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ВСТУП 

Програма дисципліни «Монтаж і експлуатація електротехнічного 

обладнання» відноситься до дисциплін фахової  підготовки, складена 

відповідно до освітньої програми спеціальності «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка». 

Метою вивчення дисципліни «Монтаж і експлуатація електротехнічного 

обладнання» є формування у студентів сучасного рівня знань, умінь та 

навиків з технологій і правил монтажу та експлуатації електротехнічного 

обладнання. Формування навиків  грамотного і технічно обґрунтованого 

монтажу та експлуатації електротехнічного обладнання, від чого 

залежатиме тривалість експлуатації та правильна робота. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Монтаж і експлуатація 

електротехнічного обладнання» є складовою частиною циклу фахової 

підготовки для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка». Вивчення курсу передбачає наявність систематичних 

та ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Електричні системи та мережі», 

«Системи електропостачання», «Споживачі електричної енергії» а також 

цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної 

роботи на лекціях, лабораторних заняттях, самостійної роботи та виконання 

поставлених завдань.  
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Анотація 

Вивчення монтажу та експлуатації електротехнічного обладнання є 

однією з важливих складових у підготовці фахівців з електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки. Дисципліна «Монтаж і експлуатація 

електротехнічного обладнання» покликана допомогти у підготовці фахівців 

з електроенергетики для різних галузей сучасної промисловості. Під час 

вивчення даної дисципліни студенти здобудуть знання, які допоможуть 

грамотно і технічно обгрунтовано проводити монтаж та експлуатацію 

електротехнічного обладнання, що застосовується в промисловій сфері 

України. Вміння використовувати сучасні монтажні інструменти та 

матеріали допоможе у формуванні повноцінних фахівців для різних галузей 

сучасної промисловості України.  

Ключові слова: монтаж, експлуатація, електроустаткування, 

матеріали, інструменти, технологічні прийоми. 

 

Аbstract 

The study of the installation and operation of electrical equipment is one of the 

important components in the training of electric power engineering, electrical 

engineering and electromechanics The discipline "Installation and operation of 

electrical equipment" is intended to help in the training of electric power industry 

specialists for various branches of modern industry. During the study of this 

discipline, students will acquire knowledge that will help competently and 

technically soundly carry out the installation and operation of electrical 

equipment used in the industrial sector of Ukraine. The ability to use modern 

assembling tools and materials will help to form qualified specialists for various 

branches of modern industry of Ukraine.. 

Key words: installation, operation, electrical equipment, materials, tools, 

technological receptions. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань: 

14 - Електрична інженерія 

Нормативна 
Спеціальність 

141 - Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

(шифр, назва) 

Модулів - 2 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 4 4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання - 
Семестр 

Загальна кількість 

годин: 120 

8-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 год, 

в т.ч. лекції – 2 год, 

лабор. роботи – 1 год; 

самостійної роботи 

студента – 6 год. 

 

Рівень вищої світи: 

бакалавр 

26 год. 2 год. 

Лабораторні 

18 год. 10 год. 

Самостійна робота 

76 год. 108 год. 

Вид контролю 

екзамен екзамен 

 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

індивідуальної і самостійної роботи становить: 

- для денної форми навчання - 36% до 64%;  

- для заочної форми навчання - 10% до 90%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою викладання дисципліни «Монтаж та експлуатація 
електротехнічного обладнання» є формування у студентів напряму 

підготовки “Електротехніка та електротехнології” сучасного рівня знань, 

умінь навиків з технологій і правил монтажу та експлуатації 

електротехнічного обладнання. Формування навиків  грамотного і технічно 

обґрунтованого монтажу та експлуатації електротехнічного обладнання, від 

чого залежатиме тривалість експлуатації та правильна робота.. 

Завданням вивчення дисципліни є навчити студентів технологіям та 

правилам монтажу та експлуатації електротехнічного обладнання. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

знати:  

- основні нормативні документи, що регламентують питання 

проектування, монтажу, наладки і експлуатації промислових 

електроустановок; 

- прогресивні методи організації електромонтажних робіт та 

експлуатації електроустановок; 

- обсяг і організацію робіт з монтажу електроустаткування; 

- матеріали і інструменти, які використовуються для виконання цих робіт; 

- основні технологічні прийоми монтажу та експлуатації; 

- правила і основні пункти керуючої документації. 

вміти:  
- використовувати нормативні документи з проектування, монтажу, 

наладки і експлуатації електроустановок; 

- користуватися інструментом і обладнанням для виконання робіт з 

монтажу та експлуатації електрообладнання; 

-складати та збирати електричні схеми обладнання; 

- самостійно вирішувати питання експлуатації електротехнічного 

обладнання; 

- проводити необхідні випробування електроустаткування; 

- розраховувати кількість необхідної робочої сили для монтажу, 

налагоджування і експлуатації електрообладнання, виконувати основні види 

монтажу і обслуговування електроустановок, складати наряди на виконання 

робіт в електроустановках. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

МОДУЛЬ І 
Змістовий модуль 1. Монтаж розподільчих електромереж та установок 

освітлення 
 

Тема 1. Загальні питання монтажу електротехнічного 
обладнання. 

Організація монтажу електрообладнання. Загальні принципи 

проведення електромонтажних робіт. Організація електромонтажних робіт. 

Планування електромонтажних робіт. Підготовка до виробництва 

електромонтажних робіт. Охорона праці при виконанні електромонтажних 

робіт. Пусконалагоджувальні роботи. Прийомка об’єкту в експлуатацію. 

Структура електромонтажних організацій. Класифікація електроустановок, 

приміщень і зон відповідно вимогам НТД.  

Тема 2. Монтаж внутрішніх електричних мереж.  
Матеріали, вироби, інструменти, пристосування і механізми для 

виконання електромонтажних робіт. Види електропроводок і вимоги до них. 

Загальні вимоги до монтажу електропроводок. Прокладка проводів в 

стальних трубах та коробах. Прокладка проводів на тросах та струнах. 

Технологія отримання контактних з’єднань. Монтаж захисного заземлення. 

Тема 3. Монтаж кабельних та повітряних ліній напругою до 
10 кВ.  

Галузь використання кабельних ліній, кабелі і кабельні барабани. 

Загальні вимоги до монтажу кабельних ліній. Способи з’єднання і 

окінцювання кабелів до 10 кВ. Монтаж з’єднувальних і кінцевих муфт. 

Випробування кабельних ліній. Техніка безпеки при монтажі кабелів. 

Основні характеристики повітряних ліній. Види опор повітряних ліній до 

10кВ. Монтаж повітряних ліній ізольованими проводами. 

 
Змістовий модуль 2. Монтаж електричних машин та 

трансформаторів 
Тема 4. Монтаж електричних машин.  
Організація і технологія робіт з монтажу електричних машин і 

апаратів. З’єднання валів електричних машин і робочих механізмів.  

Монтаж крупних електричних машин. Сушка ізоляції електричних машин. 

Величина напруженості електричного поля.  Вимоги до провідникових 

матеріалів.  

Тема 5. Монтаж електрообладнання трансформаторних 
підстанцій.  
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Обсяг робіт з монтажу трансформаторних підстанцій. Вимоги до 

монтажу. Організація робіт по монтажу трансформаторних підстанцій.  

Монтаж заземлюючих пристроїв, ізоляторів і ошиновки. Монтаж 

вимірювальних трансформаторів. Монтаж роз’єднувачів, вимикачів і 

запобіжників. Монтаж комплектних розподільчих пристроїв. Монтаж 

силових трансформаторів.  

Тема 6. Монтаж апаратури керування.  
Монтаж рубильників і перемикачів. Монтаж магнітних пускачів, 

контакторів та автоматичних вимикачів. Монтаж комплектних станцій. 

Монтаж комплектних пристроїв управління електроприводами. Техніка 

безпеки при монтажі електрообладнання. Монтаж електрообладнання у 

вибухонебезпечних зонах.  

 

МОДУЛЬ ІІ 
Змістовий модуль 3. Експлуатація електромереж, пускорегулюючої 

апаратури, апаратури захисту, керування і контролю 
Тема 7. Організація експлуатації електроустаткування. 

Задачі раціональної експлуатації електрогосподарства. Вимоги до 

персоналу організацій, експлуатуючих електрообладнання. Обсяг і 

послідовність прийомки в експлуатацію змонтованих електроустановок. 

Основні елементи електромереж, які вимагають контролю в процесі 

експлуатації. Ефект Хола. Вплив деформацій на провідність 

напівпровідників. Особливості режимів роботи p-n переходу.  

Тема 8. Експлуатація внутрішніх цехових мереж і 
освітлювального устаткування. 

Прийом мереж в експлуатацію. Експлуатація внутрішніх 

електромереж. Експлуатація освітлювальних електроустановок. Особливості 

експлуатації газорозрядних джерел світла. 

Тема 9. Експлуатація кабельних ліній і повітряних ліній 
електропередач.  

Обсяг і послідовність прийомки в експлуатацію кабельних ліній 

напругою до 10 кВ. 2. Нагляд за кабельною трасою. Періодичність оглядів і 

контролю за навантаженням і температурою кабельної лінії. Огляд 

повітряних ліній. Профілактичні вимірювання і випробування повітряних 

ліній. Вимоги до провідникових матеріалів.  

 
Змістовий модуль 4. Експлуатація електричних машин та 

трансформаторів 
Тема 10. Експлуатація електроприводів. 
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Прийомка в експлуатацію змонтованих електроприводів. Пуск і 

зупинка електродвигунів. Експлуатація підшипників електричних машин. 

Огляд електроприводів і контроль за їх роботою. Догляд за окремими 

елементами електричних машин. Несправності електродвигунів. 

Експлуатація автоматизованих електроприводів. Техніка безпеки при 

експлуатації електроприводів.  
Тема 11. Експлуатація трансформаторних підстанцій. 

Прийомка в експлуатацію змонтованих трансформаторних 

підстанцій. Електричні вимірювання в процесі прийомки. Обслуговування 

розподільчих пристроїв. Терміни ремонту і профілактичних випробувань 

електрообладнання розподільчих пристроїв. Експлуатація силових 

трансформаторів. Експлуатація установок статичних конденсаторів. Техніка 

безпеки при обслуговуванні трансформаторних підстанцій і розподільчих 

пристроїв. 

Тема 12. Експлуатація  електроустаткування цивільних споруд.  

Прийомка в експлуатацію мереж і розподільчих пристроїв  

цивільних споруд. Періодичність обслуговування і профілактичних 

ремонтів мереж і розподільчих щитів. Обслуговування освітлювальних 

електроустановок цивільних споруд. 

Тема 13. Експлуатація спеціальних електроустановок.  

Особливості експлуатації електрообладнання вибухонебезпечних 

установок. Експлуатація силових конденсаторів, акумуляторів, 

перетворювачів, електрозварювальних і електротермічних установок. 

Вимоги, що ставляться до електрообладнання, встановленого у 

вибухонебезпечних приміщеннях. Дефекти конденсаторних батарей. 

Основні вимоги до установки акумуляторних батарей. Вимоги, що 

висуваються до експлуатації електрозварювальних установок.  
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
 

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьог

о 

у тому числі 
усьог

о 

у тому числі 

л п лаб 
ін

д 
с.р. л п лаб 

ін

д 
с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль І 
Змістовий модуль 1. Монтаж розподільчих електромереж та установок 

освітлення 
Тема 1. Загальні питання 

монтажу 

електротехнічного 

обладнання 

9 2 - 2 - 5 12 1 - 1 - 10 

Тема 2. Монтаж 

внутрішніх електричних 

мереж 

10 2 - 2 - 6 9 - - 1 - 8 

Тема 3. Монтаж 

кабельних та повітряних 

ліній напругою до 10 кВ 

10 2 - 2 - 6 9 -  1  8 

Змістовий модуль 2. Монтаж електричних машин та трансформаторів 

Тема 4. Монтаж 

електричних машин 
10 2 - 2 - 6 9 - - 1 - 8 

Тема 5. Монтаж 

електрообладнання 

трансформаторних 

підстанцій 

8 2 - - - 6 8 - - - - 8 

Тема 6. Монтаж 

апаратури керування 
8 2 - - - 6 8 -    8 

Разом за модулем І 55 12 - 8 - 35 55 1  4  50 
Модуль ІІ 

Змістовий модуль 3. Експлуатація електромереж, пускорегулюючої 
апаратури, апаратури захисту, керування і контролю 

Тема 7. Організація 

експлуатації 

електроустаткування 

 

9 2 - 2 - 5 12 1 - 1 - 10 
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Тема 8. Експлуатація 

внутрішніх цехових 

мереж і освітлювального 

устаткування 

10 2 - 2 - 6 9 - - 1 - 8 

Тема 9. Експлуатація 

кабельних ліній і 

повітряних ліній 

електропередач 

10 2 - 2 - 6 9 - - 1 - 8 

Змістовий модуль 4. Експлуатація електричних машин та 
трансформаторів 

Тема 10. Експлуатація 

електроприводів 
10 2 - 2 - 6 10 - - 2 - 8 

Тема 11. Експлуатація 

трансформаторних 

підстанцій 

8 2 - - - 6 8 - - - - 8 

Тема 12. Експлуатація  

електроустаткування 

цивільних споруд 

10 2 - 2 - 6 9 - - 1 - 8 

Тема 13. Експлуатація 

спеціальних 

електроустановок 

8 2 - - - 6 8 - - - - 8 

Разом за модулем 2 65 14 - 10 - 41 65 1 - 6 - 58 
Усього годин 120 26 - 18 - 76 120 2 - 10 - 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

5. Теми лабораторних робіт 
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

денна заочна 

1 Лабораторна робота № 1 Монтаж проводів і кабелів. 2 1 

2 
Лабораторна робота № 2. З’єднання та окінцевання 

струмопровідних жил 
2 1 

3 
Лабораторна робота № 3. Засоби прокладання 

кабельних ліній 
2 1 

4 
Лабораторна робота №4. Монтаж кабельних кінцевих 

заділок, кінцевих і з’єднувальних муфт 
2 1 

5 
Лабораторна робота 5. Вимірювання опору ізоляції 

обмоток електродвигунів 
2 2 

6 Лабораторна робота №6. Вимірювання опору обмоток 2 1 

7 
Лабораторна робота №7. Випробування електричної 

міцності ізоляції. 
2 1 

8 
Лабораторна робота №8. Перевірка якості контактних 

з’єднань 
2 1 

9 Лабораторна робота №9. Електромеханічний захист 2 1 

 Разом 18 10 
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6. Самостійна робота 
 

За навчальним планом на самостійну роботу відводиться 76 годин 

для денної форми навчання та 108 години для заочної форми навчання. 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом 

навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 

навчальної дисципліни, що може виконуватися у бібліотеці, навчальних 

кабінетах і лабораторіях, комп'ютерних класах, а також у домашніх умовах, 

включає в себе: 

- самостійне опрацювання лекційного матеріалу з кожної теми; 

- опрацювання літератури за темою; 

- підготовку до виконання лабораторних робіт; 

- обробку результатів лабораторних досліджень, оформлення звіту і 

підготовку до захисту лабораторної роботи; 

- підготовку до модульних контрольних робіт; 

- роботу з персональним комп’ютером за темою; 

- підготовку до підсумкового контролю. 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів: 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

1 2 3 4 

1. 
Тема 1. Загальні питання монтажу 

електротехнічного обладнання 
5 10 

2. 
Тема 2. Монтаж внутрішніх електричних 

мереж 
6 8 

3. 
Тема 3. Монтаж кабельних та повітряних 

ліній напругою до 10 кВ 
6 8 

4. Тема 4. Монтаж електричних машин 6 8 

5. 
Тема 5. Монтаж електрообладнання 

трансформаторних підстанцій 
6 8 
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6. Тема 6. Монтаж апаратури керування 6 8 

7. 
Тема 7. Організація експлуатації 

електроустаткування 
5 10 

8. 
Тема 8. Експлуатація внутрішніх цехових 

мереж і освітлювального устаткування 
6 8 

9 
Тема 9. Експлуатація кабельних ліній і 

повітряних ліній електропередач 
6 8 

10 Тема 10. Експлуатація електроприводів 6 8 

11 
Тема 11. Експлуатація трансформаторних 

підстанцій 
6 8 

12 
Тема 12. Експлуатація  

електроустаткування цивільних споруд 
6 8 

13 
Тема 13. Експлуатація спеціальних 

електроустановок 
6 8 

Разом 76 108 
 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 

Індивідуальне завдання – форма організації навчання, що має за 

мету поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти 

отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. 

Різновидом індивідуальних завдань є індивідуальні навчально-
дослідні завдання (ІНДЗ) навчального, навчально-дослідного чи проектно-

конструкторського характеру. 

Одним з видів ІНДЗ є розрахунково-графічна чи курсова робота. 

ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах 

програми навчальної дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і 

навичок, отриманих в процесі лекційних, семінарських, практичних та 

лабораторних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в 

цілому.  
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8. Методи навчання 
 

Лекції проводяться з використанням технічних засобів навчання і 

супроводжуються демонстрацією за допомогою відеопроектора лекційного 

матеріалу (схем, таблиць, тощо) у вигляді презентацій.  

Лабораторні роботи проводяться з використанням комп’ютерного 

моделювання, навчальних стендів і електротехнічного обладнання, мають 

необхідне методичне забезпечення на паперових і магнітних носіях. 

9. Методи контролю 
 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів є 

такі: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 

розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Поточний контроль знань здійснюється шляхом тестування перед 

виконанням та при захисті лабораторних робіт, перевіркою і оцінюванням 

практичних задач, оцінкою тестових модульних контрольних робіт. 

Контроль за виконанням лабораторних робіт забезпечується перевіркою 

своєчасно оформлених звітів. 

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Е
к
за

м
ен

 

С
у
м

а 

Модуль 1 Модуль 2 

 

Змістовий 

модуль 

№ 1 

Змістовий 

Модуль 

 № 2 
МК 

1 

Змістовий 

Модуль 

 № 3 

Змістовий 

Модуль 

 № 4 
МК 

2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 
Т 

12 

Т 

13 

4 4 4 4 1 1 10 4 4 4 4 1 4 1 10 
40 100 

28 32 

 

№
 з

м
. 
м

о
д

. 

Форма 

навчальн. 

діяльност

і 

Вид 

контролю 

Кількість 

балів за 

одне 

заняття 

Кількість 

занять 

Сума 

балів 

Разом по 

видах 

навчання 

стац. заоч. стац. заоч стац заоч стац заоч 

1-4 

Лекції 

Робота на 

занятті, 

Наявність 

конспекту 

1 10 13 1 13 10 13 10 

Лаборат. 

роботи 

Підготовка 

до виконання 
1 2 

9 5 

9 10 

27 50 
Виконання і 

оформлення 

звіту 

1 3 9 15 

Захист 1 5 9 25 

1-2 Модульна контрольна робота № 1 10 - 10 - 

3-4 Модульна контрольна робота № 2 10 - 10 - 

1-4 Екзамен 40 40 40 40 

Разом 100 
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За участь в науково-дослідній роботі з виступом на конференції – 10 

заохочувальних балів, які додаються до загальної суми, якщо вона менша 

100.  

Результати поточного контролю оцінюються за шкалою [0...100] балів, 

які за умови отримання студентом протягом семестру 60 балів і більше  

можуть бути зараховані як остаточний результат. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 

задовільно 
60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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11. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Монтаж та 

експлуатація електротехнічного обладнання» включає: 

1. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з 

дисципліни (на електронному і паперовому носіях). 

2. Методичні поради та завдання до виконання індивідуальної роботи 

з дисципліни (на електронному і паперовому носіях). 

3. Опорний конспект лекцій за всіма темами, у тому числі і для 

самостійного вивчення. 

4. Пакети модульних тестових завдань. 

5. 04-03-178 Маланчук, Є. З. and Христюк, А. О. (2017) МЕТОДИЧНІ 

ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни 

"Електричні машини" для студентів спеціальності  141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка»." 

http://ep3.nuwm.edu.ua/5476/ 

6. 04-03-170 Маланчук, Є. З. and Христюк, А. О. (2017) МЕТОДИЧНІ 

ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи №1 на тему "Дослідження 

однофазного трансформатора" з навчальної дисципліни "Електричні 

машини" студентами спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка».  

http://ep3.nuwm.edu.ua/5455/ 

7. 04-03-175 Маланчук, Є. З. and Христюк, А. О. (2017) МЕТОДИЧНІ 

ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи №6 на тему " Дослідження 

характеристик синхронного двигуна" з навчальної дисципліни "Електричні 

машини" студентами спеціальності  141 «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка» 

http://ep3.nuwm.edu.ua/5469/ 
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12. Рекомендована література 
 

Базова  
 

1. Правила улаштування електроустановок. ПУЕ Міненерговугілля, 

Київ. 2017.- 617 с. 

2. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.ФОРТ, 

Харків.2006.- 272 с. 

3. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования, Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И., М., Академия, 2015. 

4. Куценко Г.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок. Минск., 

Дизайн ПРО, 2006. 

5. Куценко Ю.М., Яковлєв В.Ф. Монтаж електрообладнання і системи 

керування.  К.: Аграрна освіта, 2009. – 348 с. 

 
Допоміжна  

1. Державний комітет України по водному господарству, Державне галузеве 

об’єднання «Укрводексплуатація» (2000) Система технічного 

обслуговування і ремонту енергетичного устаткування. / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2626/ 

2. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. ДНАОП 

0.00-1.21-98. 

3. Гопак А.А. Эксплуатация электроустановок промышленных предприятий. 

–К.: Техніка, 1986.  

4. Соколов Б.А., Соколова Н.Б. Монтаж электрических установок. – М.: 

Энергоатомиздат, 1991. 

5. Князевский Б.А., Трунковский Л.Е. Монтаж и эксплуатация 

промышленных электроустановок.- М.: Высшая школа, 1984. 

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

электрооборудования промышленных предприятий и установок. – М.: 

Высшая школа, 1986. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

13.  Інформаційні ресурси 
 

Порядок продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну 

енергію з альтернативних джерел енергії об'єктами електроенергетики 

(генеруючими установками) приватних домогосподарств, затверджений 

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері енергетики 27.02.2014  № 170, зі змінами, внесеними згідно з 

Постановою № 229 від 25.02.2016. – Режим доступу:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0539-14#n12. 

Енергетична стратегія України на період до 2030 р. Схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013  № 1071. – 

Режим доступу: 

 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=260994. 

Правила користування електричною енергією. Затверджені 

Постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 

17.10.2005 № 910), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

02.08.1996р. за № 417/1442. - Режим доступу:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0417-96/paran13#n13. 

 ДП «Енергоринок» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

 http://www.er.gov.ua/. 

 
Бібліотеки: 

- Наукова бібліотека НУВГП – м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75 / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioleka  

- Обласна наукова бібліотека – м. Рівне, майдан Короленка, 6 / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libr.rv.ua/ 

- Цифровий репозиторій НУВГП / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


