
Дисципліна Нові енергетичні засоби 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Навчальна дисципліна «Нові енергетичні засоби» передбачає знання з 

фундаментальних та спеціальних  дисциплін: вища математика, фізика, 

методика викладання інженерних дисциплін у ЗВО, методика 

викладання фахових дисциплін у ЗВО, основи охорони праці, 

автомобілі, трактори, педагогічна майстерність. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення дисципліни «Нові енергетичні засоби» здобувач 

вищої освіти повинен знати: історію та перспективи розвитку 

тракторо- та автомобілебудування, призначення, будову і принцип 

роботи нових енергетичних засобів, суть і призначення процесів, які 

відбуваються в циліндрах двигунів при виконанні дійсних циклів, 

закономірності і найбільш корисні методи перетворення хімічної енергії 

палива в роботу енергетичного засобу, сучасні методи покращення 

техніко-економічних показників і характеристик нових енергетичних 

засобів, головні критерії, які оцінюють ті або інші аспекти їх роботи; 

Вміти: вивчати і аналізувати необхідну інформацію, технічні дані, 

показники і результати роботи з удосконалення енергетичних засобів, їх 

систем і елементів, виконувати необхідні розрахунки, використовуючи 

сучасні технічні засоби, оцінювати риски і визначати міри із 

забезпечення безпечної і ефективної експлуатації нових енергетичних 

установок, самостійно освоювати конструкції і робочі процеси  нових 

енергетичних засобів, призначених для механізації і автоматизації 

технологічних процесів у сільськогосподарському виробництві. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Нові енергетичні засоби» є досить важливою у 

формуванні здобувачів вищої освіти теоретичних знань і практичних 

навиків з оволодіння теоретичними основами нових енергетичних 

засобів, знаннями основних положень теорії двигунів, їх конструкцій і 

характеристик, формування системи наукових та професійних знань і 

навичок в галузі двигунобудування та обслуговування, а також навичок 

розрахунку, конструювання та випробування нових енергетичних 

засобів та оцінки їх технічних характеристик,  прагнення покращувати 

свої знання в області перспектив розвитку конструкції нових 

енергетичних засобів, розуміння взаємозв’язку всіх вузлів і механізмів 

тракторів і автомобілів та впливу їх на експлуатаційні властивості 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 1. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції сталого 

розвитку суспільства, освіти і методології наукового пізнання у сфері 

професійної освіти. 

РН 3. Ефективно формувати комунікаційну стратегію, здійснювати 

ділову комунікацію і доносити зрозуміло і недвозначно свої думки та 

аргументи до фахівців та широкого загалу, вести професійну 

дискусію. 

РН 6. Організовувати освітній процес у сфері професійної освіти на 

основі людиноцентрованого підходу та сучасних досягнень 

педагогіки і психології, керувати пізнавальною діяльністю, 

здійснювати ефективне та об’єктивне оцінювання результатів 

навчання здобувачів освіти. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 4. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

СК 1. Здатність застосовувати і розробляти нові підходи до 

вирішення задач дослідницького та/або інноваційного характеру і 

проблем професійної освіти. 

СК 4. Здатність аналізувати, прогнозувати, критично осмислювати 

проблеми у професійній освіті, приймати ефективні рішення щодо їх 



розв’язання. 

СК 6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі 

здійснення професійної діяльності. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи. 

Форма проведення 

занять 
Лекції, практичні роботи, самостійна робота. 

Семестровий 

контроль 

Залік. 

 


