
 

Дисципліна Електропривод в АПК 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Електропривод в АПК» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо 

опанував матеріал таких дисциплін як: «Електромагнітна 

сумісність», «Інформаційні технології в енергетиці», 

«Електротехнології в АПК», «Технології проектування систем IoT», 

«Проектування енергетичних об’єктів сільського господарства», 

«Безпека праці в енергоустановках», «Основи енергоощадності». 

Що буде вивчатися Апаратура захисту і керування електроприводами. Електропривод і 

автоматизація насосних установок. Електропривод і автоматизація 

вентиляційних установок. Електропривод і автоматизація 

кормоприготувальних машин та потокових ліній Електропривод і 

автоматизація доїльних установок та машин первинної обробки 

молока. Електропривод і автоматизація підйомно-транспортних 

машин та механізмів. Електропривод ручних електричних машин. 

Електропривод метало-  і деревообробних верстатів. Електропривод 

стендів для обкатування двигунів внутрішнього згорання. 

Електропривод і автоматизація зерноочисно-сушильних машин.  

Електропривод і автоматизація мобільних машин.  Розрахунок 

потужності електродвигунів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають формування системних знань з теорії та 

практики автоматизованого електроприводу приводних 

характеристик виробничих машин і механізмів; принципи і схеми 

автоматизованого керування електроприводами; особливості 

електроприводів різних видів виробничих машин, агрегатів та 

потокових ліній; вірно вибирати електродвигуни, апарати захисту і 

керування; проектувати системи автоматизованого електропривода; 

експериментально визначати приводні характеристики робочих 

машин і вибирати для них раціональні електроприводи. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та 

надійності електроенергетичного, електротехнічного та 

електромеханічного обладнання й відповідних комплексів і систем  

2. Відтворювати процеси в електроенергетичних, електротехнічних 

та електромеханічних системах при їх комп’ютерному 

моделюванні в різних галузях народного господарства, зокрема в 

АПК. 

3. Опановувати нові версії або нове програмне забезпечення, 

призначене для комп’ютерного моделювання об’єктів та процесів у 

електроенергетичних,    електротехнічних    та    електромеханічних 

системах і системах поновлюваної енергетики. 

4. Окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки 

експлуатації та продовження ресурсу електроенергетичного, 

електротехнічного та електромеханічного обладнання і відповідних 

комплексів і систем, зокрема в АПК. 

5. Аналізувати процеси в електроенергетичному, 

електротехнічному та електромеханічному обладнанні і 

відповідних комплексах і системах, зокрема в АПК. 



6. Реконструювати існуючі електричні мережі, станції та підстанції, 

електротехнічні і електромеханічні комплекси та системи з метою 

підвищення їх надійності, ефективності експлуатації та 

продовження ресурсу. 

7. Володіти методами математичного та фізичного моделювання 

об’єктів та процесів електроенергетичних, електротехнічних та 

електромеханічних системах. 

10. Презентувати матеріали досліджень на наукових конференціях 

та семінарах, присвячених сучасним проблемам в області 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

11. Обґрунтовувати вибір напряму та методики наукового 

дослідження з урахуванням сучасних проблем в області 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

12. Планувати та виконувати наукові дослідження та інноваційні 

проекти в сфері електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, зокрема в АПК. 

17. Демонструвати розуміння нормативно-правових актів, норм, 

правил та стандартів в області електроенергетики, електротехніки 

та електромеханіки. 

18. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною 

мовами з сучасних наукових і технічних проблем 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

19. Виявити проблеми і ідентифікувати обмеження, що пов’язані з 

проблемами охорони навколишнього середовища, сталого 

розвитку, здоров’я і безпеки людини та оцінками ризиків в галузі 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

20. Виявляти основні чинники та технічні проблеми, що можуть 

заважати впровадженню сучасних методів керування 

електроенергетичними, електротехнічними та електромеханічними 

системами. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК3. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність виявляти та оцінювати ризики. 

ЗК9. Здатність працювати автономно та в команді. 

ЗК10. Здатність виявляти зворотні зв’язки та корегувати свої дії з 

їх врахуванням. 

спеціальні 

СК1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і 

технічні методи для вирішення науково- технічних проблем і задач 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

СК2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи, 

методики, технології та процедури для вирішення інженерних 

завдань електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 

СК3. Здатність планувати, організовувати та проводити наукові 

дослідження в області електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки. 



СК4. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення 

надійності, ефективності та безпеки при проектуванні та 

експлуатації обладнання та об’єктів електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки в різних галузях народного 

господарства, зокрема в АПК. 

СК5. Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників 

та експертизу проектно-конструкторських рішень в області 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

СК6. Здатність демонструвати знання і розуміння математичних 

принципів і методів, необхідних для використання в 

електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці. 

СК8. Здатність досліджувати та визначити проблему і 

ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з 

проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки 

та оцінками ризиків в електроенергетиці, електротехніці та 

електромеханіці, зокрема в АПК. 

СК9. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, 

економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію 

технічних рішень в електроенергетиці, електротехніці та 

електромеханіці. 

СК10 Здатність керувати проектами і оцінювати їх результати.  

СК11 Здатність оцінювати  показники  надійності та ефективності 

функціонування електроенергетичних, електротехнічних та 

електромеханічних об'єктів та систем, зокрема в АПК.. 

СК12. Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення 

досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів 

проблеми, що вирішується, включаючи виробництво, експлуатацію, 

технічне обслуговування та утилізацію обладнання 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних 

комплексів. 

СК13. Здатність демонструвати обізнаність та вміння 

використовувати нормативно-правові актів, норми, правила й 

стандарти в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці. 

СК14. Здатність використовувати програмне забезпечення для 

комп’ютерного моделювання, автоматизованого проектування, 

автоматизованого виробництва і автоматизованої розробки або 

конструювання елементів електроенергетичних, електротехнічних 

та електромеханічних систем. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні /  лабораторні / самостійна робота / індивідуальне завдання  

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


