захисту від ураження електричним 

струмом.  

  

Усна відповідь 
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13. Форми організації навчання 
 

Основними формами організації навчання під час вивчення дисципліни 

«Електротехніка в будівництві»  
є лекції, з використанням мультимедійних засобів навчання, лабораторні та 
практичні заняття, підготовка рефератів, доповідей на щорічні студентські 
конференції, консультації, самостійна робота здобувачів освіти.  

Відповідно до вище зазначених форм організації навчання формами 
контролю засвоєння програми є: самоконтроль, написання контрольних 
робіт, реферату, виконання індивідуальних практичних та залік за період 
вивчення дисципліни. 

  
Методи навчання  

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
студентів, які використовуються при вивченні дисципліни:  

1. В аспекті передачі і сприйняття навчальної інформації: словесні 
(лекція); наочні (ілюстрація, демонстрація).  

2. В аспекті логічності та мислення: пояснювально-ілюстративні 
(презентація); репродуктивні (короткі тестові контрольні).  

3. В аспекті керування навчанням: навчальна робота під керівництвом 
викладача; самостійна робота під керівництвом викладача.  

4. В аспекті діяльності в колективі: методи стимулювання (додаткові 
оцінки за реферати, статті, тези).  

Засоби діагностування результатів навчання  
Контрольні заходи, які проводяться в коледжі визначають відповідність 

рівня набутих здобувачами освіти знань, умінь та навичок вимогам 
нормативних документів щодо фахової передвищої освіти і забезпечують 
своєчасне коригування освітнього процесу.  

Вхідний контроль проводиться перед вивченням предмету з метою 

визначення рівня підготовки студентів з відповідних дисциплін, які 
формують базу для його опанування. Вхідний контроль проводиться на 

першому занятті по питаннях, які відповідають програмі попередньої 
дисципліни. Результати вхідного контролю враховують при коригуванні 

завдань для самостійної роботи студентів.  
Поточний контроль проводиться викладачами у ході аудиторних занять. 

Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки 

здобувачів освіти за визначеною темою. Основна мета поточного контролю – 

забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та студентами, управління 

навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному 

контролі, використовується як викладачем – для коригування методів і засобів 

навчання, - так і студентами – для планування самостійної роботи. Поточний 

контроль може проводитися у формі усного опитування, письмового експрес-

контролю, виступів студентів при обговоренні теоретичних питань. Результати 

поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією для 

визначення підсумкової оцінки з дисципліни при рубіжному контролі за теми. 
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Поточний контроль на лекції покликаний привчити студентів до 

систематичної проробки пройденого матеріалу і підготовки до майбутньої 

лекції, встановити ступінь засвоєння теорії, виявити найбільш важкі для 

сприйняття студентів розділи з наступним роз'ясненням їх. 

Семестровий контроль з дисципліни «Електротехніка в будівництві» 

проводиться у формі семестрової контрольної роботи. Форма 

проведення семестрового контролю є письмова робота. Після вивчення курсу 

проводиться залік в письмовій формі. 

Консультації. Мета консультацій - допомогти здобувачам освіти 

розібратись у складних питаннях, вирішити ті з них, у яких студенти 

самостійно розібратись не можуть. Одночасно консультації надають 

можливість проконтролювати знання студентів, скласти правильне уявлення 

про перебіг і результати навчальної роботи. 
 

14.  Критерії оцінювання рівня знань студентів 

 

Рiвнi 

навчальних 

досягнень 

студентів 

 

Бали 

 

Критерiї оцiнювання 

навчальних досягнень студентів 

І. 

Початковий 

 

1 

Студент володiє навчальним матеріалом на рiвнi 

розпiзнавання електричних величин, за допомогою 

викладача вiдповiдає на запитання, що потребують 

вiдповiдi “так” чи “нi”.  

  

2 

Студент описує електричні явища на основi свого 

попереднього досвiду, за допомогою викладача вiдповiдає 

на запитання, що потребують однослiвної вiдповiдi. 

  

3 

Студент за допомогою викладача описує явище або його 

частини у зв’язаному виглядi без пояснень вiдповiдних 

причин, розрiзняє позначення окремих електротехнічних 

величин.  

ІІ.  

Середнiй 

 

4 

Студент за допомогою викладача описує явища, без 

пояснень наводить приклади, що ґрунтуються на його 

власних спостереженнях чи матерiалi пiдручника, 

розповiдях викладача тощо. 

  

5 

Студент описує явища, вiдтворює значну частину 

навчального матерiалу, знає одиницi вимiрювання окремих  

величин, записує основнi формули, рiвняння i закони. 

  

6 

Студент може зi сторонньою допомогою пояснювати 

явища, виправляти допущенi неточностi (власнi, iнших 

студентів), виявляє елементарнi знання основних по-

ложень (законiв, понять, формул). 

ІІІ. 

Достатнiй 

 

7 

Студент може пояснювати явища, виправляти допущенi 

неточностi, виявляє знання i розумiння основних положень 

(законiв, понять, формул, теорiй).  
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Рiвнi 

навчальних 

досягнень 

студентів 

 

Бали 

 

Критерiї оцiнювання 

навчальних досягнень студентів 

  

8 

Студент умiє пояснювати явища, аналiзувати, 

узагальнювати знання, систематизувати їх, зi сторонньою 

допомогою (викладача, одногрупників тощо) робити 

висновки.  

  

9 

Студент вiльно володiє вивченим матерiалом у 

стандартних ситуацiях, наводить приклади його 

практичного застосування та аргументи на пiдтвердження 

власних думок.  

ІV.  

Високий 

 

10 

Студент  вiльно володiє вивченим матерiалом, умiло 

послуговується науковою термiнологiєю, вмiє 

опрацьовувати наукову iнформацiю (знаходити новi факти, 

явища, iдеї, самостiйно використовувати їх вiдповiдно до 

поставленої мети тощо).  

 

   

   11 

Студент на високому рівні опанував програмовий 

матеріал, самостійно, у межах чинної програми оцінює 

різноманітні явища, факти, теорії, використовує здобуті 

знання і вміння у нестандартних ситуаціях, поглиблює 

набуті знання. 

     

   12 

Студент вільно володіє програмовим матеріалом, виявляє 

здібності, вміє самостійно поставити мету дослідження, 

вказує шляхи її реалізації, робить аналіз та висновки. 

 

 

15. Політика навчальної дисципліни 

 

Активна участь здобувачів на практичних та лабораторних заняттях під 

час опитування, відвідування лекційних занять, ініціативність в обговоренні 

дискусійних тем, самостійної роботи, заохочення здобувачів до науково-

дослідної роботи. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим 

незалежно від причини пропущеного заняття, здобувач презентує виконані 

завдання під час консультації викладача. 
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Під час роботи над індивідуальними завданнями, розв’язуванням задач не 

допустимо порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи 

мають бути авторськими та оригінальними. Дотримуватись Положення про 

академічну доброчесність у Відокремленому структурному підрозділі 

«Любешівський ТФК ЛНТУ» 

http://www.ltklntu.org.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d

1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1

%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/. 

Крім того, підсумковий семестровий контроль здобувачів освіти може 

здійснюватися з використанням технологій дистанційного навчання коледжу; з 

метою контролю виконання завдань заліку в дистанційній формі викладач має 

право протягом усього заходу користуватись засобами інформаційно-

комунікаційного зв’язку, які дозволяють ідентифікувати здобувача освіти 

(Zoom, GoogleMeet, Viber тощо). 

 

16.  Рекомендована література 

 

1. П. М. Монтик. Електротехніка та електромеханіка. Навчальний 

посібник. Львів «Новий світ - 2000», 2007, с.496. 

2. Б. І. Паначевний, Ю.Ф. Свертун. Загальна електротехніка: теорія і 

практикум. Підручник. Київ «Вища школа» 2004. с.438. 

3. Ю. Г. Синдеев. Электротехника с основами электроники. 

Учебное пособие. Ростов-на Дону «Феникс» 2002, с.382. 

4. В.Е.Родзевич. Загальна електротехніка. Київ. «Вища школа» 1993, 

с.182. 

5. Правила улаштування електроустановок. “Енергетичні рішення”, 

Видавництво “Індустрія, 2008. 

6. Правила користування електричною енергією. Із змінами та 

доповненнями затвердженими в Міністерстві юстиції України 18.11.2005. 

http://www.ltklntu.org.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
http://www.ltklntu.org.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
http://www.ltklntu.org.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
http://www.ltklntu.org.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
http://www.ltklntu.org.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
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7. Б. І. Паначевський, Ю. Ф. Свергун. Загальна електротехніка. Київ 

«Каравела», 2009 р., ст. 289. 

8. В. А. Вартабедян. Електротехніка. Київ «Вища школа», 2006 р., 

ст. 358. 

9. А. Є. Ачкасов, В. А. Лушкін, В. М. Охріменко. Електротехніка в 

будівництві. Харків: ХНАМГ, 2009 р. - 369 с.  

10. Т. Ф. Березкіна, Н. Г. Гусєв, В. В. Маслєніков. Загальна 

електротехніка. Москва: «Вища школа», 2001 р., - 380 с. 

 

11. Інтернет-ресурси 

 

1. http://www.ltklntu.org.ua/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9

%d0%bd-

%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%

d0%b0/ 

2. http://www.ltklntu.org.ua/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82

%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%b0-

%d0%b2-

%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%

d0%b2%d1%96/ 

  

 

http://www.ltklntu.org.ua/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/
http://www.ltklntu.org.ua/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/
http://www.ltklntu.org.ua/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/
http://www.ltklntu.org.ua/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/

