
Дисципліна Механізація, електрифікація та автоматизація с-г виробництва 

Рівень ВО Перший (бакалаврський)  

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Механізація, 

електрифікація та автоматизація сільськогосподарського 

виробництва» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Фізика», 

«Вища математика». 

Що буде вивчатися Навчальна дисципліна «Механізація, електрифікація та 

автоматизація сільськогосподарського виробництва» дозволяє 

формувати знання та вміння студентів про основні принципи, 

призначення, будову технологічний процес і регулювання 

тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин та 

обладнання, їх технічні характеристики та техніко-економічні 

показники роботи машинно-тракторних агрегатів при 

вирощуванні сільськогосподарських культур у відповідності до 

вимог, які витікають з сучасного рівня розвитку науково-

технічного прогресу, рівня розвитку сільськогосподарського 

машинобудування та передового досвіду у 

сільськогосподарському виробництві та його потреб у 

запровадженні ґрунтозахисних, екологічно безпечних, 

енергозберігаючих технологій.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Мета вивчення навчальної дисципліни: набуття здобувачем вищої 

освіти компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення 

професійної діяльності, розуміння ролі та місця мобільних 

енергетичних засобів автотракторного типу в сучасному 

сільськогосподарському виробництві, техніко-економічну логіку 

розробки тракторів і автомобілів та конструкторських рішень і 

функціональних ознак їх механізмів, систем та агрегатів з позицій 

забезпечення нормативного рівня експлуатаційних властивостей, 

електрифікація та автоматизації виробничих процесів. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 2. Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку 

господарств сільськогосподарського призначення усіх форм 

власності та використовувати в професійній діяльності 

фахівця з захисту і карантину рослин 

ПРН 7. Складати технологічні карти для організації заходів із 

захисту рослин. 

ПРН 8. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати 

організацію виробничих процесів під час проведення заходів 

із захисту рослин. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій для професійної діяльності 

СК 4. Здатність виявляти, локалізувати і ліквідовувати 

регульовані шкідливі організми за результатами 

інспектування та фітосанітарної експертизи. 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту 

рослин на об’єктах сільськогосподарського та іншого 

призначення. 

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, 

організаційно-господарські методи для довгострокового 

регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів до 

господарсько невідчутного рівня на основі прогнозу, 



економічних порогів шкідливості, ефективності дії корисних 

організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, 

які забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку 

довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із захисту і карантину 

рослин підприємствами, установами, організаціями усіх форм 

власності та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, вирощуванням 

рослин сільськогосподарського та іншого призначення, їх 

реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських вимог. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення лабораторних занять та самостійної 

роботи студентів, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, лабораторні, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Залік. 

 

 


