
Дисципліна Електромеханізація в АПК 

Рівень ВО другий (магістерський) 

Мова викладання українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Електромеханізація в АПК» значно 

підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких 

дисциплін як: «Сільськогосподарські машини», «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 

Поняття про машини, їх деталі та конструктивні матеріали. Машино-

тракторний парк і ефективність його використання. Механізація 

сучасного сільського господарства. Стан та перспективи розвитку 

механізації сільськогосподарського виробництва. Електрифікація 

сільськогосподарського виробництва. Енергозбереження та 

енергоощадність процесів сільськогосподарського виробництва. 

Виробництво біопалива: світові тенденції, національні та регіональні 

перспективи. Підвищення надійності та ефективності систем 

сільськогосподарського електропостачання. Застосування електроенергії 

у рослинництві для очищення, сортування й сушіння зерна, переробки і 

зберігання іншої рослинної продукції. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “ Електромеханізація в АПК” 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) 

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. 
12. Планувати та виконувати наукові дослідження та інноваційні проекти в 

сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, зокрема в АПК. 

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. 
ЗК7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 
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 
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. 
СК11 Здатність оцінювати  показники  надійності та ефективності 

функціонування електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних 

об'єктів та систем, зокрема в АПК.. 
 



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  

Семестровий 

контроль 
залік 

 

 


