
 

 

 

 

 
 

Силабус навчальної дисципліни 

 

«Електротехніка в будівництві» 
 

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія 

  Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво 

Освітньо-професійний 

рівень 

фаховий молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента з фахового переліку 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

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. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

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. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

      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. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

виробити уміння виконувати розрахунок складних електричних кіл; 

набути навичок з використання електровимірювальної апаратури; 

набуття уявлення про комутаційну апаратуру; 



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Лінійні електричні кола постійного 

струму, електричні кола однофазного синусоїдного струму, 

електричні кола трифазного струму, електровимірювальні 

прилади, електричні машини, напівпровідникові прилади, 

електронні пристрої, електрообладнання. 

 

 
Види занять: лекції, семінарські, лабораторні 

Методи навчання: навчальна дискусія, розв’язування задач 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання з фізики, математики, креслення, технології та інформатики 

отримані при вивчені даних предметів 

Пореквізити Знання з електротехніки можуть бути використані під час 

подальшого навчання в коледжі та в професійній діяльності 

Інформаційне 

забезпечення 

з бібліотеки коледжу 

ВСП ЛФТК ЛНТУ 

Бібліотека ВСП ЛФТК ЛНТУ 

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. Правила улаштування електроустановок. “Енергетичні рішення”, 

Видавництво “Індустрія, 2008. 

4. Правила користування електричною енергією. Із змінами та 

доповненнями затвердженими в Міністерстві юстиції України 

18.11.2005. 

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія навчального закладу, проектор, 

електровимірювальні прилади та пристрої. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, письмова робота 

ЦМК Будівельного спрямування 

Викладач Люсік Вадим Олександрович 

Посада: викладач 
Тел.: 0967856156 

E-mail: lwo170890@gmail.com 

 

 

 

 

Розробник                                                                            ЛЮСІК Вадим 

 

 


