
 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 
1. Код: 141. 

2. Назва: Інжиніринг в електроенергетиці. 

3. Тип: Вибірковий. 

4. Рівень вищої освіти: II (Магістерський). 

5. Рік навчання коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестри, коли вивчається дисципліна: 1,2. 

7. Кількість встановлених кредитів: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Сірик Р. Є. старший 

викладач кафедри. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

− основні нормативно-правові основи інжинірингової діяльності; 

− основні принципи та методи  організації та виконання проектних робіт; 

−  основні принципи та методи  організації та виконання будівельно-монтажних 

робіт; 

− основні принципи та методи  організації та виконання пуско-налагоджувальних 

робіт; 

           студент повинен вміти: 
− користуватися основними нормативно-правовими документами, котрі регулюють 

інжинірингову діяльність; 

− аналізувати проектно-кошторисну документацію на 

будівництво об’єктів електроенергетики; 

− орієнтуватися в типах та вибирати електротехнічне обладнання, котре 

передбачено в проектно-кошторисній докуменції; 

− складати графіки будівництва об’єкту в програмі Microsoft Project; 

− складати проекти організації будівництва (ПОБ) та проекти виконання робіт 

(ПВР). 

− складати акти виконаних робіт (КБ-2в, КБ-3) 

− аналізувати акти виконаних робіт; 

− використовувати методи та правила управління інформацією в роботі з 

документами за професійним спрямуванням; 

− оцінювати, синтезувати та інтерпретувати інформацію; 

− застосовувати на практиці базові знання щодо проектування, будівництва, 

налагодження та експлуатації енергетичних систем, систем електропостачання 

та окремих  електроустановок. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи  
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Фізика, теоретичні основи 

електротехніки, основи релейного захисту та автоматики, основи АСКОЕ, основи економіки 

промислових підприємств; 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: Системи 

електропостачання, електрична частина станцій та підстанцій. 

12. Зміст курсу. 
Тема 1. Основи інжинірингу. Основні поняття, функції, методи; 

Тема 2. Нормативно-правові основи будівельного інжинірингу. 

Тема 3. Основи проектного інжинірингу. 

Тема 4. Інжиніринг в організації будівництва об’єктів електроенергетики. 

Тема 5. Організація передпроектних та проектних робіт. 

Тема 6. Ознайомлення з організацією проектування електропідстанцій. Основні схеми 

електропідстанцій 10(6)/0,4 кВ. Вибір обладнання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема 7. Основні схеми електропідстанцій 35 – 110 кВ. Вибір обладнання. 

Тема 8. Ознайомлення з організацією проектування ліній електропередачі. 

Тема 9. Основні функції Замовника. 

Тема 10.  Основні функції Підрядника. 

Тема 11. Основні Законодавчі документи. 

Тема 12. Основні нормативно-технічні документи.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1.  Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17; 

2. Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15; 

3. Господарський кодекс України; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15; 

4. ДБН А.2.2-3-2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво; 

http://www.afo.com.ua/doc/DBN_A.2.2-3-2014.pdf; 

5. ДБН А.3.1-5:2016. Організація будівельного виробництва.  

http://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-294; 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи їх викладання: 
16 годин лекцій, 14 годин практичних занять, 60 годин самостійної роботи. Разом – 90 год. 

15. Форми та критерії оцінювання. 
Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою. 

а)   Підсумковий контроль: залік в кінці 1-го семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування (робота на лекційних та практичних 

заняттях)  

б)   2 – ий семестр: Підсумковий контроль: залік в кінці 2-го семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування (робота на лекційних та практичних 

заняттях)  

Мова викладання: Українська. 

 

 

 

Завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних  

та комп’ютерно-інтегрованих технологій                                           В. В. Древецький 

 

 

 
 

DESCRIPTION OF THE COURSE. 
1. Code: 141. 

2. Title: Electrical Engineering 

3. Type: Selective; 

4. Higher education level: Master's degree. 

5. Year of study offered: 1; 

6. Semesters when studying discipline: 1,2; 

7. Number of credits set: 3; 

8. Last name, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Siryk R.E teacher of the 

department. 

9. Learning outcomes: As a result of studying the subject, the student should know: 

 basic normative and legal bases of engineering activity; 

 basic principles and methods of organization and eecution of project works; 

 basic principles and methods of organization and eecution of construction works; 

 basic principles and methods of organization and eecution of commissioning works; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           student must be able to: 

 use the basic regulatory documents that regulate engineering activities; 

 to analyze the project documentation for 

construction of electricity facilities; 

Orient yourself in the types and choose the electrical equipment, which is provided in the design 

estimates; 

 Schedule the construction of the object in Microsoft Project; 

 to draw up construction organization (POB) projects and work eecution projects (LDP). 

 to draw up acts of completed works (KB-2v, KB-3) 

 to analyze acts of work performed; 

 to use methods and rules of information management in working with documents in a professional 

direction; 

 evaluate, synthesize and interpret information; 

apply basic knowledge in the design, construction, commissioning and operation of energy systems, 

power supply systems and individual electrical installations. 

10. Forms of organization of classes: educational class, practical class, independent work, control 

measures; 

11. Disciplines that precede the study of the specified discipline: Physics, theoretical foundations of 

electrical engineering, basics of relay protection and automation, the basics of ASKOE, the basics of 

economics of industrial enterprises; 

• Subjects studied in conjunction with the following discipline: Power supply systems, electrical part of 

stations and substations. 

12. Course content. 

Topic 1. Fundamentals of Engineering. Basic concepts, functions, methods; 

Topic 2. The legal framework of civil engineering. 

Topic 3. Fundamentals of project engineering. 

Topic 4. Engineering in the organization of the construction of electricity facilities. 

Topic 5. Organization of pre-project and project works. 

Topic 6. Introduction to the organization of the design of power substations. Basic circuits of electrical 

substations 10 (6) / 0,4 kV. Choice of equipment. 

Topic 7. Basic circuits of power substations 35 - 110 kV. Choice of equipment. 

Topic 8. Getting acquainted with the organization of design of transmission lines. 

Theme 9. The main functions of the Customer. 

Topic 10. Main Contractor Functions. 

Topic 11. Basic Legislative Documents. 

Topic 12. Basic regulatory and technical documents. 

13. Language of studies: Ukrainian: 
 

Head of the Department of Automation, Electrical Engineering 

and computer-integrated technologies                                                         V.V. Drevetsky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


