
Дисципліна Електропривод та електрообладнання 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до вивчення дисципліни “Електропривод та електрообладнання” є 

набуття майбутніми фахівцями необхідних теоретичних і практичних знань з 

автоматизованого електроприводу виробничих машин і механізмів,  навчитися 

їх кваліфіковано експлуатувати і вирішувати інженерні задачі проектування і 

технічного вдосконалення електроприводів виробничих машин та механізмів. 

Що буде вивчатися 

Приводні характеристики виробничих машин і механізмів. Принципи і схеми 

автоматизованого керування електроприводами. Особливості електропривода 

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 це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “Електропривод та електрообладнання” є досить 

важливою у формуванні здобувачів вищої освіти теоретичних знань і 

практичних навиків щодо, застосування даних машин в технологіях, 

класифікацію, та можливості електромеханізації ділянок перебігу перехідних 

процесів при виробництві продукції. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 7. Розв’язувати складні інженерно-технічні задачі, пов’язані з 
функціонуванням сільськогосподарської техніки та технологічними процесами 
виробництва, зберігання, обробки та транспортування сільськогосподарської 
продукції. 
ПРН 8. Оцінювати та аргументувати значимість отриманих результатів 
випробувань сільськогосподарської техніки. 
ПРН 12. Вибирати машини і обладнання та режими їх роботи у механізованих 
технологічних процесах рослинництва, тваринництва, первинної обробки   
сільськогосподарської продукції. Проектувати технологічні процеси та 
обґрунтовувати комплекси машин для механізованого виробництва 
сільськогосподарської продукції. Розробляти операційні карти для виконання 
механізованих технологічних процесів. 
ПРН 15. Визначати показники якості технологічних процесів, машин та 
обладнання і вибирати методи їх визначення згідно з нормативною 
документацією. 
ПРН 16. Розуміти принцип дії  машин та систем, теплові режими машин та 
обладнання аграрного виробництва. Визначати параметри режимів роботи 
гідравлічних систем та теплоенергетичних установок сільськогосподарського 
призначення. 

ПРН 17. Вибирати та застосовувати механізовані технології відповідно до 

агрокліматичних умов та обґрунтовувати  технології за економічними та 

якісними критеріями. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають здобути 

компетентності: 

інтегральна: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі агропромислового виробництва, що передбачає застосування певних 

знань та вмінь, технологічних методів та прийомів і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

загальні: 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії; 

ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

спеціальні:  

СК 8. Здатність до використання технічних засобів автоматики і систем 

автоматизації технологічних процесів в аграрному виробництві. 

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 Лекційні, лабораторні, самостійна робота. 



занять 

Семестровий 

контроль 
Іспит. 

 


