
Дисципліна Використання нетрадиційних джерел енергії 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до вивчення дисципліни “Використання нетрадиційних джерел 

енергії” є набуття майбутніми фахівцями необхідних теоретичних і 

практичних знань з енергозбереження в агропромисловому комплексі,  

навчитися їх кваліфіковано експлуатувати і вирішувати інженерні задачі 

проектування і технічного вдосконалення засобів з енергозбереження. 

Що буде вивчатися Засвоєння методики розрахунку та умінь з конструювання енергоефективних 

систем, створення і використання нетрадиційних та поновлювальних джерел 

енергопостачання, моделювання процесів в енергозберігаючих системах та їх 

експериментальне дослідження. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Оволодіння знанням про сучасні технології виробництва, споживання та 

утилізації енергії, про фізичну природу цих процесів, засвоєння основних 

понять і визначень, вивчення кількісних характеристик процесів перетворення 

теплоти і енергії у санітарно-технічних системах та методів їх застосування 

для рішення практичних завдань по розрахунку процесів раціонального 

використання енергоресурсів і теплоутилізації, вмінням розрахувати основні 

експлуатаційні показники і характеристики енергозберігаючого обладнання. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

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 розв’язання задач (таблиці, схеми), 

інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, лабораторні, самостійна робота. 

Семестровий контроль Залік. 

 


