
 

Дисципліна Автоматизація сільськогосподарського виробництва. 

Рівень ВО Перший (бакалаврський). 

Мова викладання  Українська. 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до вивчення дисципліни є забезпечення достатнього рівня 

теоретичними знаннями та практичними навиками, які необхідні при 

експлуатації промислових систем контролю, сигналізації, захисту, 

регулювання та систем автоматичного керування технологічними 

процесами. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен знати: стан, рівень і перспективи автоматизації технологічних 

процесів сільськогосподарського виробництва; методи дослідження 

функціональних зв'язків, статичних і динамічних властивостей 

технологічних процесів; порядок вибору автоматичних регуляторів, 

пристроїв програмного управління, засобів контролю; будову і принцип 

дії автоматизованих технологічних установок основних процесів 

сільськогосподарського виробництва; методи та засоби контролю тиску, 

температури, кількості, витрат, якості та складу матеріалів; будову та 

принцип дії типових датчиків, підсилювальних пристроїв, 

електромашинних та електромеханічних елементів та виконавчих 

механізмів систем автоматики; функції та взаємодію елементів 

автоматики у структурі систем автоматизації технологічних процесів; 

основні поняття та визначення сучасної теорії автоматичного 

керування. Вміти: здійснювати обґрунтований вибір засобів 

автоматизації; використовувати методи аналізу роботи реальних 

автоматичних систем; освоювати нові види автоматичних систем, що 

впроваджуються в сільськогосподарське виробництво; створювати 

реальні діючі системи автоматичного управління технологічними та 

виробничими процесами. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Автоматизація сільськогосподарського 

виробництва» є досить важливою у формуванні здобувачів вищої освіти 

теоретичних знань і практичних навиків щодо розуміння про 

призначення, побудову та функціонування методів контролю тиску, 

температури, кількості, витрат, якості та складу матеріалів; 

ефективність застосування типових датчиків, підсилювальних 

пристроїв, електромашинні та електромеханічні елементи та виконавчі 

механізми систем автоматики; ефективність застосування промислових 

системи контролю, сигналізації, захисту, регулювання та систем 

автоматичного керування технологічними процесами  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПР 7. Аналізувати та оцінювати ризики, проблеми у професійній 

діяльності й обирати ефективні шляхи їх вирішення. 

ПР 12. Уміти проектувати і реалізувати навчальні/розвивальні проекти. 

ПР 16. Знати основи і розуміти принципи функціонування 

технологічного обладнання та устаткування галузі (відповідно до 

спеціалізації).  

ПР 18. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані з вибором 

матеріалів, виконанням необхідних розрахунків, конструюванням, 

проектуванням технічних об’єктів у предметній галузі (відповідно до 

спеціалізації). 

ПР 19. Уміти обирати і застосовувати необхідне устаткування, 

інструменти та методи для вирішення типових складних завдань у 

галузі (відповідно до спеціалізації). 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 



(компетентності) ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

СК 3. Здатність керувати навчальними/ розвивальними проектами. 

СК 5. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення та інтегрувати їх в освітнє 

середовище. 

СК 7. Здатність аналізувати ефективність проектних рішень, пов’язаних 

з підбором, експлуатацією, удосконаленням, модернізацією 

технологічного обладнання та устаткування галузі/сфери відповідно до 

спеціалізації. 

СК 12. Здатність виконувати розрахунки технологічних процесів в 

галузі. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення лабораторних занять та самостійної роботи. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, лабораторні заняття, самостійна робота, індивідуальні 

завдання. 

Семестровий 

контроль 

Залік. 

 


