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1. Мета навчальної дисципліни
Навчальна
дисципліна
«Автоматизація
електроприводу
сільськогосподарських машин і агрегатів» є обов’язковою при підготовці
фахівців спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка» освітнього ступеня „Магістр”.
Мета – набуття майбутніми фахівцями необхідних знань про поняття
«Електропривод» та його характеристики; характеристики руху
електропривода; керування координатами електропривода; принципи
побудови систем керування автоматизованих електроприводів; схеми та
математичні моделі структур автоматизованого електропривода; розрахунки
та оптимізація контурів керування в структурах автоматизованого
електроприводу.
Завдання – отримання знань студентами про побудову типових схем,
технічні характеристики, склад та призначення типових автоматизованих
електроприводів, практичне застосування електроприводу у виробничій
сфері, що дозволить обґрунтувати та вибрати типовий автоматизований
електропривод для конкретних виробничих умов у відповідності із технічним
завданням.
Компетентності:
Інтегральна компетентність (ІК):
ІК1. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі під час
професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю
умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК):
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.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
Фахові компетентності (ФК):
ФК1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і
технічні методи для вирішення науково- технічних проблем і задач
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи,
методики, технології та процедури для вирішення інженерних завдань
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК3. Здатність планувати, організовувати та проводити наукові
дослідження
в
області
електроенергетики,
електротехніки
та
електромеханіки.
ФК4. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення
3

надійності, ефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації
обладнання
та
об’єктів
електроенергетики,
електротехніки
та
електромеханіки.
ФК5. Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників та
експертизу проектно-конструкторських рішень в області електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ФК6. Здатність демонструвати знання і розуміння математичних
принципів і методів, необхідних для використання в електроенергетиці,
електротехніці та електромеханіці.
ФК8. Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати
обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи,
сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в електроенергетиці,
електротехніці та електромеханіці.
ФК10 Здатність керувати проектами і оцінювати їх результати.
ФК11 Здатність оцінювати показники надійності та ефективності
функціонування
електроенергетичних,
електротехнічних
та
електромеханічних об'єктів та систем.
ФК14. Здатність використовувати програмне забезпечення для
комп’ютерного
моделювання,
автоматизованого
проектування,
автоматизованого
виробництва
і
автоматизованої
розробки
або
конструювання елементів електроенергетичних, електротехнічних та
електромеханічних систем.

2. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників
Кількість
кредитів – 4
Розділів – 1

Тем – 11

Загальна кількість
годин – 120
Тижневих годин:
аудиторних – 4
самостійної роботи

Галузь знань,
спеціальність,
освітній ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

Галузь знань
14 – Електрична
інженерія

Обов'язкова
1

Спеціальність 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»

Освітній ступінь:
Магістр
4

заочна
(дистанційна)
форма навчання

Рік підготовки:

2

Семестр
Лекції

1
2

22 год.
6 год.
Лабораторні заняття
30 год.
8 год.
Самостійна робота
68 год.
106 год.
Вид контролю:
залік

залік

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітній ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

студента – 4

заочна
(дистанційна)
форма навчання

3. Результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Автоматизація
електроприводу сільськогосподарських машин і агрегатів» фахівець
повинен:
знати:
− концептуальні засади електроприводу;
− види, функції, вимоги до автоматизованого електроприводу;
− механічну частину електроприводу, її кінематичні схеми та рухи,
рівняння, що описують рух електроприводу;
− систему стандартних характеристик електроприводу;
− сучасну концепцію організації керування (регулювання) основних
координат електроприводу;
− моделі електричного двигуна та моделі стандартних регуляторів;
− основні принципи розрахунку, формування, корегування та
оптимізації статики та динаміки структури автоматизованого
електроприводу;
уміти:
− визначати види електроприводів;
− формувати вимоги до електроприводу відповідно до призначених
йому функцій;
− визначати механічні характеристики електродвигунів та виконавчих
органів;
− розв’язувати типові задачі керування координат електроприводу;
− моделювати роботу структури автоматизованого електроприводу;
− вміти застосовувати стандартні рішення щодо формування статичних
та динамічних характеристик структури автоматизованого електроприводу.
Нормативний зміст підготовки здобувачів освітнього ступеня
„Магістр”, які
вивчають дисципліну «Автоматизація електроприводу
сільськогосподарських машин і агрегатів» передбачає програмні результати
навчання (ПРН):
ПРН1. Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та
надійності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного
обладнання й відповідних комплексів і систем.
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ПРН2.
Відтворювати
процеси
в
електроенергетичних,
електротехнічних та електромеханічних системах при їх комп’ютерному
моделюванні.
ПРН4. Окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки
експлуатації
та
продовження
ресурсу
електроенергетичного,
електротехнічного та електромеханічного обладнання і відповідних
комплексів і систем.
ПРН5.
Аналізувати
процеси
в
електроенергетичному,
електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних
комплексах і системах.
ПРН15. Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і практичної
діяльності з метою подолання розриву між теорією і практикою, науковими
досягненнями і їх практичною реалізацією.
ПРН18. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною
мовами з сучасних наукових і технічних проблем електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН19 Виявити проблеми і ідентифікувати обмеження, що пов’язані з
проблемами охорони навколишнього середовища, сталого розвитку, здоров’я
і безпеки людини та оцінками ризиків в галузі електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН20 Виявляти основні чинники та технічні проблеми, що можуть
заважати впровадженню сучасних методів керування електроенергетичними,
електротехнічними та електромеханічними системами.
4. Критерії оцінювання
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується за
накопичувальною системою і є сумою рейтингових оцінок (балів),
одержаних на підставі оцінювання окремих форм навчальної діяльності під
час поточного та підсумкового контролю. Підсумкова оцінка у 100- бальній
системі є сумою таких складових, як: сумарна кількість балів за поточне
оцінювання з тем навчальної дисципліни, визначених робочою навчальною
програмою; оцінки за індивідуальне науково-дослідне завдання та оцінок
рубіжного контролю, оцінки за семестровий екзамен.
Оцінювання знань та умінь студентів з навчальної дисципліни та
розподіл балів здійснюється за такими критеріями:
Зміст критеріїв
Студент володіє глибоким та систематизованим знанням
навчального матеріалу, окресленого навчальною програмою та
висвітленого в основних і додаткових рекомендованих
літературних джерелах; вільно володіння системою понять
навчальної дисципліни, усвідомлює їх сенс та значення для
майбутньої професії; уміє аналізувати явища, які вивчаються, у
6

Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

90-100

Зміст критеріїв
їхньому взаємозв'язку і розвитку та узагальнювати результати
аналізу; уміє вільно.; чітко, логічно, обґрунтовано і послідовно
викладати засвоєну навчальну інформацію, висловлювати свої
думки та аргументовано захищати власну позицію; уміє
самостійно визначати цілі навчальної діяльності та здобувати і
використовувати навчальну інформацію; виявляє творчі
здібностей під час вивчення навчального матеріалу; уміє
застосовувати теоретичні положення під час розв'язання
практичних завдань та досягати позитивних результатів у
розв'язанні як теоретичних проблем, так і практичних завдань.
Студент володіє глибоким знанням навчального матеріалу
окресленого навчальною програмою і висвітленого в
рекомендованих основних та окремих додаткових літературних
джерелах; вільно володіє системою основних понять навчальної
дисципліни; уміє здійснювати аналітико-синтетичну обробку
навчальної інформації переважно на основі засвоєного
алгоритму; уміє логічно послідовно, обгрунтовано але з
незначними
(несуттєвими)
неточностями
відтворювати
навчальний матеріал та формулювати правильні, але з
незначними неточностями відповіді на поставлені запитання,
переважно захищати свою позицію; уміє здійснювати
самостійний пошук інформації, використовуючи її для
успішного розв'язання теоретичних та практичних завдань.
Студент володіє достатньо повним знанням навчального
матеріалу, окресленого навчальною програмою та висвітленого
в основних літературних джерелах переважною більшістю
понять
навчальної
дисципліни;
уміє
відтворювати,
узагальнювати та систематизувати: навчальну | інформацію під
керівництвом викладача; уміє переважно логічно, послідовно і
переважно обґрунтовано але з певною кількістю незначних
помилок відтворювати навчальний матеріал та формулювати
переважно правильні але з незначними помилками, не завжди
повні відповіді на поставлені запитання; уміє контролювати
власну навчальну діяльність, виконуючи завдання, визначені
викладачем; уміє використовувати теоретичне знання для
розв'язання теоретичних завдань та досягати переважно
позитивних результатів у розв'язанні теоретичних проблем і
практичних завдань.
Студент володіє знанням основного навчального матеріалу,
передбаченого навчальною програмою, в обсязі, необхідному
для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності;
7

Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

82-89

75-81

67-74

Зміст критеріїв
уміє відтворювати навчальну інформацію з певною кількістю
помилок, формулювати неповні та дещо непослідовні і нелогічні
відповіді зі значною кількістю несуттєвих, а в окремих випадках
суттєвих помилок; уміє виконувати навчальну діяльність
переважно під керівництвом викладача;: уміє використовувати
отримані знання під час виконання окремих теоретичних і
практичних завдань; уміє усунути помилки під час виконання
теоретичних і практичних завдань з допомогою викладача.
Студент володіє знанням основного навчального матеріалу,
передбаченого навчальною програмою, в обсязі, необхідному
для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності;
уміє відтворювати навчальну інформацію з великою кількістю
несуттєвих і суттєвих помилок, формулювати неповні, не завжди
послідовні та логічні відповіді; уміє використовувати теоретичне
знання лід час виконання окремих теоретичних практичних
завдань, що супроводжується помилками; уміє усунути
найсуттєвіші помилки з допомогою викладача.
Студент оволодів окремими фрагментами навчального матеріалу
та не оволодів знанням переважної частини навчального
матеріалу, окресленого навчальною програмою, що спричиняє
істотні помилки у відповідях на запитання та принципові
помилки під час виконання навчальних завдань теоретичного і
практичного характеру; виявляє спроможність поповнити обсяг
теоретичних знань та усунути найсуттєвіші помилки з
допомогою викладача.
Студент
оволодів
навчальним
матеріалом
на
рівні
елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів,
елементів, об'єктів та не оволодів знанням навчального
матеріалу, окресленого навчальною програмою, що спричиняє
грубі помилки або унеможливлює виконання навчальних
завдань, продовження навчання в напрямі підготовки до
майбутньої професійної діяльності без повторного, вивчення і
навчальної дисципліни
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Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

60-66

35-59

0-34

Система оцінювання та вимоги
№
з/п

Види роботи

Форми контролю
та звітності

Параметри
оцінки

І. Поточне оцінювання
1.1
15 занять
Активна робота
(оцінювання
Підготовка до
в підгрупах,
занять за 5лабораторновиконання
бальною
практичних занять
завдань.
шкалою,
коефіцієнт 0,2)
1.2
Оцінювання
Виконання
якості виконаних
лабораторної
завдань,
роботи в
8 балів
правильність та
електронному та
повнота
паперовому виді
відповідей
1.3
Оцінювання
Захист лабораторної
якості виконаної
роботи із
роботи з умінням
застосуванням
8 балів
застосувати
комп’ютерних
комп’ютерні
технологій
технології
1.4
Перевірка
Виконання
результатів
підсумкового
9 балів
виконання
контрольного
контрольної
завдання
роботи
Всього балів за поточне оцінювання
ІІ. Самостійна робота студента
2.1 Виконання
індивідуального
завдання за
Оцінювання
5 балів
номером варіанту
якості виконання
(співпадає з
номером студента в
групі (підгрупі)).
Разом балів за виконання завдань для самостійної роботи
ІІІ. Підсумковий контроль
Всього балів за підсумковий контроль (іспит)
ВСЬОГО БАЛІВ

9

Максимальна
кількість
балів

15

8

8

9
40

20

20
40
100

Картка оцінювання навчальних досягнень студента
Умови допуску до
Виконання умов навчальної програми з мінімальним
підсумкового
кількісним балом - 35
контролю
5. Засоби оцінювання
Перелік питань, які виносяться на підсумковий контроль знань
1. Визначення "Електроприводу"? Класифікація електроприводів за
характеристиками руху, за кількістю двигунів, за ступенем керованості?
Перспективні напрямки в автоматизованому електроприводі?
2. Особливості роботи електроприводів у сільському господарстві?
3. Технологічна характеристика робочих машин?
4. Кінематична характеристика робочих машин?
5. Інерційна характеристика робочих машин?
6. Механічна характеристика робочих машин?
7. Навантажувальна характеристика робочих машин?
8. Енергетична характеристика робочих машин?
9. Вплив електропостачання на роботу електроприводів?
10. Загальні відомості про електропривод водонасосних установок?
11. Механічні характеристики насосів?
12. Енергетичні характеристики насосів?
13. Вибір електродвигунів для привода насоса?
14. Способи регулювання подачі насосів?
15. Автоматизація
водонасосних
установок
за
рівнем
води
в
гідроакумуляторній споруді (режим водопідйому)?
16. Автоматизація водонасосних установок за рівнем води в свердловині чи
колодязі (режим дренажу)?
17. Автоматизація водонасосних установок за тиском стовпа води в
гідроакумуляторній споруді (режим водопідйому)?
18. Автоматизація
водонасосних
установок
за
тиском
у
пневмогідроакумуляторі?
19. Автоматизація водонасосних установок за тиском води в системі
зрошення?
20. Автоматизація водонасосних установок за програмою, складеною
відповідно до технологічної карти водопостачання чи зрошення?
21. Загальні відомості електропривода вентиляційних установок?
22. Класифікація вентиляторів?
23. Розрахунок вентиляційних установок?
24. Регулювання параметрів вентилятора?
25. Вибір вентилятора та електропривода до нього?
26. Комбіновані припливно-витяжні вентиляційні установки ПВУ?
27. Модернізована тиристорна станція керування типу ТСУ-3КЛУ3?
28. Комплекти обладнання для автоматичного керування вентиляційними
установками?
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29. Установка для досушування сіна УВС-16А?
30. Електропривод відділення бункерів для активного вентилювання зерна?
31. Електропривод вентиляційних установок овоче- фруктосховищах?
32. Загальні відомості електропривода підйомно-транспортних машин і
механізмів?
33. Привідні характеристики стаціонарних транспортерів?
34. Продуктивність горизонтальних стрічкових транспортерів?
35. Продуктивність скребкових транспортерів?
36. Продуктивність скреперних транспортерів?
37. Продуктивність ковшових елеваторів (норій)?
38. Продуктивність шнекових транспортерів?
39. Продуктивність тросошайбових транспортерів?
40. Пневматичні транспортери?
41. Автоматизація стаціонарних транспортерів?
42. Автоматизація роздавача кормів РВК-Ф-74?
43. Автоматизація лінії коркомроздачі комплекту обладнання БМК-3?
44. Автоматизація потокової лінії прибирання гною?
45. Електропривод вантажопідйомних машин?
46. Вибір електродвигунів підйомно-транспортних машин і механізмів?
47. Автоматизація кранових електроприводів?
48. Загальні відомості електропривода кормоприготувальних машин та
агрегатів?
49. Електропривод подрібнювача кормів?
50. Привідні характеристики подрібнювача кормів?
51. Автоматизація подрібнювача ИКФ-5-А "Волгарь"?
52. Автоматизація дробарки ДБ-5?
53. Автоматизація подрібнювана ИКБ-Ф-700 (БЛОК-700)?
54. Автоматизація дробарки-подрібнювача ИРТ-Ф-80-1?
55. Електропривод вальцьових машин?
56. Автоматизація агрегату ПЗ-3-ІІ?
57. Електропривод машин для пресування кормів?
58. Електропривод змішувачів кормів?
59. Автоматизація змішувача СКО-Ф-3?
60. Комплекти обладнання для приготування кормів?
61. Автоматизація агрегату АВМ-1,5Б?
62. Загальні відомості електропривода доїльних установок і машин для
первинної обробки молока?
63. Електропривод вакуум-насосів?
64. Електропривод молочних насосів?
65. Електропривод сепараторів молока?
66. Електропривод холодильних машин?
67. Електропривод в установках пастеризації молока?
68. Електропривод танка-охолодника молока ТОМ-2А?
69. Вимоги до електропривода ручних електричних машин?
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70. Характеристики електродвигунів, що використовують для привода
ручних електричних машин?
71. Джерела живлення ручних електричних машин?
72. Електропривод машинки для стрижки овець?
73. Електропривод свердлильних машин?
74. Правила безпеки ручних електричних машин?
75. Електропривод зерноочисних агрегатів?
76. Електропривод і автоматизація агрегату ЗАВ-25?
77. Автоматизація керування процесом сушіння зерна?
78. Способи живлення електроприводів мобільних машин?
79. Класифікація електромобільних машин?
80. Електромобільні машини у рільництві?
81. Електропривод ґрунтообробного електрифікованого агрегату АПЭ-5,6?
82. Електропривод промислового трактора з електричною трансмісією ДЭТ250?
83. Електропривод механізму самопересування насіннєочисної машини СМ4?
84. Електромобільні машини у тваринництві?
85. Електропривод кормороздавача КЭС-1,7?
86. Визначення потужності і типу електродвигунів для привода мобільних
кормороздавачів?
87. Привідні характеристики металооброблювальних верстатів? Вимоги до
електропривода?
88. Привідні характеристики деревооброблювальних верстатів? Вимоги до
електропривода?
89. Електропривод і автоматизація пилорами?
90. Електропривод і автоматизація круглопильного верстата?
91. Електропривод і автоматизація плоскошліфувального верстата?
92. Електропривод і автоматизація токарно-гвинторізного верстата?
93. Вибір типу і потужності електродвигуна для обкатних стендів?
94. Режими роботи і економія енергії обкатних стендів?
95. Електропривод і автоматизація обкатно-гальмівного стенда?
96. Особливості вибору електропривода потокових ліній?
97. Електропривод і автоматизація малогабаритної комбікормової установки
УМК-Ф-2?
98. Електропривод і автоматизація кормороздавача РКА-2000?
99. Електропривод і автоматизація потокових ліній на птахо фермах?
100. Надійність системи електропривода потокових ліній?
101. Вимірювальна апаратура для експериментальних досліджень
електроприводів?
102. Методика оцінки електроприводів?
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6. Програма навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма

Назви розділів і тем
усього

Тема 1. Вступ. Апаратура
захисту і керування
електроприводами.
Тема 2. Електропривод і
автоматизація насосних
та вентиляційних
установок.
Тема 3. Електропривод і
автоматизація
кормоприготувальних
машин та потокових
ліній
Тема 4. Електропривод і
автоматизація доїльних
установок та машин
первинної обробки
молока.
Тема 5. Електропривод і
автоматизація підйомнотранспортних машин та
механізмів.
Тема 6. Електропривод
ручних електричних
машин.
Тема 7. Електропривод

лекції

лабораторні

Кількість годин
Заочна (дистанційна) форма

самостійна
робота

усього

лекції

лабораторні

самостійна
робота

Розділ 1. Електропривод виробничих машин та механізмів
4

2

-

2

8

2

-

6

13

2

4

7

14

2

2

10

15

2

6

7

12

-

2

10

13

2

4

7

10

-

-

10

13

2

4

7

12

-

2

10

11

2

2

7

12

-

2

10

11

2

2

7

10

-

-
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Кількість годин
Денна форма

Назви розділів і тем

металоі деревообробних верстатів.
Тема 8. Електропривод
стендів для обкатування
двигунів внутрішнього
згорання .
Тема 9 Електропривод і
автоматизація
зерноочисно-сушильних
машин.
Тема 10. Електропривод і
автоматизація мобільних
машин.
Тема 11. Розрахунок
потужності
електродвигунів.
Разом за розділом 1
Усього годин

Кількість годин
Заочна (дистанційна) форма

усього

лекції

лабораторні

самостійна
робота

усього

лекції

лабораторні

самостійна
робота

11

2

2

7

10

-

-

10

10

2

2

6

10

-

-

10

10

2

2

6

10

-

-

10

9

2

2

5

12

2

-

10

120
120

22
22

30
30

68
68

120
120

6
6

8
8

106
106
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7. Теми лабораторних занять
Кількість годин
№
Денна
Заочна
Назва розділів і тем
з/п
форма
форма
навчання навчання
Розділ 1. Електропривод виробничих машин та механізмів
Дослідження схем автоматизованого керування
1
2
насосними установками.
Налагодження схем автоматизованого керування
2
2
насосними установками.
Дослідження автоматизованого електропривода
3
2
2
керування вентиляційними установками .
Налагодження систем автоматизованого керування
4
2
вентиляційними установками .
Дослідження і налагодження схем керування багато
5 швидкісними електродвигунами вентиляційних
2
установок.
Дослідження схем автоматичного керування
6
2
2
потоковою лінією кормоприготування.
Дослідження
і
налагодження
схем
7 автоматизованого керування установками для
2
прибирання гною.
Вивчення ручних електричних машин і джерел їх
8
2
2
живлення.
9
10
11
12
13
14
15

Дослідження схем автоматичного
виконавчими механізмами.

керування

2

-

2

2

2

-

2

-

2

-

2

-

Налагодження схем автоматичного керування
виконавчими механізмами.
Визначення приводних характеристик молочного
сепаратора.
Визначення приводних характеристик вентилятора.
Дослідження схем автоматичного керування
електрокалориферами СФОЦ.
Налагодження схем автоматичного керування
електрокалорифером СФОЦ.
Дослідження
регульованого
електропривода
постійного струму на моделях у системі MatLab.
Разом за розділом 1

2

-

30

8

Разом

30

8

8. Форми поточного та підсумкового контролю

Залік
Поточне тестування та самостійна робота

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Сума

Розділ 1

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90-100
82-89
75-81
67-74
60-66

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно
Не зараховано з
Незадовільно з
можливістю повторного можливістю повторного
складання
складання
Не зараховано з
Незадовільно з
обов’язковим повторним обов’язковим повторним
вивченням дисципліни вивченням дисципліни

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання
яких передбачає навчальна дисципліна.
1. Комп'ютер з електронним проектором та переносним екраном.
2. Відеофільми
3. Лабораторні прилади та установки.
4. Повні тексти лекцій.
5. Роздатковий ілюстративний матеріал лекцій.
6. Презентаційний мультимедійний матеріал для читання лекцій.
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інформаційнонавчальних

1. Мета навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «Безпека праці в енергоустановках» є
обов’язковою при підготовці фахівців спеціальності 141 «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня „Магістр”.
Мета – теоретична і практична підготовка студентів щодо створення
безпечних умов праці в сільськогосподарських енергоустановках.
Завдання – формування фахівців, здатних:
•
поліпшити організаційно-правову діяльність з питань
охорони праці в електроенергетиці;
•
передбачити появу небезпечних і шкідливих виробничих
факторів на виробництві, виявляти існуючі, усувати їх, поліпшуючи
умови праці і підвищуючи її продуктивність;
•
аналізувати вплив умов праці на електро равматизм;
•
розробляти і виконувати науково обґрунтовані плани
заходів з електробезпеки.
Компетентності:
ІК1. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі під час
професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю
умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК):
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.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК10. Здатність виявляти зворотні зв’язки та корегувати свої дії з їх
врахуванням..
Фахові компетентності (ФК):
ФК1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і
технічні методи для вирішення науково- технічних проблем і задач
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи,
методики, технології та процедури для вирішення інженерних завдань
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК3. Здатність планувати, організовувати та проводити наукові
дослідження
в
області
електроенергетики,
електротехніки
та
електромеханіки.
ФК4. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення
надійності, ефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації
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обладнання
та
об’єктів
електроенергетики,
електротехніки
та
електромеханіки.
ФК5. Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників та
експертизу проектно-конструкторських рішень в області електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ФК6. Здатність демонструвати знання і розуміння математичних
принципів і методів, необхідних для використання в електроенергетиці,
електротехніці та електромеханіці.
ФК8. Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати
обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи,
сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в електроенергетиці,
електротехніці та електромеханіці.
ФК10 Здатність керувати проектами і оцінювати їх результати.
ФК11 Здатність оцінювати показники надійності та ефективності
функціонування
електроенергетичних,
електротехнічних
та
електромеханічних об'єктів та систем.
ФК14. Здатність використовувати програмне забезпечення для
комп’ютерного
моделювання,
автоматизованого
проектування,
автоматизованого
виробництва
і
автоматизованої
розробки
або
конструювання елементів електроенергетичних, електротехнічних та
електромеханічних систем.

2. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників
Кількість
кредитів – 5
Розділів – 1

Тем – 11

Галузь знань,
спеціальність,
освітній ступінь

денна форма
навчання

Галузь знань
14 – Електрична
інженерія

Спеціальність 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»

Освітній ступінь:
Магістр
4

заочна
(дистанційна)
форма навчання

Обов'язкова
1

Загальна кількість
годин – 150
Тижневих годин:
аудиторних – 4
самостійної роботи

Характеристика навчальної
дисципліни

2

Рік підготовки:
Семестр
Лекції

1
1

22 год.
6 год.
Лабораторні заняття
30 год.
8 год.
Самостійна робота
98 год.
136 год.
Вид контролю:
Іспит

студента – 4

3. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Безпека праці в
енергоустановках» фахівець повинен:
знати:
- правила безпеки при експлуатації електроустановок та
енергоустановок в сільському господарстві.
- інструкції з охорони праці
- нормативні та експлуатаційні документи
- небезпечні та шкідливі виробничі фактори під час роботи в
енергоустановках;
- технічні засоби і методи забезпечення електро-, пожежо- та
вибухобезпеки, методи їх розрахунку з використанням ПК;
- організацію роботи з безпеки праці в електроенергетиці.
уміти:
- складати
наряд – допуск при виконанні ремонтних робіт в
електроустановках, діючих без зняття напруги, або часткове зняття напруги;
- правильно використовувати захисні засоби під час ремонтних робіт
в енергоустановках с.г.
- організовувати роботи з безпеки праці в енергоустановках;
- оцінювати ступінь небезпеки під час роботи в
електроустановках і приймати грамотні рішення по їх
усуненню;
- розробляти інструкції, проводити навчання та інструктажі з
безпеки праці в електроустановках;
- кваліфіковано розслідувати випадки електротравматизму та
виявляти їх причини;
- надавати першу долікарняну допомогу потерпілим при
ураженні електричним струмом.
Нормативний зміст підготовки здобувачів освітнього ступеня
„Магістр”, які вивчають дисципліну «Безпека праці в енергоустановках»
передбачає програмні результати навчання (ПРН):
ПРН1. Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та
надійності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного
обладнання й відповідних комплексів і систем.
ПРН4. Окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки
експлуатації
та
продовження
ресурсу
електроенергетичного,
електротехнічного та електромеханічного обладнання і відповідних
комплексів і систем.
ПРН5.
Аналізувати
процеси
в
електроенергетичному,
електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних
комплексах і системах.
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ПРН6. Реконструювати існуючі електричні мережі, станції та
підстанції, електротехнічні і електромеханічні комплекси та системи з метою
підвищення їх надійності, ефективності експлуатації та продовження
ресурсу.
ПРН17 Демонструвати розуміння нормативно-правових актів, норм,
правил та стандартів в області електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки.
ПРН18 Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною
мовами з сучасних наукових і технічних проблем електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН19 Виявити проблеми і ідентифікувати обмеження, що пов’язані з
проблемами охорони навколишнього середовища, сталого розвитку, здоров’я
і безпеки людини та оцінками ризиків в галузі електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
4. Критерії оцінювання
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується за
накопичувальною системою і є сумою рейтингових оцінок (балів),
одержаних на підставі оцінювання окремих форм навчальної діяльності під
час поточного та підсумкового контролю. Підсумкова оцінка у 100- бальній
системі є сумою таких складових, як: сумарна кількість балів за поточне
оцінювання з тем навчальної дисципліни, визначених робочою навчальною
програмою; оцінки за індивідуальне науково-дослідне завдання та оцінок
рубіжного контролю, оцінки за семестровий екзамен.
Оцінювання знань та умінь студентів з навчальної дисципліни та
розподіл балів здійснюється за такими критеріями:
Сума
балів за
Зміст критеріїв
всі види
навчальної
діяльності
Студент володіє глибоким та систематизованим знанням
90-100
навчального матеріалу, окресленого навчальною програмою та
висвітленого в основних і додаткових рекомендованих
літературних джерелах; вільно володіння системою понять
навчальної дисципліни, усвідомлює їх сенс та значення для
майбутньої професії; уміє аналізувати явища, які вивчаються, у
їхньому взаємозв'язку і розвитку та узагальнювати результати
аналізу; уміє вільно.; чітко, логічно, обґрунтовано і послідовно
викладати засвоєну навчальну інформацію, висловлювати свої
думки та аргументовано захищати власну позицію; уміє
самостійно визначати цілі навчальної діяльності та здобувати і
використовувати навчальну інформацію; виявляє творчі
здібностей під час вивчення навчального матеріалу; уміє
застосовувати теоретичні положення під час розв'язання
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Зміст критеріїв
практичних завдань та досягати позитивних результатів у
розв'язанні як теоретичних проблем, так і практичних завдань.
Студент володіє глибоким знанням навчального матеріалу
окресленого навчальною програмою і висвітленого в
рекомендованих основних та окремих додаткових літературних
джерелах; вільно володіє системою основних понять навчальної
дисципліни; уміє здійснювати аналітико-синтетичну обробку
навчальної інформації переважно на основі засвоєного
алгоритму; уміє логічно послідовно, обгрунтовано але з
незначними
(несуттєвими)
неточностями
відтворювати
навчальний матеріал та формулювати правильні, але з
незначними неточностями відповіді на поставлені запитання,
переважно захищати свою позицію; уміє здійснювати
самостійний пошук інформації, використовуючи її для
успішного розв'язання теоретичних та практичних завдань.
Студент володіє достатньо повним знанням навчального
матеріалу, окресленого навчальною програмою та висвітленого
в основних літературних джерелах переважною більшістю
понять
навчальної
дисципліни;
уміє
відтворювати,
узагальнювати та систематизувати: навчальну | інформацію під
керівництвом викладача; уміє переважно логічно, послідовно і
переважно обґрунтовано але з певною кількістю незначних
помилок відтворювати навчальний матеріал та формулювати
переважно правильні але з незначними помилками, не завжди
повні відповіді на поставлені запитання; уміє контролювати
власну навчальну діяльність, виконуючи завдання, визначені
викладачем; уміє використовувати теоретичне знання для
розв'язання теоретичних завдань та досягати переважно
позитивних результатів у розв'язанні теоретичних проблем і
практичних завдань.
Студент володіє знанням основного навчального матеріалу,
передбаченого навчальною програмою, в обсязі, необхідному
для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності;
уміє відтворювати навчальну інформацію з певною кількістю
помилок, формулювати неповні та дещо непослідовні і
нелогічні відповіді зі значною кількістю несуттєвих, а в
окремих випадках суттєвих помилок; уміє виконувати
навчальну діяльність переважно під керівництвом викладача;:
уміє використовувати отримані знання під час виконання
окремих теоретичних і практичних завдань; уміє усунути
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Сума
балів за
всі види
навчальної
діяльності
82-89

75-81

67-74

Зміст критеріїв
помилки під час виконання теоретичних і практичних завдань з
допомогою викладача.
Студент володіє знанням основного навчального матеріалу,
передбаченого навчальною програмою, в обсязі, необхідному
для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності;
уміє відтворювати навчальну інформацію з великою кількістю
несуттєвих і суттєвих помилок, формулювати неповні, не
завжди послідовні та логічні відповіді; уміє використовувати
теоретичне знання лід час виконання окремих теоретичних
практичних завдань, що супроводжується помилками; уміє
усунути найсуттєвіші помилки з допомогою викладача.
Студент оволодів окремими фрагментами навчального
матеріалу та не оволодів знанням переважної частини
навчального матеріалу, окресленого навчальною програмою, що
спричиняє істотні помилки у відповідях на запитання та
принципові помилки під час виконання навчальних завдань
теоретичного і практичного характеру; виявляє спроможність
поповнити обсяг теоретичних знань та усунути найсуттєвіші
помилки з допомогою викладача.
Студент
оволодів навчальним матеріалом
на рівні
елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів,
елементів, об'єктів та не оволодів знанням навчального
матеріалу, окресленого навчальною програмою, що спричиняє
грубі помилки або унеможливлює виконання навчальних
завдань, продовження навчання в напрямі підготовки до
майбутньої професійної діяльності без повторного, вивчення і
навчальної дисципліни

Сума
балів за
всі види
навчальної
діяльності
60-66

35-59

0-34

Система оцінювання та вимоги
№
з/
п
1.
1

Види роботи

Підготовка до
лабораторнопрактичних занять

Форми
Параметри
контролю та
оцінки
звітності
І. Поточне оцінювання
15 занять
Активна
(оцінювання
робота в
занять за 5підгрупах,
бальною
виконання
шкалою,
завдань.
коефіцієнт 0,2)
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Максимальна
кількість балів

15

№
з/
Види роботи
п
1.
2 Виконання
лабораторної
роботи в
електронному та
паперовому виді

Форми
Параметри
контролю та
оцінки
звітності
Оцінювання
якості
виконаних
7 балів
завдань,
правильність та
повнота
відповідей
1.
Оцінювання
3 Захист
якості
лабораторної
виконаної
роботи із
роботи з
8 балів
застосуванням
умінням
комп’ютерних
застосувати
технологій
комп’ютерні
технології
1.
Перевірка
Виконання
4
результатів
підсумкового
10 балів
виконання
контрольного
контрольної
завдання
роботи
Всього балів за поточне оцінювання
ІІ. Самостійна робота студента
2. Розробка
Категорії робіт Категорії робіт
1 організаційних
у діючих
у діючих
та технічних
електроустанов електроустанов
заходів
ках.
ках.
безпечного
виконання
робіт
в
електроустано
вках;
оперативне
обслуговуванн
я та огляд
електроустано
–
вок
індивідуальне
завдання
Разом балів за виконання завдань для самостійної роботи
ІІІ. Підсумковий контроль
Всього балів за підсумковий контроль (іспит)
9

Максимальна
кількість балів

7

8

10
40
Категорії робіт
у діючих
електроустанов
ках.

20
40

№
з/
Види роботи
п
ВСЬОГО БАЛІВ

Форми
контролю та
звітності

Параметри
оцінки

Максимальна
кількість балів
100

Картка оцінювання навчальних досягнень студента
Умови допуску до
підсумкового
контролю

Виконання умов навчальної програми з мінімальним
кількісним балом - 35

5. Засоби оцінювання
Перелік питань, які виносяться на підсумковий контроль знань
1. Що таке місцева електротравма? Які її основні види та відсоток
кожного виду від загальної кількості?
2. Що таке електричний удар і які його ступені? Що таке
фібриляція серця?
3. Від яких факторів залежить небезпека ураження людини
електричним струмом? Опишіть детально кожний фактор.
4. Які розрізняють порогові значення сили струму? Наведіть їх
значення для змінного та постійного струму.
5. У яких випадках можливе потрапляння людини під електричну
напругу?
6. Від яких факторів залежить небезпека ураження людини
електричним струмом при дотику до струмовідних частин, що
перебувають під напругою?
7. Небезпека ураження людини електричним струмом при
двофазному дотику до струмовідних частин, що перебувають
під напругою.
8. Небезпека ураження людини електричним струмом при
однофазному дотику до струмовідних частин у трифазних
мережах з глухо заземленою нейтраллю при нормальному
режимі роботи.
9. Небезпека ураження людини електричним струмом при
однофазному дотику до струмовідних частин у трифазних
мережах з глухо заземленою нейтраллю при аварійному режимі
роботи.
10.Небезпека ураження людини електричним струмом при
однофазному дотику до струмовідних частин у трифазних
мережах з ізольованою нейтраллю при нормальному режимі
роботи.
11.Небезпека ураження людини електричним струмом при
однофазному дотику до струмовідних частин у трифазних
мережах з ізольованою нейтраллю при аварійному режимі
роботи
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12.Які існують категорії приміщень за умовами навколишнього
середовища і їх характерні ознаки?
13.Які ознаки приміщень з підвищеною небезпекою?
14.Які ознаки особливо небезпечних приміщень?
15.Що таке напруга дотику? Від чого залежить її величина?
Наведіть схеми, формули.
16.Що таке напруга кроку? Від чого залежить її величина?
Наведіть схеми, формули.
17.Де застосовують в електроустановках механічні блокіровки
безпеки? Наведіть приклади, схему.
18.Виникнення яких небезпечних ситуацій в електроустановках
виключає електромагнітна блокіровка? Наведіть приклади,
схему.
19.Де використовують в електроустановках електричні блокіровки
безпеки? Наведіть приклади, схему.
20.Яка напруга вважається наднизькою (малою)? Де застосовують
напругу 12, 36 В?
21.У чому полягає принцип дії пристроїв вирівнювання
електричних потенціалів (ПВЕП)? Які ПВЕП застосовують у
тваринницьких приміщеннях? Наведіть схеми, формули.
22.Як розміщують штирьові пристрої вирівнювання електричних
потенціалів у тваринницьких приміщеннях? Наведіть схему,
формули.
23.Що таке захисне заземлення, його призначення, будова і
принцип дії?
24.Що таке тип заземлення системи та які прийнято позначення
типу заземлення системи? Навести схеми.
25.Які допустимі значення опорів заземлюючих пристроїв для
різних груп електроустановок?
26.Що таке занулення, його призначення, будова і принцип дії?
27.Яке призначення елементів занулення: захисного РЕпровідника, заземлення нейтралі, повторних заземлювачів
захисного РЕ-провідника?
28.Як перевірити ефективність занулення у колі з плавким
запобіжником, автоматичним вимикачем?
29.На які категорії поділяють роботи в електроустановках
стосовно заходів безпеки? Поясніть детально кожну категорію.
30.Які роботи належать до таких, що виконуються зі зняттям
напруги?
31.Які роботи належать до таких, що виконуються без зняття
напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під
напругою?
32.Наведіть організаційні заходи, якими досягається безпека робіт
в електроустановках.
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33.Які працівники відповідають за безпеку робіт, що виконуються
в електроустановках?
34.За що відповідає керівник робіт, що виконуються за нарядом в
електроустановках?
35.Які технічні заходи слід вжити для підготовки робочого місця
до роботи, що вимагає зняття напруги?
36.Вкажіть правильний порядок накладання переносних
заземлень.
37.Яка послідовність надання першої допомоги при ураження
електричним струмом?
38.За якими ознаками та яким чином оцінюють стан потерпілого
від ураження електричним струмом?
39.Як правильно виконати штучне дихання?
40.Як правильно виконати зовнішній масаж серця?
41.Який документ і ким видається працівнику, що пройшов
перевірку знань ПБЕ? В яких випадках він підлягає заміні або
вилученню?
42.На які групи поділяють плакати і знаки безпеки? Наведіть їх
назву.
43.Запишіть, як поділяють приміщення за ступенем небезпеки
ураження людей електричним струмом.
44.Вкажіть мінімальні розміри заземлюючих (занулюючих)
провідників.
45.Вкажіть, які застосовують види ізоляції в електроустановках.
46.Зазначте, за допомогою яких пристроїв здійснюють розділення
електричних мереж.
47.Вкажіть, який допустимий опір та опір штучного
заземлювального пристрою в електроустановках напругою
380/220 В із глухозаземленою нейтраллю.
48.Вкажіть, з допомогою чого здійснюють захист від переходу
напруги понад 1000 В у мережі напругою до 1000 В з
ізольованою нейтраллю.
49.Зазначте, як поділяються роботи,
що виконуються в
електроустановках, стосовно їх організації.
50.Вкажіть, яку відповідальність несуть особи електротехнічного
персоналу, які порушили правила безпеки.

12

6. Програма навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем

Тема
1.
Загальні
положення.
Основні
вимоги безпеки під час
обслуговування
енергоустановок.
Тема 2. Організаційні
засоби що убезпечують
працівників
під
час
роботи.
Тема 3. Технічні заходи
що створюють безпечні
умови виконання робіт.
Тема 4. Правила безпеки
під час виконання
окремих видів робіт в
енергоустановках
загального призначення.
Тема 5. Правила безпеки
під час виконання
окремих видів робіт в
енергоустановках
спеціального
призначення.
Тема 6. Організація

Кількість годин
Денна форма

самостійна
усього
робота
Розділ 1. Електротехнологічні методи обробки

Кількість годин
Заочна (дистанційна) форма
лекції

лабораторні

самостійна
робота

12

-

-

12

10

14

2

-

12

4

10

18

2

2

14

2

4

10

16

-

2

14

14

2

2

10

14

-

2

12

14

2

2

10

14

-

2

12

усього

лекції

лабораторні

14

2

2

10

16

2

4

16

2

16

Назви розділів і тем
експлуатації
електроустановок
Тема 7.
Електрообладнання та
електроустановки
загального призначення.
Тема 8.
Електрообладнання та
електроустановки
спеціального
призначення.
Тема 9.
Електроустановки у
вибухонебезпечних
зонах.
Тема 10. Дія
електричного струму на
організм людини
Тема 11. Технічні засоби
і заходи захисту від
ураження електричним
струмом.
Разом за розділом 1
Усього годин

Кількість годин
Денна форма

Кількість годин
Заочна (дистанційна) форма

усього

лекції

лабораторні

самостійна
робота

усього

лекції

лабораторні

самостійна
робота

14

2

4

8

12

-

-

12

12

2

2

8

14

2

-

12

12

2

2

8

12

-

-

12

12

2

2

8

12

-

-

12

10

2

2

6

12

-

-

12

150
150

22
22

30
30

98
98

150
150

6
6

8
8

136
136
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7. Теми лабораторних занять
№ з/п

Назва розділів і тем

Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
навчання
навчання

Розділ 1. Електротехнологічні методи обробки

1
2
3
4
5
6

Дослідження ефективності
занулення і захисного заземлення
Дослідження електричного поля
при замиканні на землю, напруга
дотику і кроку
Дослідження електробезпеки в
троьхфазних мережах напругою
до 1000 В.
Дослідження методів контролю
ізоляції
Дослідження опору тіла людини
електричному струму
Дослідження стану захисного
заземлення методом амперавольтметра
Разом за розділом 1
Разом

2

2

4

2

6

-

6

2

6

2

6

-

30
30

8
8

8. Форми поточного та підсумкового контролю
Екзамен

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

5

5

5

5

5

5
60

6

6

6

6

6

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Сума

Т1

Розділ 2

Підсумковий
контроль

Поточне тестування та самостійна робота

40

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка
Оцінка за національною шкалою
ECTS для екзамену, курсової
для заліку
роботи, практики

90-100
82-89
75-81
67-74
60-66

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно
Не зараховано з
Незадовільно з
можливістю повторного можливістю повторного
складання
складання
Незадовільно з
Не зараховано з
обов’язковим повторним обов’язковим повторним
вивченням дисципліни вивченням дисципліни

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання
яких передбачає навчальна дисципліна.
1. Комп'ютер з відеопроектором та переносним екраном.
2. Презентаційний мультимедійний матеріал.
3. Лабораторні прилади та установки.
4. Тексти лекцій.
5. Роздатковий ілюстративний матеріал.
6. Обладнання філій в районах електричних мереж.
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10. Рекомендовані джерела інформації
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна
1.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.Х.: „Форт” м. Харків. – 2012 – 368с.
2.
Правила безпечної експлуатації споживачів ДНАОП 0.00-1.21-98.
м. Київ 1998-380с.
3.
А. І. Чміль Електробезпека в сільському господарстві. м. Київ
„Урожай” 1989-139с.
4.
Правила експлуатації електрозахисних засобів ДНАОП 1.1.101.07-01 м. Львів 2002 – 113с.

150с.

Допоміжна
1.Г.І. Василенко, І.І. Шарамок. Електробезпека. м. Київ „Урожай” 1984-

2. Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями.м. Львів
2002 - 170с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Державна установа «Науково-методичний центр інформаційноаналітичного
забезпечення
діяльності
вищих
навчальних
закладів «Агроосвіта»
03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11
Телефонний код 044
Тел./факс 242–13–52
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1. Мета виробничої експлуатаційної практики
Виробнича експлуатаційна практика є обов’язковою при підготовці
фахівців спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка» освітнього ступеня „Магістр”.
Мета – оволодіння студентами сучасними методами і формами
організації праці, формування у студентів, на базі одержаних ними у
навчальному закладі знань, професійних умінь, навичок, необхідних для
прийняття самостійних рішень у реальних ринкових умовах, виховання у
майбутніх фахівців потреби систематично оновлювати свої знання та творчо
їх застосовувати в практичній діяльності закріпити. Набуття практичних
навиків по роботі з енергообладнанням на підприємстві.
Завдання – придбання професійних умінь і навичок із спеціальності у
поєднанні з закріпленням, розширенням і систематизацією одержаних у
вищому навчальному закладі знань на основі вивчення ринкової економіки,
наукової організації праці і управління конкретного підприємства, закладу,
установи, організації, придбання практичного досвіду, розвиток професійного
мислення, прищеплення умінь організаторської діяльності в умовах трудового
колективу.
Компетентності:
Інтегральна компетентність (ІК):
ІК1. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі під час
професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю
умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК):
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.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК10. Здатність виявляти зворотні зв’язки та корегувати свої дії з їх
врахуванням..
Фахові компетентності (ФК):
ФК1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і
технічні методи для вирішення науково- технічних проблем і задач
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи,
методики, технології та процедури для вирішення інженерних завдань
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК3. Здатність планувати, організовувати та проводити наукові
дослідження в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
3

ФК4. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення
надійності, ефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації
обладнання
та
об’єктів
електроенергетики,
електротехніки
та
електромеханіки.
ФК5. Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників та
експертизу проектно-конструкторських рішень в області електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ФК6. Здатність демонструвати знання і розуміння математичних
принципів і методів, необхідних для використання в електроенергетиці,
електротехніці та електромеханіці.
ФК10 Здатність керувати проектами і оцінювати їх результати.
ФК11 Здатність оцінювати показники надійності та ефективності
функціонування
електроенергетичних,
електротехнічних
та
електромеханічних об'єктів та систем.
ФК14. Здатність використовувати програмне забезпечення для
комп’ютерного
моделювання,
автоматизованого
проектування,
автоматизованого
виробництва
і
автоматизованої
розробки
або
конструювання елементів електроенергетичних, електротехнічних та
електромеханічних систем.
2. Опис виробничої експлуатаційної практики
Найменування
показників
Кількість
кредитів – 6
Розділів – 3
Тем – 18
Загальна кількість
годин – 180
Тижневих годин –
45

Галузь знань,
спеціальність,
освітній ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань
14 – Електрична
інженерія
Спеціальність 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»

Освітній ступінь:
Магістр

заочна
(дистанційна)
форма навчання

Обов'язкова
1

Рік підготовки:
Семестр

2

2

Самостійна робота
180 год.
180 год.
Вид контролю:
залік

3. Зміст виробничої практики
За час проходження практики студент повинен ознайомитись:
- виробничо-економічною характеристикою підприємства;
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- організацією експлуатації енергообладнання і засобів автоматизації;
- відомостями про енергетичне обладнання в цілому по підприємству і
окремих підрозділів у вигляді таблиць, у відповідності до вимог системи ПЗР
і ТО, або відповідних карт;
- технічною документацію планування і обліку робіт з експлуатації та
ремонту енергетичних установок у господарстві;
- протоколами і актами лабораторно-профілактичного випробування
енергетичного обладнання, річним графіком технічного обслуговування і
ремонту;
- розрахунком об’єму робіт по експлуатації в умовних одиницях,
кількості персоналу, пропозиції по структурі енергетичної служби
підприємства;
- технічним оснащенням ЕТС, характеристикою пунктів технічного
обслуговування і ремонту енергообладнання;
- матеріальним забезпечення ремонтно-експлуатаційних потреб,
нормативами резервного запасу;
- переліком технологічних, організаційно-технологічних карт і типових
карт організації праці по технічному обслуговуванні і ремонту енергетичного
обладнання;
- переліком монтажних, пусконалагоджувальних і експлуатаційних
робіт, які виконуються під час практики;
- аналізом показників надійності роботи енергетичного обладнання,
визначити шляхи їх підвищення.
Характер виконання кожним студентом робіт повинен періодично
змінюватися з тим, щоб він освоїв весь цикл основних робіт у галузі з його
майбутньої спеціальності.
№

Структура виробничої практики

Кількість
годин
Розділ 1. Проходження інструктажу та ознайомлення з підприємством
1 Проходження інструктажу з охорони праці та отримання
4
щоденника і робочої програми перед від’їздом на практику
2 Оформлення документів про прибуття на місце проходження
4
практики. Інструктаж з охорони праці.
3 Вивчення порядку організації і забезпечення на робочих
6
місцях охорони праці й протипожежної безпеки
4 Ознайомлення з організацією роботи підприємства його
8
служб, підрозділів
5 Збір даних про об'єкт практики, характеристика об’єкта в
14
цілому.
Розділ 2. Ознайомлення з енергетичною службою підприємства та засвоєння
практичних навичок
Система планово – запобіжного ремонту і технічного
10
1
обслуговування на підприємстві.
Назва роботи
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№
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3

Назва роботи
Види робіт і нормативні документи на ТО і ремонт
енергообладнання
Періодичність, планування та облік робіт по ТО і ремонту
енергообладнання
Структурні схеми ТО і ремонту енергообладнання
Визначення річної трудомісткості ТО підприємства
Визначення річної трудомісткості поточного ремонту
енергообладнання підприємства
Визначення річної трудомісткості капітального ремонту
енергообладнання підприємства
Розрахунок чисельності робітників енергетичної служби
підприємства
Річний графік ПЗР і ТО енергообладнання підприємства
Розробка заходів щодо створення обслуговуючої бази
енергетичної служби підприємства
Розділ 3. Узагальнення матеріалів і оформлення звіту
Оформлення звіту з практики
Захист звіту
Складання заліку
Всього

Кількість
годин
20
10
10
10
10
10
10
20
20
10
2
2
180

Розділ 1. Проходження інструктажу та ознайомлення з
підприємством
1.1 Ознайомлення з підприємством, бесіда з керівником підприємства і
головним інженером, інструктаж з техніки безпеки, вивчення режиму роботи
підприємства
1.2 Ознайомлення з структурою підприємства, функціями головних
спеціалістів і спеціалістів середньої ділянки (молодших спеціалістівелектриків).
1.3 Техніко економічні показники підприємства. Формування структури
енергетичної служби.
Розділ 2. Ознайомлення з енергетичною службою підприємства та
засвоєння практичних навичок
2.1 Ознайомитись з системою планового-запобіжного ремонту і
технічного обслуговування на підприємстві. Планування ТО і ПЗР
енергетичного обладнання здійснюється на основі нормативних значень
періодичності та трудомісткості. З урахуванням умов експлуатації, що
складаються на підприємстві. Основною метою планування ТО і ПЗР є
складання річного та квартальних графіків їх проведення. Ознайомитись з
існуючими графіками по підприємству, окремих підрозділах, починаючи з
об’єктів ( обладнання ) сезонного використання. Звернути увагу що
проведенні ТО і ПЗР не порушує технологічний процес на виробництві.
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Визначитись як використовуються технологічні перерви, неробочі і як виняток
вихідні дні.
2.2. Види робіт і нормативні документи на ТО і ремонт
енергообладнання. Виходячи з технологічної схеми виробництва
підприємства, зокрема кількості і номенклатури наявності енергетичного
обладнання, визначити склад технічної документації енергетичної служби.
Ознайомитись з паспортом енергетичного господарства підприємства, який
включає 24 форми, що охоплюють всі види енергетичного обладнання.
Ознайомитись з нормативами виробничих підрозділів по визначенню
кількості персоналу чергових, операторів, слюсарів, електриків, машиністів
насосних станцій, слюсарів ремонтників, інженерно- технічного персоналу.
Розрахунок кількості персоналу енергетичної служби підприємства.
2.3. Періодичність, планування та облік робіт по ТО і ремонту.
Системою ПЗР і ТО періодичності, коректується з урахуванням сезонних
використань обладнання, а для електродвигунів – тривалості роботи протягом
зміни. Ознайомитись з нормативними значеннями періодичності та
трудомісткості ТО і ПЗР для основних видів обладнання. Вивчити методику
виконання розрахунків річних затрат праці в табличному вигляді (форма
ЗП-1). У зв’язку з цим необхідно зберегти прийнятий порядок розгляду
окремих груп обладнання у виробничих приміщеннях ( форма запису, як і в
журналі обліку енергообладнання і формі УО-1 )
2.4. Оволодіти технологічними схемами проведення технічного
обслуговування і поточного ремонту енергетичного обладнання. Перелік
технологічних, організаційно-технологічних карт і типових карт організації
праці на технічне обслуговування і ремонт термічного, кріогенного і
електротехнічного обладнання. Визначитись з методами профілактичних
випробувань.
2.5. Розробка заходів щодо створення ремонтно-обслуговуючої бази
енергетичної служби підприємства. Досягнення високої якості комплексу
робіт з ТО і ПЗР енергетичного обладнання неможливе без створення на
підприємстві ремонтно-обслуговуючої бази, необхідних стаціонарних та
пе6ресувних засобів. Ознайомитись з проектною документацією пунктів
технічного обслуговування енергетичного обладнання, методикою
розрахунку, які затверджені як типові проекти і впроваджені на підприємстві.
2.6. Ознайомитись з зразками спеціальних пересувних майстерень і
лабораторій для використання під час монтажу, налагодження та
обслуговування енергетичного обладнання.
2.7. Річний графік ПЗР і ТО енергообладнання. В якості інтервалу часу,
на який плануються роботи на протязі року приймається неділя. Це дає
можливість визначити обсяги робіт по річному графіку на квартал і місяць, а
також дозволяє відмовитись від розробки квартальних і місячних графіків
виконання ТО і ПЗР. При плануванні робіт з ТО і ПЗР енергообладнання по
підприємству і окремих підрозділах необхідно щоб завантаження робітників
на протязі року по неділях було рівномірним. При цьому на кожну неділю
необхідно резервувати до 20% загального недільного фонду робочого часу на
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виконання оперативних і мілко монтажних робіт. Перед складанням графіку
ТО і ремонту необхідно, користуючись картою обліку енергнообладнання і
нормативними даними системи ПЗР і ТО, залежно від середовища, в якому
установлене обладнання визначають трудоємність ТО і ПЗР, а також
періодичність виконання робіт. Розрахунок графіка виконується по кожному
підрозділу, після чого складається графік по підприємству в цілому.
2.8. Оволодіти розрахунком обсягу робіт з обслуговування
енергетичного обладнання в умовних одиницях. Широка номенклатура
енергетичного обладнання, різного за призначенням, будовою, вимогами до
монтажу. Суттєво ускладнює вирішення питань планування і контролю
кількості персоналу енергетичної служби підприємства. З цією метою
здійснити розрахунки в УОЕ із застосуванням перевідних коефіцієнтів. З
використанням таблиць «Укрупнених нормативах трудоємності технічного
обслуговування і ремонту енергетичного обладнання»
Розділ 3. Узагальнення матеріалів і оформлення звіту
Кожен студент виконує та оформлює окремий звіт, який подається до
захисту. Захист звіту проводиться шляхом усної доповіді студента про
результати проходження практики, яка оцінюється відповідно вимогам
рейтингової системи оцінювання знань.
4. Результати навчання
У результаті проходження виробничої експлуатаційної практики
фахівець повинен:
знати:
- характеристики енергообладнання що знаходяться в експлуатації і
особливості його використання;
- методи профілактичних випробувань енергетичного обладнання;
- систему планово-запобіжного ремонту і технічного обслуговування
енергообладнання (ПЗР і ТО) підприємства;
- економічні показники експлуатації енергосистеми.
уміти:
- визначення і обчислення режиму роботи розподільчої мережі по
умовам навантаження;
- виконувати вибір, перевірку, налагодження апаратури управління і
захисту;
- виконувати розробку експлуатаційних карт, річних графіків ТО і ПР
підприємства;
- вільно володіти технологічними картами ПЗР і ТО енергообладнання.
Нормативний зміст підготовки здобувачів освітнього ступеня „Магістр”,
які проходять виробничу експлуатаційну практику передбачає програмні
результати навчання (ПРН):
ПРН1. Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та
надійності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного
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обладнання й відповідних комплексів і систем.
ПРН2. Відтворювати процеси в електроенергетичних, електротехнічних
та електромеханічних системах при їх комп’ютерному моделюванні.
ПРН5.
Аналізувати
процеси
в
електроенергетичному,
електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних
комплексах і системах.
ПРН12. Планувати та виконувати наукові дослідження та інноваційні
проекти в сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки,
зокрема в АПК.
ПРН13. Брати участь у сумісних дослідженнях і розробках з іноземними
науковцями та фахівцями в галузі електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки.
ПРН18 Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною
мовами з сучасних наукових і технічних проблем електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН19 Виявити проблеми і ідентифікувати обмеження, що пов’язані з
проблемами охорони навколишнього середовища, сталого розвитку, здоров’я
і безпеки людини та оцінками ризиків в галузі електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
5. Зміст та вимоги до оформлення звіту
Студент оформляє звіт у вигляді роздруківки форматом A4. Робота
захищається у вигляді демонстрації підготовленої презентації у PowerPoint або
усної доповіді без мультимедійного супроводу. Звіт оформлюється на
стандартному папері формату A4 (210 х 297) з одного боку. Поля: верхнє,
нижнє та ліве - 20 мм, праве - 10 мм. Може бути рукописним або друкованим
і виконується українською мовою.
У звіті з виробничої практики повинні бути висвітлені питання, які були
вивчені за період проходження практики. Звіт з практики повинен мати чітку
побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, доказовість
висновків і обґрунтованість рекомендацій.
Звіт повинен бути структурований наступним чином:
- титульний аркуш;
- зміст, в якому відображається структура представленого звіту;
- текстова частина звіту, виконана з дотриманням загально прийнятних
рубрикацій програми практики;
- документальна частина звіту, яка складається із документів, які є
додатками до текстової частини.
Текстова частина звіту про виробничу практику повинна відображати
результати вивчення програмних питань, містить висновки і рекомендації.
Всі сторінки повинні бути пронумеровані наскрізно з розташуванням
нумерації у верхній частині сторінки по центру. На титульному аркуші і на
змісті
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Окрім звіту студент повинен представити щоденник і характеристику
керівника відділу (організації) про роботу студента, в якому він проходить
виробничу практику. Звіти про практику та щоденник повинні бути підписані
керівником практики від організації, керівником практики від кафедри.
6. Критерії оцінювання
Підсумкова оцінка з виробничої експлуатаційної практики
розраховується за результатами захисту звіту з практики шляхом усної
доповіді студента про результати проходження практики.
Оцінювання знань та умінь студентів з навчальної дисципліни та
розподіл балів здійснюється за такими критеріями:
Сума
балів за
Зміст критеріїв
всі види
навчальної
діяльності
Студент повністю виконав програму практики: звіт за
90-100
структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам програми
практики: основні положення звіту глибоко обгрунтовані і
логічні: звіт має якісне оформлення: під час захисту звіту студент
аргументовано доводить набуття ним практичних навичок,
передбачених програмою практики
Студент повністю виконав програму практики: звіт за
82-89
структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам програми:
основні положення звіту достатньо обгрунтовані; незначне
порушення послідовності: прийнятне зовнішнє оформлення:
захист звіту дозволяє виявити наявність необхідних практичних
умінь, передбачених програмою практики
Студент повністю виконав програму практики: звіт за
75-81
структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам програми
практики але має незначні недоліки: основні положення звіту
обґрунтовані: задовільне зовнішнє оформлення звіту; захист
звіту дозволяє виявити наявність практичних умінь,
передбачених програмою практики
Студент повністю виконав програму практики, звіт відповідає
67-74
вимогам програми, але має недоліки за структурою і змістом;
основні положення звіту недостатньо обгрунтовані з
порушенням послідовності; задовільна якість оформлення звіту;
захист звіту з незначними недоліками, які студент усуває з
допомогою викладача
Студент повністю виконав програму практики: звіт має недоліки
60-66
за структурою і змістом; основні положення звіту недостатньо
обгрунтовані з порушенням послідовності: якість зовнішнього
оформлення звіту задовільна: захист звіту не дозволяє в повній
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Зміст критеріїв
мірі виявити практичні навички, передбачені програмою
практики
Студент виконав більше 50% програми практики: звіт відповідає
вимогам програми практики, але мас значні неточності за
структурою і змістом: основні положення звіту недостатньо
обгрунтовані з порушенням послідовності: якість зовнішнього
оформлення звіту задовільна: захист звіту показує, шо студент не
набув достатніх практичних навичок, передбачених програмою
практики
Студент виконав менше 50% програми практики і представив
звіт незадовільного змісту і якості оформлення: захист звіту
показує відсутність практичних навичок, передбачених
програмою практики

Сума
балів за
всі види
навчальної
діяльності
35-59

0-34

Система оцінювання та вимоги
Форми
Параметри
Види роботи
контролю та
оцінки
звітності
І. Поточне оцінювання
1.1 Вчасне оформлення
Перевірка
документів про
відповідних
10 балів
прибуття на практику документів
1.2
Оцінювання
правильності
Оформлення
10 балів
та повноти
щоденника практики
заповнення
документів
Всього балів за поточне оцінювання
ІІ. Самостійна робота студента
2.1
Оцінювання
якості
виконаної
роботи з
Оформлення звіту з
40 балів
умінням
практики
застосувати
комп’ютерні
технології
Разом балів за виконання завдань для самостійної роботи
№
з/п
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Максимальна
кількість
балів
10

10
20

40

40

Форми
Параметри
Види роботи
контролю та
оцінки
звітності
ІІІ. Підсумковий контроль
Всього балів за підсумковий контроль (залік)
ВСЬОГО БАЛІВ
№
з/п

Максимальна
кількість
балів
40
100

Картка оцінювання навчальних досягнень студента
Умови допуску до
Проходження практики на підприємстві та
підсумкового
оформлення звіту
контролю
7. Форми поточного та підсумкового контролю
Вчасне оформлення
Оформлення Оформлення
Захист
документів про прибуття щоденника пояснювальної
звіту
на практику
практики
записки
10
10
40
40
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90-100
82-89
75-81
67-74
60-66
35-59
0-34

Сума
100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка
Оцінка за національною шкалою
ECTS для екзамену, курсової
для заліку
роботи, практики
А
Відмінно
В
Зараховано
Добре
С
D
Задовільно
Е
Не зараховано з
Незадовільно з
FX
можливістю повторного можливістю повторного
складання
складання
Незадовільно з
Не зараховано з
обов’язковим повторним обов’язковим повторним
F
вивченням дисципліни вивченням дисципліни

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання
яких передбачає навчальна дисципліна.
1.
2.
3.
4.

Друковані роздаткові матеріали.
Довідкові матеріали.
Нормативні документи.
Відеофільми.
9. Рекомендовані джерела інформації
Основна.
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1. Правила устрою електроустановок.-М. Энергоатомиздат, 1986,-644с.
2. Акимцев Ю.И., Веялис Б.С. Электроснабжение сельского хозяйства.М.: Колос, 1983.-384с.
3. Правила технической эксплуатации електроустановок потребителей и
Правила техники безопасности при эксплуатации електроустановок
потребителей.-М. Энергоатомиздат, 1998,-424 с.
4. Притака І.П. Виробництво і розподіл електричної енергії сільському
господарстві.-К.: Вища школа, 1973.-378с.
5. Харкута К.С., Яницкий С.В., Ляш Э.В., Практикум по
электроснабжению сельского хозяйства.-М.: Агропромиздат, 1992.-265с.
6. Система планово – предупредительного ремонта и технического
обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятей.
М. ВО Агропромиздат, 1987.- 191 с.
Додаткова.
1. Довідник сільського електрика / за ред. В. С. Олійника. К. Урожай,1987 р.-260 с.
2. Гессен В.Ю., Григор’єв Ю.О. Електричні станції і підстанції.-К.: Вища
школа, 1970.-479с.
3. Будзко И.А. Електричні мережі. –К.: Урожай, 1970.-312с.
4. Сокол А. Н., Мещерская Е. А., Организация и планирование
электрификации
на
сельскохозяйственных
предприятиях.-М.
Энергоатомиздат, 1988р.,-256 с.
5. Каганов И.Л. Курсовое и дипломное проектирование. -М.: Колос,
1975.-279с.
6. Будзко И.А., Гессен В.Ю., Левин М.С. Электроснабжение
сельскохозяйственных предприятий и населённых пунктов. –М.: Колос, 1986.206с.
7. ДИАПО
0.00-1.21-98
Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок споживачів. 1998р.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»
03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11
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1. Мета навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «Ділова іноземна мова» є обов’язковою при підготовці
фахівців спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
освітнього ступеня „Магістр”.
Глобалізація суспільства, потреба особистості в швидкій адаптації до умов
полікультурного світу, який весь час змінюється, посилює інтерес до мовної освіти
як важливого інструменту життєдіяльності людини в полікультурній і
мультилінгвальній спільноті людей. Мовна освіта є важливим засобом, котрий
формує свідомість особистості та її здатність бути соціально мобільною в
суспільстві, сприяє веденню діалогу культур у світі, що глобалізується навколо
розв’язання різноманітних проблем. Нові освітні реалії передбачають формування
філософії сучасного європейця — «навчання упродовж життя», яка дає
усвідомлення необхідності самоосвітньої діяльності особистості та його готовності
опановувати нові знання, в т. ч. вивчати нові мови.
Нові реалії вимагають змін до рівнів володіння іноземними мовами,
визначення нових підходів до відбору змісту та організації матеріалів, використання
адекватних форм та видів контролю.
Метою вивчення англійської мови у закладі вищої освіти, в якому іноземна
мова не є профілюючим предметом, є підготовка студента до професійного
спілкування в усній та письмових формах англійською мовою. Здійснюється
професійно орієнтоване навчання майбутніх спеціалістів сільського господарства.
Мета дисципліни “Ділова іноземна мова” – практичне володіння іноземною
мовою для її використання в професійній діяльності фахівця в ситуаціях ділового
спілкування.
Завданнями дисципліни “Ділова іноземна мова”, виходячи з мети цієї
дисципліни, є:
- Вивчення видів і форм ділових контактів, етики ділового спілкування;
- Розвиток спеціальних умінь офіційного спілкування, ведення переговорів, участі
в дискусіях, виступах;
- Формування мовних умінь і навичок, необхідних для ведення ділової
кореспонденції й комунікації;
- Подання особистої інформації при влаштуванні на роботу.
Предмет: спеціальна лексика та граматичні конструкції, що використовуються
у практиці міжнародного ділового спілкування.
Компетентності фахівця освітнього ступеня ОС «Магістр» спеціальності 141
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:
Загальні компетентності магістра з електроенергетики, електротехніки
та електромеханіки:
Загальні компетентності магістра з електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки: – здатності до реалізації навчальних та соціальних завдань:
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК5. Здатність використовувати іноземну мову для здійснення науковотехнічної діяльності.
ЗК 7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 9. Здатність працювати автономно та в команді.
Спеціальні компетентності магістра з електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки:.
Професійні компетентності магістра з професійної освіти – здатності до
реалізації професійних обов’язків за видами професійних робіт:
СК 1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні методи
для вирішення науково - технічних проблем і задач електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
СК 9. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та
комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних рішень в
електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.
2. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітній ступінь

Кількість кредитів –
3

Галузь знань
14 «Електрична
інженерія»

Характеристика навчальної
дисципліни
денна
форма
навчання

заочна
(дистанційна)
форма
навчання

Вибіркова

(шифр і назва)

Розділів – 1
Тем – 4
Загальна кількість
годин – 120

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 4

Спеціальність
141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»

Освітній ступінь
магістр

Рік підготовки:
1 -й
1-й
Семестр
1 -й

1-й
Лекції

2 Год.
Год.
Лабораторні
18 Год.
4 Год.
Самостійна робота
100 Год.
116 Год.
Індивідуальні завдання:
Год.
Год.
Навчальна практика*
Год.
Год.
Вид контролю:
екзамен, екзамен

3. Результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова»
фахівець повинен:
ЗНАТИ:
1. Мовні особливості ділової мови, найбільш вживані мовленнєві кліше, стилі і
етику спілкування, форми усної і письмової комунікації.
2. Функціональну лексику іноземної мови ділової комунікації з тем, що
вивчаються.
3. Граматичний матеріал в обсязі, передбаченому програмою курсу.
4. Основні принципи реферування тексту.
5.Принципи та план аналізу граматичних трансформацій в спеціальних текстах
фахової тематики.
6. Принципи складання у письмовій формі основних ділових паперів,
контрактів, листів.
ВМІТИ:
1. Вести діалог з вираженням певних комунікативних намірів
(запит/повідомлення інформації, з’ясування думки співрозмовника, вираження
власної думки, схвалення/невдоволення, ухилення від відповіді), що необхідно для
ділових переговорів.
2. Зробити повідомлення (монологічне висловлення в середньому темпі
мовлення), що необхідно при презентаціях, бесідах біля стендів виставок, виступах
на ділових вечорах.
3. Розуміти повідомлення професійного характеру (у монологічній формі й
формі діалогу).
4. Реалізувати у письмовій формі комунікативні наміри (встановлення ділових
контактів, нагадування, вираження жалю, докору, написання ділових листів, факсів,
телексів).
5. Фіксувати потрібну інформацію при аудіюванні.
6. Скласти план, тези повідомлення, доповіді.
7. Заповнити анкету.
Нормативний зміст підготовки здобувачів освітнього ступеня „Магістр”, які
вивчають дисципліну «Ділова іноземна мова» передбачає програмні результати
навчання:
ПРН 9. Здійснювати пошук джерел ресурсної підтримки для додаткового
навчання, наукової та інноваційної діяльності.
ПРН 10. Презентувати матеріали досліджень на міжнародних наукових
конференціях та семінарах, присвячених сучасним проблемам в області
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ПРН 13. Брати участь у сумісних дослідженнях і розробках з іноземними
науковцями та фахівцями в галузі електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки.
ПРН 16. Дотримуватися принципів та правил академічної доброчесності в
освітній та науковій діяльності.
ПРН 18. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами
з сучасних наукових і технічних проблем електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки

4. Критерії оцінювання
Результати навчання

Сума балів

Аналізувати процеси в електроенергетичному,
електротехнічному
та
електромеханічному
обладнанні і відповідних комплексах і системах

25

Здійснювати пошук джерел ресурсної підтримки для
додаткового навчання, наукової та інноваційної
діяльності
Презентувати матеріали досліджень на міжнародних
наукових конференціях та семінарах, присвячених
сучасним проблемам в області електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки
Брати участь у сумісних дослідженнях і розробках з
іноземними науковцями та фахівцями в галузі
електроенергетики,
електротехніки
та
електромеханіки.
Усього

25

10

40
100

5. Засоби оцінювання
Перелік тем, що виносяться на підсумковий контроль знань:
1.
Роль науки в розвитку суспільства.
2.
Система магістерської підготовки в Україні та за кордоном.
3.
Діловодство у фаховій галузі.
4.
Міжнародне співробітництво в галузі науки та діловодства.
5.
Ринок праці.
6.
Міжнародний бізнес.
7.
Міжнародний науковий семінар.
8.
Міжнародні візити.
9.
Участь у спільному проекті.
10. Презентація проекту.
11. Види контактів: міжособистісні, корпоративні, міжкультурні, ділові.
12.
Соціокультурні норми ділового спілкування.
13. Угоди, контракти, договора.
14.
Пошук роботи. Співбесіда.
15. Резюме. Автобіографія.
16.
Електронна пошта.
17. Листи. Мотиваційний лист.
18. Аплікаційна форма.
Перелік граматичних тем, що виносяться на підсумковий контроль
знань:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Діслово «бути».
Часові форми групи Indefinite.
Зворот «to be going to». Часові форми групи Continuous.
Часові форми групи Perfect.
Частини речення.
Порядок слів у простому реченні.
Іменник.
Множина іменників.
Артиклі.
Прикметник.
Прислівник.
Ступені порівняння прикметників та прислівників.
Числівник.
Порядкові та кількісні числівники.
Прийменник. Особливості вживання прийменників.
Займенник. Види займенників.
Інфінітив. Інфінітивне речення.
Герундій.
Узгодження часів.
Пряма і непряма мова.
Пасивний стан дієслова.

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання
можуть бути:
−
екзамени (зразок екзаменаційного білету):
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
1. Усно розкрийте тему «Мотиваційний лист», дайте відповіді на запитання.
2. Прочитайте і перекладіть з допомогою словника текст за професійною
спрямованістю (дод. 1).
3. Лексичний мінімум: (дод. 2);
−
комплексні іспити;
−
стандартизовані тести;
−
наскрізні проекти;
−
командні проекти;аналітичні звіти, реферати;
−
розрахункові та розрахунково-графічні роботи (вказати рекомендований
перелік тем);
−
презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
−
студентські презентації та виступи на наукових заходах;
−
курсові роботи (проекти) (вказати рекомендований перелік тем курсових
робіт ( проектів)) ;
−
завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об’єктах
тощо;
−
інші види індивідуальних та групових завдань.

6. Програма навчальної дисципліни
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість годин
Назви розділів і тем

денна форма
усього
2

Розділ 1. Сфера ділового спілкування
26
Тема 1.РОЛЬ НАУКИ В РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА.
28
Тема 2. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.
30
Тема 3. СОЦІОКУЛЬТУРНІ НОРМИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ.
36
Тема 4. ПОШУК РОБОТИ. ДОКУМЕНТАЦІЯ.
120
Разом за розділом 1
120
Разом за семестр 1
120
Разом за рік 1
Усього годин за навчальну дисципліну

120

заочна форма

у тому числі
л. лаб. с.р
3
4
5

2

Усього
6

у томучислі
л. лаб. с.р
7
8 9

2
2
2

2
4
4
8
18
18
18

22
24
26
28
100
100
100

29
27
29
35
120
120
120

1 28
1 26
1 28
1 34
4 116
4 116
4 116

2

18

100

120

4 116

Теми практичних (лабораторних, семінарських) занять
№
з/п

Назва теми

Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма

РОЛЬ НАУКИ В РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА.

1.

1.Система магістерської підготовки в Україні та за
кордоном.

2

1

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.

2.

3.

4.

1.Міжнародне співробітництво в галузі науки та
діловодства.

2

2.Участь у спільному проекті. Презентація проекту.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ НОРМИ ДІЛОВОГО
СПІЛКУВАННЯ.
1.Соціокультурні норми ділового спілкування.
2. Угоди, контракти, договори.
Дієслово. Часові форми групи Indefinite.

2

1

2

1

2

ПОШУК РОБОТИ. ДОКУМЕНТАЦІЯ.
1.Співбесіда.
Часові форми групи Continuous.

2

2. Автобіографія. Часові форми групи Perfect.

2

3. Електронна пошта. Узгодження часів. Пряма і
непряма мова.

1

2

4. Мотиваційний лист. Аплікаційна форма.
Пасивний стан дієслова.

2

Разом

18

4

7. Форми поточного та підсумкового контролю
Розрахунок для заліку

Сума

Поточне тестування та самостійна робота

Розділ 1
100
Т1

Т2

Т3

Т4

25

25

25

25

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90-100
82-89
75-81
67-74
60-66

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно
Не зараховано з
Незадовільно з
можливістю
можливістю повторного
повторного складання
складання
Незадовільно з
Не зараховано з
обов’язковим повторним
обов’язковим
вивченням дисципліни повторним вивченням
і

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення,
використання яких передбачає навчальна дисципліна.
Websiteshttps://www.environmentalscience.org/career/agronomist

https://www.mymajors.com/career/agronomist/education/
https://www.agcareers.com/career-profiles/agronomist.cfm
https://www.agronomy.org/education
http://www.eco.ca/career-profiles/agronomist/

Blogs

The following are of particular interest:
https://agronomistspeaks.wordpress.com/
https://www.agweb.com/blog/ask_an_agronomist/
http://www.stineseed.com/blog/
http://corn.agronomy.wisc.edu/
https://www.beckshybrids.com/Blog
http://www.mottagronomy.com/blog

Наочність
1. Географічні карти України, Великобританії та США.
2. Набір картин до теми: знайомство, контакти, вітання.
3. Плакат «Вітання мовами світу».
3

1.
2.
3.
4.
5.

Німецька мова
Наочність
Адміністративна карта ФРН.
Географічна карта ФРН.
Набір картин до теми: знайомство, контакти, вітання.
Колаж: Німеччина „Наука, культура, мистецтво.”
Плакат „Вітання мовами світу”.
Французька мова
Наочність
1. Географічні карти Франції.
2. Набір картин до теми: Видатні люди Франції.
3. Плакат «Вітання мовами світу».

9. Рекомендовані джерела інформації

Англійська мова
Основна
1.
Бородіна Г.І. Англійська мова/ Г.І. Бородіна, А.М. Спєвак, Т.Г.
Богуцька. - К.: Вища шк.;1994. – 206с.
2. Прискорений курс англійської мови: підручник / Л.Ю. Куліш, Є.О.
Друянова, В.А. Мотова та ін.. - К.: Вища шк., 1991.- 304с.
3.
Neil O’Sullivan, James D. Libbin Career Paths: Agriculture. – Express
Publishing, 2011
4.
Верба Н. Довідник з англійської граматики. – Київ: Методика,1998. –
288с.
5.
Каушанська В. Збірник вправ по граматиці англійської мови. – Київ:
А.С.К., 2005. – 382с.
6.
Роляк А.О.Методична розробка. Grammar Exercises. – Кам.-Под.:
ПДАТУ, редакційно-видавничий відділ, 2004. – 20 с.
7.
Словник англійсько-український та українсько-англійський /
Венгреновська Г.Ф. – Ірпінь: ВТФ Перун, 1996. – 517с.
8.
Аудіокурс. Англійський за 30 днів. – Київ: Методика, 1998. – 288с.
Допоміжна
1. Watson K.B.,James A.S. Agriculture.The science and practice of British
farming. – Edinburgh. Darien Press Ltd, 2000, 983 p.
2. Куліш Л. Ю. Прискорений курс англійської мови. – Київ. Вища школа
1995.
3. Headway. Student’sbook. Intermediate. – Oxford University Press, 1989.
4. Роляк А.О., Гуменюк І.І. English for Economists. Підручник / Подільський
державний аграрно-технічний університет. – Кам’янець-Подільський,
2019. – 266 с.
5. Чайковська О.В., Гуменюк I.I. General Guide. Підручник з англійської
мови для здобувачів першого рівня вищої освіти Інженерно-технічного
факультету / Подільський державний аграрно-технічний університет. –
4

Кам’янець-Подільський, 2019. – 189 с.
Німецька мова
Основна
1.Бориско Н.Ф. 3. Бізнес-курс німецької мови. – Київ: Логос, 2004. – 352 с.
2. Бринзюк І.Е. Німецька мова. Теми з перекладом. – Х.: Ранок, 1998. – 128 с.
3. Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем. – 2-ге вид., випр. та доп. –
Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 432 с.
4. Дорофєєва Ж. В., Луговська І. Б. Німецька мова для студентів усіх
спеціальностей. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2007. – 128 с.
5. Дорофєєва Ж.В. Німецька мова. Практикум. – Кам’янець-Подільський:
Зволейко Д. Г, 1997. – 28 с.
Допоміжна
1. Нікул Л.Ф., Мирза В.І. Іноземна мова. Заочна форма навчання. – К.: НМЦ,
2001. – 107 с.
2. Німецька мова: посібник-порадник для старшокласників та вступників до
вузу / Гінка Б.І., Мелех З.Д. – Тернопіль: „Навчальна книга – Богдан”, 1998. –
200 с.
3. Постникова О. Німецька мова: Розмовні теми (в 2-х т.). – К.: А.С.К., 2001. –
240 с.
Французька мова
Основна
1. Крючков Г.Г., Мамотенко М.П. Прискорений курс французької мови. –
Київ: А.С.К., 2005. – 382с.
2. Abry Dominique , Chalaron Marie-Laure La grammair ed espremierstemps. –
Presses Universitair es de Grenodle , 1999. – 263c.
3. Abry Dominique ,Chalaron Marie-Laure La grammaire des premiers temps. –
Presses Universitaires de Grenodle , 2000. – 258c .
4. Descotes-Genon Ch.,Morsel M .-H., Richou C. L’exercisier. – Presses
Universitaires de Grenodle , 1997. – 332c .
5. Бурбело В. Б., Венгреновська Г.Ф, Словник французько-український та
українсько-французький. – Ірпінь: ВТФ Перун, 1996. – 517с.
Допоміжна
1.
Bérard E. ,Lavenne Ch . Grammaіre utіle du français . – Paris :
Didier,1991. – 319c .
2.
Bérard E., Lavenne Ch., Canier Y. Tempo1 méthode de français. – Paris :
Didier,1996. – 223c.
12. Інформаційні ресурси
1. http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
2. https://www.wikipedia.org/
3. http://www.macmillandictionary.com/
4. www.youtube.com/watch
5

Словники та енциклопедії:
5. ABBYY Lingvo 12: www.Lingvo.ru.
6. Stanford Encyclopedia of Philosophy :
https://plato.stanford.edu/entries/economics/

6

1. Мета навчальної дисципліни
Мета – формування знань про електромагнітну сумісність обладнання в
системах електропостачання, електромагнітне становище на об’єктах
електроенергетики, електромагнітні завади та засоби захисту від них.
Завдання – ознайомити з основними типами, джерелами та
характеристиками електромагнітних завад; засобами захисту від гармонік та
інших завад; навчити визначати електромагнітну обстановку на об'єктах
електроенергетики.
Компетентності:
ІК1. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі під час
професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю
умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК10. Здатність виявляти зворотні зв’язки та корегувати свої дії з їх
врахуванням.
Фахові компетентності (ФК)
ФК1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні
методи для вирішення науково- технічних проблем і задач
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи, методики,
технології
та
процедури
для
вирішення
інженерних
завдань
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК5. Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників та
експертизу проектно-конструкторських рішень в області електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ФК6. Здатність демонструвати знання і розуміння математичних принципів і
методів, необхідних для використання в електроенергетиці, електротехніці та
електромеханіці.
ФК11 Здатність оцінювати показники надійності та ефективності
функціонування
електроенергетичних,
електротехнічних
та
електромеханічних об'єктів та систем.
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2. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів – 4

Розділів – 2
Тем – 12
Загальна кількість
годин – 120

Галузь знань,
спеціальність,
освітній ступінь

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань
14 – Електрична
інженерія

заочна
(дистанційна)
форма
навчання

Обов'язкова
Рік підготовки:
1-й
1-й
Семестр

Спеціальність 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»

1-й

1-й
Лекції

Тижневих годин для
денної
форми
навчання:
аудиторних – 4
самостійної
роботи
студента – 4

24 Год.
6 Год.
Лабораторні
26 Год.
6 Год.
Самостійна робота
70 Год.
108 Год.
Вид контролю:

Освітній ступінь:
Магістр

Екзамен

Екзамен

3. Результати навчання
Нормативний зміст підготовки здобувачів освітнього ступеня „Магістр”,
які
вивчають дисципліну «Електромагнітна сумісність» передбачає
програмні результати навчання (ПРН):
ПРН2. Відтворювати процеси в електроенергетичних, електротехнічних
та електромеханічних системах при їх комп’ютерному моделюванні.
ПРН3. 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.
ПРН5. Аналізувати процеси в електроенергетичному, електротехнічному
та електромеханічному обладнанні і відповідних комплексах і системах.
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ПРН15. Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і
практичної діяльності з метою подолання розриву між теорією і
практикою, науковими досягненнями і їх практичною реалізацією.
ПРН18. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною
мовами з сучасних наукових і технічних проблем електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН20. Виявляти основні чинники та технічні проблеми, що можуть
заважати впровадженню сучасних методів керування електроенергетичними,
електротехнічними та електромеханічними системами
4. Критерії оцінювання
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується за
накопичувальною системою і є сумою рейтингових оцінок (балів),
одержаних на підставі оцінювання окремих форм навчальної діяльності під
час поточного та підсумкового контролю. Підсумкова оцінка у 100- бальній
системі є сумою таких складових, як: сумарна кількість балів за поточне
оцінювання з тем навчальної дисципліни, визначених робочою навчальною
програмою; оцінки за індивідуальне науково-дослідне завдання та оцінок
рубіжного контролю, оцінки за семестровий екзамен.
Оцінювання знань та умінь студентів з навчальної дисципліни та
розподіл балів здійснюється за такими критеріями:
Сума
балів за
Зміст критеріїв
всі види
навчальної
діяльності
Студент володіє глибоким та систематизованим знанням
90-100
навчального матеріалу, окресленого навчальною програмою та
висвітленого в основних і додаткових рекомендованих
літературних джерелах; вільно володіння системою понять
навчальної дисципліни, усвідомлює їх сенс та значення для
майбутньої професії; уміє аналізувати явища, які вивчаються, у
їхньому взаємозв'язку і розвитку та узагальнювати результати
аналізу; уміє вільно.; чітко, логічно, обґрунтовано і послідовно
викладати засвоєну навчальну інформацію, висловлювати свої
думки та аргументовано захищати власну позицію; уміє
самостійно визначати цілі навчальної діяльності та здобувати і
використовувати навчальну інформацію; виявляє творчі
здібностей під час вивчення навчального матеріалу; уміє
застосовувати теоретичні положення під час розв'язання
практичних завдань та досягати позитивних результатів у
розв'язанні як теоретичних проблем, так і практичних завдань.
Студент володіє глибоким знанням навчального матеріалу
82-89
окресленого навчальною програмою і висвітленого в
рекомендованих основних та окремих додаткових літературних
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Зміст критеріїв
джерелах; вільно володіє системою основних понять навчальної
дисципліни; уміє здійснювати аналітико-синтетичну обробку
навчальної інформації переважно на основі засвоєного
алгоритму; уміє логічно послідовно, обгрунтовано але з
незначними
(несуттєвими)
неточностями
відтворювати
навчальний матеріал та формулювати правильні, але з
незначними неточностями відповіді на поставлені запитання,
переважно захищати свою позицію; уміє здійснювати
самостійний пошук інформації, використовуючи її для
успішного розв'язання теоретичних та практичних завдань.
Студент володіє достатньо повним знанням навчального
матеріалу, окресленого навчальною програмою та висвітленого
в основних літературних джерелах переважною більшістю
понять
навчальної
дисципліни;
уміє
відтворювати,
узагальнювати та систематизувати: навчальну | інформацію під
керівництвом викладача; уміє переважно логічно, послідовно і
переважно обґрунтовано але з певною кількістю незначних
помилок відтворювати навчальний матеріал та формулювати
переважно правильні але з незначними помилками, не завжди
повні відповіді на поставлені запитання; уміє контролювати
власну навчальну діяльність, виконуючи завдання, визначені
викладачем; уміє використовувати теоретичне знання для
розв'язання теоретичних завдань та досягати переважно
позитивних результатів у розв'язанні теоретичних проблем і
практичних завдань.
Студент володіє знанням основного навчального матеріалу,
передбаченого навчальною програмою, в обсязі, необхідному
для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності;
уміє відтворювати навчальну інформацію з певною кількістю
помилок, формулювати неповні та дещо непослідовні і
нелогічні відповіді зі значною кількістю несуттєвих, а в
окремих випадках суттєвих помилок; уміє виконувати
навчальну діяльність переважно під керівництвом викладача;:
уміє використовувати отримані знання під час виконання
окремих теоретичних і практичних завдань; уміє усунути
помилки під час виконання теоретичних і практичних завдань з
допомогою викладача.
Студент володіє знанням основного навчального матеріалу,
передбаченого навчальною програмою, в обсязі, необхідному
для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності;
6

Сума
балів за
всі види
навчальної
діяльності

75-81

67-74

60-66

Зміст критеріїв
уміє відтворювати навчальну інформацію з великою кількістю
несуттєвих і суттєвих помилок, формулювати неповні, не
завжди послідовні та логічні відповіді; уміє використовувати
теоретичне знання лід час виконання окремих теоретичних
практичних завдань, що супроводжується помилками; уміє
усунути найсуттєвіші помилки з допомогою викладача.
Студент оволодів окремими фрагментами навчального
матеріалу та не оволодів знанням переважної частини
навчального матеріалу, окресленого навчальною програмою, що
спричиняє істотні помилки у відповідях на запитання та
принципові помилки під час виконання навчальних завдань
теоретичного і практичного характеру; виявляє спроможність
поповнити обсяг теоретичних знань та усунути найсуттєвіші
помилки з допомогою викладача.
Студент
оволодів навчальним матеріалом
на рівні
елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів,
елементів, об'єктів та не оволодів знанням навчального
матеріалу, окресленого навчальною програмою, що спричиняє
грубі помилки або унеможливлює виконання навчальних
завдань, продовження навчання в напрямі підготовки до
майбутньої професійної діяльності без повторного, вивчення і
навчальної дисципліни

Сума
балів за
всі види
навчальної
діяльності

35-59

0-34

Система оцінювання та вимоги
Форми
Параметри
Види роботи
контролю та
оцінки
звітності
І. Поточне оцінювання
1.1
13 занять
Активна
(оцінювання
в занять за 5Підготовка
до робота
підгрупах,
бальною
лабораторновиконання
шкалою,
практичних занять
завдань.
коефіцієнт
0,2)
1.2 Виконання
Оцінювання
лабораторної роботи в якості
8 балів
електронному
та виконаних
паперовому виді
завдань,
№
з/п

7

Максимальна
кількість
балів

13

8

Форми
Параметри
контролю та
Види роботи
оцінки
звітності
правильність та
повнота
відповідей
1.3
Оцінювання
якості
Захист лабораторної
виконаної
роботи
із
роботи
з
застосуванням
8 балів
умінням
комп’ютерних
застосувати
технологій
комп’ютерні
технології
1.4
Перевірка
Виконання
результатів
підсумкового
11 балів
виконання
контрольного
контрольної
завдання
роботи
Всього балів за поточне оцінювання
ІІ. Самостійна робота студента
2.1 За номером варіанту
на
індивідуальне
завдання (співпадає з
номером студента в
групі (підгрупі)) за
допомогою
літературних джерел
привести
обгрунтування
вибору,
перелік,
Оцінювання
технічні
якості
5 балів
характеристики,
виконання
виробників та ціни на
сучасні
електротехнологічні
установки,
що
використовується
в
технологічних
процесах
аграрного
виробництва
на
відповідному об’єкті описове завдання
Разом балів за виконання завдань для самостійної роботи
№
з/п

8

Максимальна
кількість
балів

8

11
40
20

20

Форми
Параметри
контролю та
Види роботи
оцінки
звітності
ІІІ. Підсумковий контроль
Всього балів за підсумковий контроль (іспит)
ВСЬОГО БАЛІВ
№
з/п

Максимальна
кількість
балів
40
100

Картка оцінювання навчальних досягнень студента
Умови допуску до
Виконання умов навчальної програми з мінімальним
підсумкового
кількісним балом - 35
контролю
5. Засоби оцінювання
Перелік питань, які виносяться на підсумковий контроль знань
Розділ 1. «Електромагнітна сумісність обладнання, джерела та механізми
появи завад, якість електроенергії»
1. Проблема ЕМС. Основні поняття.
2. Проблема ЕМС і причини її актуальності.
3. Напрямок (складові завдання) ЕМС.
4. Сутність завдання використання РЧР.
5. Сутність завдання дослідження НЕМЗ.
6. Сутність завдання дослідження параметрів (характеристик) ЕМС
технічних пристроїв.
7. Сутність завдання дослідження ЕМО.
8. Сутність завдання дослідження методів і способів забезпечення ЕМС.
9. Сутність завдання вимірювання та випробування в галузі ЕМС.
10. Сутність завдання методології створення та експлуатації РЕА з
урахуванням ЕМС.
11. Види радіоперешкод, їх класифікація.
12. НЕМЗ і їх класифікація.
13. Шляхи впливу НЕМЗ.
14. Параметри НЕМЗ, що поширюються у вільному просторі.
15. НЕМЗ які направляються і за рахунок наявності загальних елементів.
16. Узагальнена схема впливу НЕМЗ.
17. Причини порушення ЕМС.
18. РЧР. Основні поняття і властивості.
19. Використання РЧР та його регламентація.
20. Причини використання РЧР в міжнародному масштабі.
21. Принципи використання РЧР в національному масштабі.
22. Управління РЧР.
23. Параметри і характеристики ЕМС і їх класифікація.
24. Випромінювальні і кондуктивні НЕМЗ.
25. Параметри ЕМС ЕТП як ДЗ.
26. Параметри ЕМС РПП як ДЗ.
27. Параметри ЕМС РПДП як ДЗ.
28. Джерела природних перешкод.
29. Параметри ЕМС електронних пристроїв як РЗ.
30. Параметри ЕМС РПП як РЗ.
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31. Параметри ЕМС РПДП як РЗ.
32. Параметри ЕМС РПП по основному каналу прийому.
33. Параметри ЕМС РПП як РЗ по не основним каналам прийому.
34. Сприйнятливість РЕА до кондуктивних НЕМЗ.
35. РПДП - ДЗ та РЗ.
36. РПП - ДЗ та РЗ.
37. Параметри ЕМС АФП.
38. Класифікація і позначення випромінювання РПДП.
39. Позасмугові випромінювання РПДП.
40. Побічні випромінювання РПДП.
41. Комбінаційні і інтермодуляційні випромінювання РПДП.
42. Кількісний опис небажаних випромінювань РПДП.
43. Стабільність частоти РПДП.
44. Канали прийому РПП, їх класифікація.
45. Основною канал прийому РПП, його функціональні параметри.
Розділ 2. «Захист від завад, електромагнітне становище на об’єктах
електроенергетики, екологічний вплив електрообладнання»
1. Частотна вибірковість РПП і її характеристики.
2. Побічні канали прийому РПП, їх класифікація.
3. Причини появи побічних каналів прийому РПП.
4. Позасмугові канали прийому РПП і їх класифікація.
5. Позасмугові канали блокування РПП.
6. Перехресні спотворення РПП.
7. Позасмугові інтермодуляційні канали РПП (РЗ).
8. Характеристики антенних пристроїв, що впливають на ЕМС і їх
класифікація.
9. Коефіцієнт ослаблення АФП.
10. Методи аналізу ЕМС.
11. Основні завдання дослідження показників ЕМС.
12. Основні завдання дослідження ЕМО.
13. Основні завдання дослідження ЕМС в групі РЕА.
14. Моделі взаємодії РЕА при дослідженні ЕМС.
15. Методи отримання детермінованих оцінок ЕМС. Парна оцінка.
16. Методи отримання детермінованих оцінок ЕМС. Групова оцінка.
17. Пряма і зворотна задачі розрахунку ЕМС.
18. Методи отримання детермінованих оцінок ЕМС. Комплексна оцінка.
19. Розрахунок ЕМС пристроїв і систем зв'язку.
20. Розрахунок ЕМС РЛС і систем.
21. Принципи одержання імовірнісних оцінок.
22. Імовірнісні методи оцінки ЕМС. Парна оцінка.
23. Вірогідність збігу по частоті, простору і часу роботи РЕА.
24. Імовірнісні методи оцінки ЕМС. Групова оцінка.
25. Завдання і засоби забезпечення ЕМС РЕА, рівні забезпечення ЕМС.
26. Забезпечення ЕМС на рівні об'єкта, системи.
27. Забезпечення ЕМС на рівні елементів і блоку.
28. Забезпечення ЕМС на рівні пристроїв.
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29. Особливості роботи елементної бази. Конденсатори.
30. Класифікація конденсаторів, використовуваних в практиці ЕМС.
31. Особливості роботи елементної бази. Дроселі.
32. Особливості роботи елементної бази. Резистори.
33. Облік провідників при аналізі ЕМС.
34. Особливості роботи елементної бази. ЦІМС.
35. Заземлення РЕА. Захисне заземлення.
36. Заземлення РЕА. Сигнальне заземлення та причини виникнення
перешкод.
37. Загальні правила виконання заземлення і схеми заземлення.
38. Схеми НЧ заземлення реальних РЕА.
39. Екранування. Параметри і концепція екранування.
40. Суцільні екрани.
41. Несуцільни екрани.
42. Фільтрація в практиці забезпечення ЕМС.
43. Зменшення зв'язку між провідниками. Ємнісний зв'язок.
44. Зменшення зв'язку між провідниками. Індуктивна зв'язок.
45. Методи екранування провідника, що випромінює і приймає.
46. Заземлення екранів кабелів.
47. Методи усунення контурів заземлення.
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6. Програма навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем
1

усьо
го

лекції

2

3

Денна форма
у тому числі
лаборато
рні

практич
ні

4

5

Кількість годин
Заочна (дистанційна) форма
у тому числі

самостій
на
робота

6

усьо
го
8

лекції

лаборато
рні

практич
ні

9

10

11

Розділ 1. Електромагнітна сумісність обладнання, джерела та механізми появи завад, якість електроенергії
Тема 1. Електромагнітна сумісність. Електромагнітні впливи.
7
2
5
10
2
Рівень завад. Завадоподавлення.
Тема 2. Основні типи і можливі діапазони значень
7
2
5
10
2
електромагнітних завад. Земля і маса.
Тема 3. Способи опису та основні параметри завад. Зв'язок завад
9
2
2
5
10
2
з якістю електричної енергії.
Тема 4. Класифікація джерел завад. Джерела вузькосмугових
4
2
2
6
завад.
Тема 5. Джерела широкосмугових імпульсних завад. Джерела
11
2
4
5
8
широкосмугових перехідних завад.
Тема 6. Механізми появи завад. Гальванічний вплив. Ємнісний
11
2
4
5
8
вплив.
Тема 7. Індуктивний вплив. Вплив електромагнітного
11
2
4
5
8
випромінювання.
Разом за розділом 1
60
14
14
32
60
4
2
Розділ 2. Захист від завад, електромагнітне становище на об’єктах електроенергетики, екологічний вплив електрообладнання
Тема 1. Пасивні завадоподавлюючі і захисні компоненти.
13
2
4
7
10
Фільтри.
Тема 2. Визначення електромагнітної обстановки на об'єктах
13
2
4
7
12
2
електроенергетики. Основні етапи.
Тема 3. Порівняння отриманих значень з допустимими рівнями.
10
2
8
10
-

самостій
на
робота
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8
8
8
6
8
8
8
54
10
10
10

Продовження таблиці.

Назви розділів і тем
1

усьо
го

лекції

2

Тема 4. Електромагнітна сумісність технічних засобів у вузлах
навантаження електричних мереж. Статичний перетворювач як 14
джерело гармонік та інші джерела гармонік.
Тема 5. Екологічні аспекти електромагнітної сумісності.
Нормування безпечних для людини напруженостей електричних 10
і магнітних полів.
Разом за розділом 2
60
Усього годин
120
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Денна форма
у тому числі

Кількість годин
Заочна (дистанційна) форма
у тому числі

самості
йна
робота

усьо
го

6

8

-

8

14

-

2

-

12

-

-

8

14

2

-

-

12

12
26

-

38
70

60
120

2
6

4
6

-

54
108

лаборат
орні

практичні

3

4

5

2

4

2
10
24

лекції

лабора
торні

практич
ні

самостійн
а робота

9

10

11

12

7. Теми лабораторних занять
Кількість годин

Заочна
Денна
(дистанційна)
форма
форма
Розділ 1. Електромагнітна сумісність обладнання, джерела та механізми появи завад,
якість електроенергії

Назва розділів і тем

Дослідження завадоподавляючих елементів
Методи заземлення радіоелектронних засобів
Методи екранування радіоелектронних засобів
Параметри радіоприймачів, що впливають
електромагнітну сумісність

на

їх

2
4
4

2
-

4

-

Разом за розділом 1
14
Розділ 2. Захист від завад, електромагнітне становище на об’єктах
електроенергетики, екологічний вплив електрообладнання

Дослідження електромагнітної обстановки
Дослідження ефекту блокування радіоприймального
пристрою
Дослідження інтермодуляції в радіоприймальному
пристрої
Разом за розділом 2

Разом

2

4

-

4

2

4

2

12
26

4
6

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Розділ 2

Т1

Розділ 1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Т1, Т2,… - теми розділів.

60

Сума

Екзамен
Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий
контроль

8. Форми поточного та підсумкового контролю

40

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90-100
82-89
75-81
67-74
60-66

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно
Не зараховано з
Незадовільно з
можливістю повторного можливістю повторного
складання
складання
Не зараховано з
Незадовільно з
обов’язковим повторним обов’язковим повторним
вивченням дисципліни вивченням дисципліни

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання
яких передбачає навчальна дисципліна
1. Комп'ютер з електронним проектором та переносним екраном.
2. Відеофільми
3. Лабораторні прилади та установки.
4. Повні тексти лекцій.
5. Роздатковий ілюстративний матеріал лекцій.
6. Презентаційний мультимедійний матеріал для читання лекцій.
10. Рекомендовані джерела інформації
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна
1. Зіньковський Ю.Ф., Клименко В.Г. Електромагнітна, інформаційна
захищеність та сумісність електронних апаратів: Навчальний посібник:
для студентів вищих технічних закладів. – Житомир, ЖІТІ, 1999. – 376
с.: іл.
2. Теорія і практика управління використанням радіочастотного ресурсу/
За ред. В.Г.Кривуци та Т.М.Наритника. – К.:ДУІКТ, 2012.
3. Електромагнітна сумісність у системах електропостачання: Підручник /
І. В. Жежеленко, А. К. Шидловський, Г. Г. Півняк, Ю. Л. Саєнко.-Д,
Нац. гірнич. ун-т, 2009.-319 с.: іл.
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4. Ступак В.С., Долматов С.О. Основи радіочастотного контролю:
Практичний посібник / За ред. д.т.н. Олійника В.Ф. – К.: 2004, - 231 с.:
іл.
1.
2.
3.
4.

Допоміжна
Слободянюк П.В., Благодатний В.Г., Ступак В.С. Довідник з
радіомоніторингу / Під ред.. П.В. 7.Слободянюка. – Ніжин: ТОВ
«Видавництво «Аспект-поліграф»», 2008. – 588 с.: іл.
Зиньковский Ю.Ф., Клименко В.Г., Погребняк В.П. Электромагнитная
совместимость радиоэлектронных средств. – К.: УМКВО, 1990. – 256 с.
ДСТУ EN 50081-2:2003. Електромагнітна сумісність. Загальний
стандарт щодо емісії. Ч. 2. Промислове устатковання (EN 50081-2:1993,
ІDT).
ДСТУ ISO 14982-2003. Машини для сільського та лісового
господарства. Електромагнітна сумісність. Методи випробовування та
критерії приймання (ISO 14982-1998, IDT).
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Державна установа «Науково-методичний
аналітичного забезпечення діяльності вищих
«Агроосвіта»
03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11
Телефонний код 044
Тел./факс 242–13–52
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центр інформаційнонавчальних закладів

1. Мета навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «Електротехнології в АПК» є обов’язковою при
підготовці фахівців спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка» освітнього ступеня „Магістр”.
Мета – набуття майбутніми фахівцями необхідних знань щодо
використання електромагнітної енергії та оптичного випромінювання в
технологічних процесах сільськогосподарського виробництва, вміння творчо
вирішувати завдання з питань розрахунку, проектування, вибору та
експлуатації електротехнологічних установок у галузях вирощування,
зберігання та переробки сільськогосподарської продукції
Завдання – вивчення методів розрахунку електротехнологічних
установок;
вивчення
методів
розрахунку
електричної
частини
електротехнологічних установок.
Компетентності:
Інтегральна компетентність (ІК):
ІК1. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі під час
професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю
умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК):
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.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК10. Здатність виявляти зворотні зв’язки та корегувати свої дії з їх
врахуванням..
Фахові компетентності (ФК):
ФК1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і
технічні методи для вирішення науково- технічних проблем і задач
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи,
методики, технології та процедури для вирішення інженерних завдань
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК3. Здатність планувати, організовувати та проводити наукові
дослідження
в
області
електроенергетики,
електротехніки
та
електромеханіки.
ФК4. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення
надійності, ефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації
обладнання
та
об’єктів
електроенергетики,
електротехніки
та
3

електромеханіки.
ФК5. Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників та
експертизу проектно-конструкторських рішень в області електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ФК6. Здатність демонструвати знання і розуміння математичних
принципів і методів, необхідних для використання в електроенергетиці,
електротехніці та електромеханіці.
ФК8. Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати
обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи,
сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в електроенергетиці,
електротехніці та електромеханіці.
ФК10 Здатність керувати проектами і оцінювати їх результати.
ФК11 Здатність оцінювати показники надійності та ефективності
функціонування
електроенергетичних,
електротехнічних
та
електромеханічних об'єктів та систем.
ФК14. Здатність використовувати програмне забезпечення для
комп’ютерного
моделювання,
автоматизованого
проектування,
автоматизованого
виробництва
і
автоматизованої
розробки
або
конструювання елементів електроенергетичних, електротехнічних та
електромеханічних систем.

2. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників
Кількість
кредитів – 6
Розділів – 1

Тем – 11

Загальна кількість
годин – 180
Тижневих годин:
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 4

Галузь знань,
спеціальність,
освітній ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

Галузь знань
14 – Електрична
інженерія

Обов'язкова
1

Спеціальність 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»

Освітній ступінь:
Магістр
4

заочна
(дистанційна)
форма навчання

2

Рік підготовки:
Семестр
Лекції

1
2

22 год.
6 год.
Лабораторні заняття
30 год.
8 год.
Самостійна робота
128 год.
166 год.
Вид контролю:
екзамен
Курсовий проект

3. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Електротехнології в
АПК» фахівець повинен:
знати:
природу,
способи
отримання
та
перетворення
енергії
електромагнітного випромінювання;
- будову та принцип дії електротехнологічних установок і напрями їх застосування в галузях сільського господарства;
уміти:
- проектувати електротехнологічні установки;
виконувати
монтаж
та
здійснювати
експлуатацію
електротехнологічного обладнання.
Нормативний зміст підготовки здобувачів освітнього ступеня
„Магістр”, які вивчають дисципліну «Електротехнології в АПК» передбачає
програмні результати навчання (ПРН):
ПРН1. Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та
надійності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного
обладнання й відповідних комплексів і систем.
ПРН5.
Аналізувати
процеси
в
електроенергетичному,
електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних
комплексах і системах.
ПРН15. Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і практичної
діяльності з метою подолання розриву між теорією і практикою, науковими
досягненнями і їх практичною реалізацією
ПРН18 Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною
мовами з сучасних наукових і технічних проблем електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН19 Виявити проблеми і ідентифікувати обмеження, що пов’язані з
проблемами охорони навколишнього середовища, сталого розвитку, здоров’я
і безпеки людини та оцінками ризиків в галузі електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН20 Виявляти основні чинники та технічні проблеми, що можуть
заважати впровадженню сучасних методів керування електроенергетичними,
електротехнічними та електромеханічними системами
4. Критерії оцінювання
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується за
накопичувальною системою і є сумою рейтингових оцінок (балів),
одержаних на підставі оцінювання окремих форм навчальної діяльності під
час поточного та підсумкового контролю. Підсумкова оцінка у 100- бальній
системі є сумою таких складових, як: сумарна кількість балів за поточне
оцінювання з тем навчальної дисципліни, визначених робочою навчальною
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програмою; оцінки за індивідуальне науково-дослідне завдання та оцінок
рубіжного контролю, оцінки за семестровий екзамен.
Оцінювання знань та умінь студентів з навчальної дисципліни та
розподіл балів здійснюється за такими критеріями:
Сума
балів за
Зміст критеріїв
всі види
навчальної
діяльності
Студент володіє глибоким та систематизованим знанням
90-100
навчального матеріалу, окресленого навчальною програмою та
висвітленого в основних і додаткових рекомендованих
літературних джерелах; вільно володіння системою понять
навчальної дисципліни, усвідомлює їх сенс та значення для
майбутньої професії; уміє аналізувати явища, які вивчаються, у
їхньому взаємозв'язку і розвитку та узагальнювати результати
аналізу; уміє вільно.; чітко, логічно, обґрунтовано і послідовно
викладати засвоєну навчальну інформацію, висловлювати свої
думки та аргументовано захищати власну позицію; уміє
самостійно визначати цілі навчальної діяльності та здобувати і
використовувати навчальну інформацію; виявляє творчі
здібностей під час вивчення навчального матеріалу; уміє
застосовувати теоретичні положення під час розв'язання
практичних завдань та досягати позитивних результатів у
розв'язанні як теоретичних проблем, так і практичних завдань.
Студент володіє глибоким знанням навчального матеріалу
82-89
окресленого навчальною програмою і висвітленого в
рекомендованих основних та окремих додаткових літературних
джерелах; вільно володіє системою основних понять навчальної
дисципліни; уміє здійснювати аналітико-синтетичну обробку
навчальної інформації переважно на основі засвоєного
алгоритму; уміє логічно послідовно, обгрунтовано але з
незначними
(несуттєвими)
неточностями
відтворювати
навчальний матеріал та формулювати правильні, але з
незначними неточностями відповіді на поставлені запитання,
переважно захищати свою позицію; уміє здійснювати
самостійний пошук інформації, використовуючи її для
успішного розв'язання теоретичних та практичних завдань.
Студент володіє достатньо повним знанням навчального
75-81
матеріалу, окресленого навчальною програмою та висвітленого
в основних літературних джерелах переважною більшістю
понять
навчальної
дисципліни;
уміє
відтворювати,
узагальнювати та систематизувати: навчальну | інформацію під
керівництвом викладача; уміє переважно логічно, послідовно і
переважно обґрунтовано але з певною кількістю незначних
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Зміст критеріїв
помилок відтворювати навчальний матеріал та формулювати
переважно правильні але з незначними помилками, не завжди
повні відповіді на поставлені запитання; уміє контролювати
власну навчальну діяльність, виконуючи завдання, визначені
викладачем; уміє використовувати теоретичне знання для
розв'язання теоретичних завдань та досягати переважно
позитивних результатів у розв'язанні теоретичних проблем і
практичних завдань.
Студент володіє знанням основного навчального матеріалу,
передбаченого навчальною програмою, в обсязі, необхідному
для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності;
уміє відтворювати навчальну інформацію з певною кількістю
помилок, формулювати неповні та дещо непослідовні і
нелогічні відповіді зі значною кількістю несуттєвих, а в
окремих випадках суттєвих помилок; уміє виконувати
навчальну діяльність переважно під керівництвом викладача;:
уміє використовувати отримані знання під час виконання
окремих теоретичних і практичних завдань; уміє усунути
помилки під час виконання теоретичних і практичних завдань з
допомогою викладача.
Студент володіє знанням основного навчального матеріалу,
передбаченого навчальною програмою, в обсязі, необхідному
для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності;
уміє відтворювати навчальну інформацію з великою кількістю
несуттєвих і суттєвих помилок, формулювати неповні, не
завжди послідовні та логічні відповіді; уміє використовувати
теоретичне знання лід час виконання окремих теоретичних
практичних завдань, що супроводжується помилками; уміє
усунути найсуттєвіші помилки з допомогою викладача.
Студент оволодів окремими фрагментами навчального
матеріалу та не оволодів знанням переважної частини
навчального матеріалу, окресленого навчальною програмою, що
спричиняє істотні помилки у відповідях на запитання та
принципові помилки під час виконання навчальних завдань
теоретичного і практичного характеру; виявляє спроможність
поповнити обсяг теоретичних знань та усунути найсуттєвіші
помилки з допомогою викладача.
Студент
оволодів навчальним матеріалом
на рівні
елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів,
елементів, об'єктів та не оволодів знанням навчального
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Сума
балів за
всі види
навчальної
діяльності

67-74

60-66

35-59

0-34

Зміст критеріїв
матеріалу, окресленого навчальною програмою, що спричиняє
грубі помилки або унеможливлює виконання навчальних
завдань, продовження навчання в напрямі підготовки до
майбутньої професійної діяльності без повторного, вивчення і
навчальної дисципліни

Сума
балів за
всі види
навчальної
діяльності

Система оцінювання та вимоги
Форми
Параметри
Види роботи
контролю та
оцінки
звітності
І. Поточне оцінювання
1.1
15 занять
Активна
(оцінювання
робота в
занять за 5Підготовка до
підгрупах,
бальною
лабораторновиконання
шкалою,
практичних занять
завдань.
коефіцієнт
0,2)
1.2
Оцінювання
якості
Виконання
виконаних
лабораторної роботи в
завдань,
балів
електронному та
правильність та
паперовому виді
повнота
відповідей
1.3
Оцінювання
якості
Захист лабораторної
виконаної
роботи із
роботи з
застосуванням
8 балів
умінням
комп’ютерних
застосувати
технологій
комп’ютерні
технології
1.4
Перевірка
Виконання
результатів
підсумкового
виконання
10 балів
контрольного
контрольної
завдання
роботи
Всього балів за поточне оцінювання
№
з/п
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Максимальна
кількість
балів

15

7

8

10
40

Форми
Параметри
контролю та
Види роботи
оцінки
звітності
ІІ. Самостійна робота студента
2.1 За номером варіанту
завдання на курсовий
проект (співпадає з
номером студента в
групі (підгрупі)) за
допомогою
літературних джерел
привести
обгрунтування
вибору, перелік,
Оцінювання
технічні
якості
20 балів
характеристики,
виконання
виробників та ціни на
сучасні
електротехнологічні
установки, що
використовується в
технологічних
процесах аграрного
виробництва на
відповідному об’єкті описове завдання
Разом балів за виконання завдань для самостійної роботи
ІІІ. Підсумковий контроль
Всього балів за підсумковий контроль (іспит)
ВСЬОГО БАЛІВ
№
з/п

Максимальна
кількість
балів
20

20
40
100

Картка оцінювання навчальних досягнень студента
Умови допуску до
підсумкового
контролю

Виконання умов навчальної програми з мінімальним
кількісним балом - 35
5. Засоби оцінювання

Перелік питань, які виносяться на підсумковий контроль знань
1. Як визначається енергія, яка виділяється в провіднику при проходженні
по ньому електроструму ?
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2. Як відрізняється електронагрів діелектриків від електронагріву
провідників ?
3. Перерахуйте основні ознаки класифікації електротермічного
обладнання.
4. Які різновиди електродних систем застосовують при електродному
нагріві ?
5. Як знаходять глибину проникнення струму в матеріал провідника ?
6. Як змінюється в процесі роботи потужність нагрівачів періодичної дії ?
7. Завдання електричного розрахунку нагрівальних елементів ?
8. Будова, матеріали та марки ТЭНів ?
9. Як регулюють потужність ЕНУ непрямого нагріву опором ?
10.Що поєднує електронагрів опором та електродуговий нагрів ?
11.Поясніть фізичні процеси, які відбуваються в міжелектродному
проміжку електричної дуги ?
12.Особливості горіння електричної дуги при живленні від мережі
змінного струму ?
13.Яким чином енергія електромагнітного поля передається в матеріал,
що нагрівається при індукційному нагріві ?
14.Які параметри електромагнітного поля визначають його проникнення
матеріал, що нагрівається ?
15.Як змінюється потужність (теплота, що виділяється) при індукційному
нагріві ?
16.Чим визначається потужність, яка передається в матеріал при
діелектричноиу нагріві ?ї
17.Як вибирають частоту та напруженість електричного поля при
діелектричному нагріві ?
18.В якому діапазоні частот використовують струм живлення при
індукційному на діелектричному нагріві ?
19.В чому заключаються термоелектричні ефекти Зеебека, Пельтьє,
Томпсона ?
20.Поясніть принцип роботи напівпровідникового елементу ?
21.Чим відрізняються електродні та елементні електроводонагрівачі ?
22.Вкажіть основні типи та області застосування електродних
водонагрівних та парових котлів в сільському господарстві.
23.Яким чином регулюють потужність в електродних та парових котлах ?
24.Перерахуйте основні заходи по безпечній експлуатації елементних та
електродних котлів.
25.Як розраховують ізолюючі вставки на трубопроводах води до
електроводонагрівачів ?
26.Які параметри повітряного середовища характеризують мікроклімат
тваринницьких та птахівничих будівель ?
27.Які системи електроопалення застосовують в тваринницьких та
птахівничих приміщеннях ?
28.Як розраховують потужність системи загального електроопалення ?
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29.Перерахуйте електротермічне обладнання, яке застосовується для
підігріву повітря в опалювально-вентиляційних системах, назвіть його
основні елементи.
30.Перерахуйте електротермічне обладнання, яке застосовується для
місцевого обігріву тваринницьких та птахівничих приміщень.
Курсовий проект
За номером варіанту завдання на курсовий проект (співпадає з номером
студента в групі (підгрупі)) за допомогою літературних джерел привести
обгрунтування вибору, перелік, технічні характеристики, виробників та ціни
на сучасні електротехнологічні установки, що використовується в
технологічних процесах аграрного виробництва на відповідному об’єкті описове завдання.
Орієтовна тематика курсового проектування.
Номер
Теми курсових проектів
варіанту
Підвищення рівня електрифікації корівника з розробкою САК
1.
мікрокліматом приміщення
Підвищення рівня електрифікації корівника з удосконаленням
2.
системи освітлення родильного відділення
Підвищення рівня електрифікації бройлерника з підлоговим
3.
утриманням із розробкою аероіонізатора повітря
Підвищення рівня електрифікації шахтної зерносушарки СЗШ-16 з
4.
удосконаленням САК вологості зерна
Підвищення рівня електрифікації корівника на 200 голів ВРХ з
5.
розробкою САК нагрівом води для технологічних потреб
Підвищення рівня електрифікації пташника з клітковим
6.
утриманням із розробкою САК освітленням
Підвищення рівня електрифікації бройлерника з клітковим
7.
утриманням із розробкою аероіонізатора повітря
Підвищення рівня електрифікації бройлерника з клітковим
8.
утриманням з розробкою САК мікрокліматом приміщення
Підвищення рівня електрифікації свинарника із розробкою
9.
електронагрівної підлоги
Підвищення рівня електрифікації технологічних процесів у теплиці
10.
з розробкою САК опроміненням рослин
Підвищення рівня електрифікації телятника з розробкою САК
11.
мікрокліматом приміщення
Підвищення рівня електрифікації молочнотоварної ферми з
12.
розробкою вітроелектричної станції для нагріву води
Підвищення рівня електрифікації молочнотоварної ферми з
13. удосконаленням електрокалориферної установки для нагріву
повітря
14. Підвищення рівня електрифікації свинарника з розробкою САК
11

Номер
варіанту

Теми курсових проектів

освітлення
Підвищення рівня електрифікації корівника на 200 голів ВРХ з
15.
розробкою САК нагрівом води для напування корів
Підвищення рівня електрифікації свинарника із розробкою
16.
аероіонізатора повітря
Підвищення рівня електрифікації корівника із розробкою
17.
аероіонізатора повітря
Підвищення рівня електрифікації бройлерника з підлоговим
18.
утриманням із розробкою електронагрівної підлоги
Підвищення рівня електрифікації бройлерника з клітковим
19.
утриманням із розробкою аероіонізатора повітря
Підвищення рівня електрифікації свинарника з розробкою
20.
вітроелектричної станції для нагріву води
Підвищення рівня електрифікації свинарника з розробкою САК
21.
нагрівом води для напування
Підвищення рівня електрифікації свинарника з удосконаленням
22.
електрокалориферної установки для нагріву повітря
Підвищення рівня електрифікації бройлерника з підлоговим
23. утриманням з удосконаленням електрокалориферної установки для
нагріву повітря
Підвищення рівня електрифікації свинарника із розробкою САК
24.
кормороздавачем
Підвищення рівня електрифікації шахтної зерносушарки СЗШ-16 з
25.
удосконаленням САК температурою агента сушіння
Підвищення рівня електрифікації свинарника з розробкою САК
26.
мікрокліматом приміщення
Підвищення рівня електрифікації бройлерника з підлоговим
27.
утриманням з розробкою САК мікрокліматом приміщення
Підвищення рівня електрифікації барабанної зерносушарки з
28.
удосконаленням САК температурою теплового агенту
Підвищення рівня електрифікації бройлерника з підлоговим
29.
утриманням з розробкою САК освітленням
Підвищення рівня електрифікації бройлерника з клітковим
30. утриманням з удосконаленням електрокалориферної установки для
нагріву повітря
Метою курсового проекта є поглиблення, узагальнення і практичне
закріплення теоретичних знань, набутих студентами під час вивчення
навчальної дисципліни "Електротехнології та електроосвітлення", однієї із
частин "Електричне освітлення та опромінення" або "Електронагрів та
електротехнології", придбання навичок із самостійного вирішення конкретних
інженерних задач.
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Об'єктами проекту є процеси і установки, де застосування методів
електротехнології є найбільш ефективним в АПК (освітлення приміщення для
утримання тварин з їх інфрачервоним чи ультрафіолетовим опроміненням,
електропідігрів води, електрообігрів приміщень, місцевий обігрів молодняку
тварин, електрообігрів у парниках і теплицях та інше).
Зміст розрахунково-пояснювальної записки обсягом 25...35 сторінок
формату А4 повинен відобразити вміння студента самостійно вирішувати
інженерні задачі в галузі електротехнології з використанням сучасних
розрахункових методів (в тому числі з використанням ЕОМ). Обов'язковими
елементами розрахунково-пояснювальної записки мають бути:
• завдання і вихідні дані для проектування;
• розрахунок, оцінювання і вибір відповідної електротехнологічної
установки;
• аналіз схеми керування, автоматизації і можливості її вдосконалення;
• вибір обладнання для нового рішення (результати вибору наводяться у
специфікації на необхідне обладнання);
• техніко-економічне оцінювання прийнятих рішень;
• перелік використаної літератури.
У графічній частині проекту (1 аркуш формату А1) має бути
зображення: конструкційних елементів і загального вигляду установки;
принципова електрична схема; перелік елементів принципової електричної
схеми, необхідні графіки та інше.
Студентам, які беруть активну участь у науково-дослідній роботі за
тематикою кафедри, може бути дозволено (за рішенням кафедри) замість
курсового проекту захищати результати самостійних наукових досліджень у
вигляді реферату.
Структура курсового проекту "Електротехнології в АПК"
В якості об’єктів проектування вибираються електротехнологічні
процеси, які дістали найбільше практичне поширення та застосування
(електронагрів води на молочних фермах, електрокалориферний обігрів
виробничих
приміщень,
місцевий
електрообігрів
молоднику,
електрообробіток матеріалів та ін.).
Зміст розрахунково-пояснювальної записки – технологічні розрахунки
та обгрунтування прийнятого конструктивного рішення із застосуванням
сучасних розрахункових методів. Обов’язковим елементом проектування
повинна бути автоматизація процесу чи установки та техніко-економічна
оцінка доцільності впровадження запропонованого рішення.
В графічній частині подаються конструктивні розробки та принципові
електричні схеми управління і автоматизації.
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ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРОЕКТУ:
- план приміщення за типовим проектом;
- типові вимоги на проектування електроустановок
ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
ВСТУП:
- характеристика об’єкту проектування;
- вихідні дані до проектування;
- мета та задачі розробки.
ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
- технологічні розрахунки
- енергетичні та електротехнічні розрахунки
КОНСТРУКТИВНА ЧАСТИНА
- розробка функціонально-технологічної та принципової електричної схеми
електротехнологічної установки;
- розробка схеми автоматизації електротехнологічної установки;
- опис роботи схем
ПЕРЕЛІК ГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ:
- план об’єкту проектування
з нанесенням електрообладнання та
електроосвітлення;
- функціонально-технологічна, принципова електрична та схема
автоматизації електротехнологічної установки;
Захист курсового проекту проводиться у формі короткої доповіді та
відповідей на поставлені запитання, що виникають у результаті
ознайомлення з курсовим проектом.
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6. Програма навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем

Тема 1. Вступ. Сучасний
стан розвитку
електротехнологій.
Наукова доброчесність та
плагіат.
Тема 2. Електротермія
Тема 3. Електронагрів
опором. Прямий нагрів
Тема 4. Електронагрів
опором. Непрямий нагрів
Тема 5. Електродуговий
нагрів
Тема 6. Індукційний нагрів
Тема 7 . Діелектричний
нагрів
Тема 8. Електричні
водонагрівачі
Тема 9. Електронагрівні
установки для створення
мікроклімату
Тема 10. Електронагрівні
установки для
регулювання мікроклімату

Кількість годин
Денна форма

самостійна
усього
робота
Розділ 1. Електронагрів та електротехнології

Кількість годин
Заочна (дистанційна) форма
лекції

лабораторні

самостійна
робота

12

-

-

12

10

16

2

2

12

4

10

14

-

-

14

2

4

8

14

-

-

14

16

2

4

10

16

2

2

12

14

2

2

10

12

-

-

12

14

2

4

8

12

-

-

12

16

2

4

10

14

-

2

12

14

2

2

10

12

-

-

12

12

2

2

8

16

2

2

12

усього

лекції

лабораторні

10

2

-

8

14

2

2

16

2
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Назви розділів і тем
Тема 11. Електронагрівні
установки в спорудах
захищеного грунту.
Разом за розділом 1
Курсовий проект
Усього годин

Кількість годин
Денна форма

Кількість годин
Заочна (дистанційна) форма

усього

лекції

лабораторні

самостійна
робота

усього

лекції

лабораторні

самостійна
робота

10

2

2

6

12

-

-

12

150

22

30

150

6

8

180

22

30

98
30
128

180

6

8

136
30
166
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7 Теми лабораторних занять
№
з/п

Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання

Назва розділів і тем

Розділ 1. Електронагрів та електротехнології

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Дослідження відкритих електричних нагрівачів
Дослідження трубчатих електронагрівачів.
Дослідження електрозварювального трансформатора
Вивчення та дослідження установки індукційного нагріву
Дослідження елементного водонагрівача проточного типу.
Дослідження елементного водонагрівача ємнісного типу.
Дослідження та перевірочний розрахунок електродного
водонагрівного котла.
Дослідження електрокалориферної установки тапу СФОЦ
Вивчення електротермічного обладнання ремонтних
підприємств
Дослідження електроаерозольної установки
Дослідження електроіфлювіальної люстри

Разом за розділом 1
Разом

2
2
4
2
4
4

2
2
-

2

2

4

2

2

-

2
2
30
30

8
8

8. Форми поточного та підсумкового контролю

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

5

5

5

5

5

5
60

6

6

6

6

6

Сума

Т1

Розділ 2

Підсумковий
контроль

Екзамен
Поточне тестування та самостійна робота

40

100

Курсовий проект
Підготовка та написання курсового проекту
Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

30

30
60

Захист проекту

Сума

40

100

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка
Оцінка за національною шкалою
ECTS для екзамену, курсової
для заліку
роботи, практики

90-100
82-89
75-81
67-74
60-66

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно
Не зараховано з
Незадовільно з
можливістю повторного можливістю повторного
складання
складання
Незадовільно з
Не зараховано з
обов’язковим повторним обов’язковим повторним
вивченням дисципліни вивченням дисципліни

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання
яких передбачає навчальна дисципліна.
1. Комп'ютер з електронним проектором та переносним екраном.
2. Відеофільми
3. Лабораторні прилади та установки.
4. Повні тексти лекцій.
5. Роздатковий ілюстративний матеріал лекцій.
6. Презентаційний мультимедійний матеріал для читання лекцій.

1.
2.
3.
4.

10. Рекомендовані джерела інформації
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна
Василега П.О. Електротехнологічні установки: навчальний посібник
/П.О. Василега. – Суми: Видавництво СумДУ, 2010. – 548 с.
Соловей О.І. Промислові електротехнологічні установки / О.І.Соловей
– К.:Кондор, 2009. 172 с.
Іноземцев Г.Б. Електрофізичні та технологічні властивості
сільськогосподарських матеріалів : курс лекцій / Іноземцев Г.Б.,
Червінський Л.С., Берека О.М. - К. : НАУ, 2006. - 124 с.
Червінський Л.С. Оптичні технології в тваринництві / Л.С. Червінський.
-К. : Наук, думка, 2003. - 230 с.
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1.
2.
3.
4.
5.

Допоміжна
Электрическое
освещение:справочник
/
В.Б.Козловская,
В.Н.Радкевич, В.М.Сацукевич.- 2-е изд.- Минск: Техноперспектива,
2008.-271 с.
Эффективные режимы работы электротехнологических установок/И.
В. Жежеленко, в. М. Божко, Г. Я. Вягин, М. Л. Рабинович.-К.:Техника,
2001.-183 с.
Червінський Л.С., Шевель С.С. Експлуатація освітлювальних і
опромінювальних установок у сільському господарстві.-.:Урожай,
2000.-196
Салата М.П. Практикум з електротехнології / Салата М.П., Борщ Г.М.,
Берека О.М. - К.: НАУ, 2007. -Ч.1. - 73с.
Салата М.П. Практикум з електротехнології / Салата М.П., Борщ Г.М.,
Берека О.М. - К.: НАУ, 2007. - Ч.2.- 66 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Державна установа «Науково-методичний центр інформаційноаналітичного
забезпечення
діяльності
вищих
навчальних
закладів «Агроосвіта»
03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11
Телефонний код 044
Тел./факс 242–13–52
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра електротехніки, електромеханіки і електротехнологій

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОК 2 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ
спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Навчально-науковий інститут енергетики

2019 рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в
енергетиці» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти на базі
ОС бакалавр за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка»

1. Мета навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «Інформаційні технології в енергетиці» є
обов’язковою при підготовці фахівців спеціальності 141 «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня „Магістр”
Мета – формування у майбутніх інженерів- енергетиків інформаційної
та комп'ютерної культури сучасного рівня, отримання студентами знань із
галузі комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, персональних
комп’ютерів (ПК), розробки алгоритмів та програмування, набуття
практичних навичок роботи на ПК із застосуванням сучасних пакетів
прикладних програм загального та спеціального призначення, реалізації
алгоритмів обробки інформації на алгоритмічній мові.
Завдання – теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців з
таких питань:
•
архітектура та принципи функціонування персональних
комп'ютерів;
•
програмне забезпечення сучасних інформаційних систем в
енергетиці та тенденції його розвитку;
•
інформаційні технології, їх роль і місце у сучасному суспільстві.
Компетентності:
Інтегральна компетентність (ІК)
ІК1. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі під час
професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю
умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК3. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК9. Здатність працювати автономно та в команді.
Фахові компетентності (ФК)
ФК1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні
методи для вирішення науково- технічних проблем і задач електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ФК4. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення надійності,
ефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації обладнання та
об’єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК11. Здатність оцінювати показники надійності та ефективності
функціонування
електроенергетичних,
електротехнічних
та
електромеханічних об'єктів та систем.
ФК14. Здатність використовувати програмне забезпечення для комп’ютерного
моделювання,
автоматизованого
проектування,
автоматизованого
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виробництва і автоматизованої розробки або конструювання елементів
електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.

2. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів –
5
Розділів – 3
Тем – 17

Загальна кількість
годин – 150
Тижневих годин:
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 4

Галузь знань,
спеціальність,
освітній ступінь
Галузь знань
14 – Електрична
інженерія
Спеціальність 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»

Освітній ступінь:
Магістр

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

заочна
(дистанційна)
форма
навчання

Обов'язкова
Рік підготовки:
1 магістр
1 магістр
Семестр
1
1
Лекції
34 год.
8 год.
Лабораторні заняття
38 год.
10 год.
Самостійна робота
78 год
132 год.
Вид контролю:
залік

3. Результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології
в енергетиці» фахівець повинен:
знати: основні компоненти і структуру апаратного та програмного
забезпечення сучасних комп’ютерних систем; правила організації
документообігу, виконання розрахунків і створення презентацій на базі
програм офісних пакетів; спеціалазовані програмні продукти для вирішення
конкретних функціональних обов’язків інженера-енергетика; програмне
забезпечення для доступу до необхідних служб глобальної мережі Internet та
захисту інформації.
вміти: підбирати для організації свого робочого місця оптимальну
апаратну і програмну конфігурацію комп’ютерної та перефирійної техніки;
володіти основними прийомами введення, накопичення, зберігання та
передачі інформації; розробляти та оформляти складні текстові документи за
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професійною спрямованністю; використовувати електронні таблиці для
автоматизації розрахунків і обробки даних, аналізувати та інтерпритувати
отримані результати оброблення; будувати на їх основі прогнози, графіки та
діаграми; проводити ціленаправлений та ефективний пошук інформації за
професійною ознакою з використанням спеціалізованих інформаційнопошукових систем; користуватися основними сервісами глобальної мережі
Internet; вирішувати проблеми інформаційної безпеки в межах робочого місця.
Нормативний зміст підготовки здобувачів освітнього ступеня „Магістр”,
які вивчають дисципліну «Інформаційні технології в енергетиці» передбачає
програмні результати навчання (ПРН):
ПРН1. Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та надійності
електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання
й відповідних комплексів і систем.
ПРН4. Окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки
експлуатації
та
продовження
ресурсу
електроенергетичного,
електротехнічного та електромеханічного обладнання і відповідних
комплексів і систем.
ПРН5. Аналізувати процеси в електроенергетичному, електротехнічному
та електромеханічному обладнанні і відповідних комплексах і системах.
ПРН9. Здійснювати пошук джерел ресурсної підтримки для додаткового
навчання, наукової та інноваційної діяльності.
ПРН15. Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і практичної
діяльності з метою подолання розриву між теорією і практикою, науковими
досягненнями і їх практичною реалізацією.
ПРН18 Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною
мовами з сучасних наукових і технічних проблем електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН20 Виявляти основні чинники та технічні проблеми, що можуть
заважати впровадженню сучасних методів керування електроенергетичними,
електротехнічними та електромеханічними системами
4. Критерії оцінювання
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується за
накопичувальною системою і є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних
на підставі оцінювання окремих форм навчальної діяльності під час поточного
та підсумкового контролю. Підсумкова оцінка у 100- бальній системі є сумою
таких складових, як: сумарна кількість балів за поточне оцінювання з тем
навчальної дисципліни, визначених робочою навчальною програмою; оцінки
за індивідуальне науково-дослідне завдання та оцінок рубіжного контролю,
оцінки за семестровий екзамен.
Оцінювання знань та умінь студентів з навчальної дисципліни та
розподіл балів здійснюється за такими критеріями:
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Сума
балів за
Зміст критеріїв
всі види
навчальної
діяльності
Студент володіє глибоким та систематизованим знанням
90-100
навчального матеріалу, окресленого навчальною програмою та
висвітленого в основних і додаткових рекомендованих
літературних джерелах; вільно володіння системою понять
навчальної дисципліни, усвідомлює їх сенс та значення для
майбутньої професії; уміє аналізувати явища, які вивчаються, у
їхньому взаємозв'язку і розвитку та узагальнювати результати
аналізу; уміє вільно.; чітко, логічно, обґрунтовано і послідовно
викладати засвоєну навчальну інформацію, висловлювати свої
думки та аргументовано захищати власну позицію; уміє
самостійно визначати цілі навчальної діяльності та здобувати і
використовувати навчальну інформацію; виявляє творчі
здібностей під час вивчення навчального матеріалу; уміє
застосовувати теоретичні положення під час розв'язання
практичних завдань та досягати позитивних результатів у
розв'язанні як теоретичних проблем, так і практичних завдань.
Студент володіє глибоким знанням навчального матеріалу
82-89
окресленого навчальною програмою і висвітленого в
рекомендованих основних та окремих додаткових літературних
джерелах; вільно володіє системою основних понять навчальної
дисципліни; уміє здійснювати аналітико-синтетичну обробку
навчальної інформації переважно на основі засвоєного
алгоритму; уміє логічно послідовно, обгрунтовано але з
незначними
(несуттєвими)
неточностями
відтворювати
навчальний матеріал та формулювати правильні, але з
незначними неточностями відповіді на поставлені запитання,
переважно захищати свою позицію; уміє здійснювати
самостійний пошук інформації, використовуючи її для
успішного розв'язання теоретичних та практичних завдань.
Студент володіє достатньо повним знанням навчального
75-81
матеріалу, окресленого навчальною програмою та висвітленого
в основних літературних джерелах переважною більшістю
понять
навчальної
дисципліни;
уміє
відтворювати,
узагальнювати та систематизувати: навчальну | інформацію під
керівництвом викладача; уміє переважно логічно, послідовно і
переважно обґрунтовано але з певною кількістю незначних
помилок відтворювати навчальний матеріал та формулювати
переважно правильні але з незначними помилками, не завжди
повні відповіді на поставлені запитання; уміє контролювати
власну навчальну діяльність, виконуючи завдання, визначені
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Зміст критеріїв
викладачем; уміє використовувати теоретичне знання для
розв'язання теоретичних завдань та досягати переважно
позитивних результатів у розв'язанні теоретичних проблем і
практичних завдань.
Студент володіє знанням основного навчального матеріалу,
передбаченого навчальною програмою, в обсязі, необхідному
для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності;
уміє відтворювати навчальну інформацію з певною кількістю
помилок, формулювати неповні та дещо непослідовні і нелогічні
відповіді зі значною кількістю несуттєвих, а в окремих випадках
суттєвих помилок; уміє виконувати навчальну діяльність
переважно під керівництвом викладача;: уміє використовувати
отримані знання під час виконання окремих теоретичних і
практичних завдань; уміє усунути помилки під час виконання
теоретичних і практичних завдань з допомогою викладача.
Студент володіє знанням основного навчального матеріалу,
передбаченого навчальною програмою, в обсязі, необхідному
для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності;
уміє відтворювати навчальну інформацію з великою кількістю
несуттєвих і суттєвих помилок, формулювати неповні, не завжди
послідовні та логічні відповіді; уміє використовувати теоретичне
знання лід час виконання окремих теоретичних практичних
завдань, що супроводжується помилками; уміє усунути
найсуттєвіші помилки з допомогою викладача.
Студент оволодів окремими фрагментами навчального матеріалу
та не оволодів знанням переважної частини навчального
матеріалу, окресленого навчальною програмою, що спричиняє
істотні помилки у відповідях на запитання та принципові
помилки під час виконання навчальних завдань теоретичного і
практичного характеру; виявляє спроможність поповнити обсяг
теоретичних знань та усунути найсуттєвіші помилки з
допомогою викладача.
Студент оволодів навчальним матеріалом на рівні елементарного
розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів
та не оволодів знанням навчального матеріалу, окресленого
навчальною програмою, що спричиняє грубі помилки або
унеможливлює виконання навчальних завдань, продовження
навчання в напрямі підготовки до майбутньої професійної
діяльності без повторного, вивчення і навчальної дисципліни
7

Сума
балів за
всі види
навчальної
діяльності

67-74

60-66

35-59

0-34

Система оцінювання та вимоги
Форми
Параметри
Види роботи
контролю та
оцінки
звітності
І. Поточне оцінювання
1.1
19 занять
Активна робота
(оцінювання
Підготовка до
в підгрупах,
занять за 5лабораторновиконання
бальною
практичних занять
завдань.
шкалою,
коефіцієнт 0,2)
1.2
Оцінювання
Виконання
якості
лабораторної
виконаних
роботи в
завдань,
15 балів
електронному та
правильність та
паперовому виді
повнота
відповідей
1.3
Оцінювання
Захист
якості виконаної
лабораторної
роботи з
роботи із
умінням
15 балів
застосуванням
застосувати
комп’ютерних
комп’ютерні
технологій
технології
1.4
Перевірка
Виконання
результатів
підсумкового
виконання
11 балів
контрольного
контрольної
завдання
роботи
Всього балів за поточне оцінювання
ІІ. Самостійна робота студента
2.1 Виконання
індивідуального
завдання за
Оцінювання
номером варіанту
якості
5 балів
(співпадає з
виконання
номером студента в
групі (підгрупі)).
Разом балів за виконання завдань для самостійної роботи
ІІІ. Підсумковий контроль
Всього балів за підсумковий контроль (залік)
ВСЬОГО БАЛІВ
№
з/п
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Максимальна
кількість
балів

19

15

15

11
60
20

20
20
100

Картка оцінювання навчальних досягнень студента
Умови допуску до
підсумкового
контролю

Виконання умов навчальної програми з мінімальним
кількісним балом - 35

5. Засоби оцінювання
Перелік питань, які виносяться на підсумковий контроль знань
Розділ 1. Інтелектуальні системи
1. Загальні відомості про інтелектуальні системи.
2. Принципи побудови ІС.
3. Види мереж.
4. Продуктивність мереж.
5. Способи комутації в інформаційних мережах.
6. Комутація каналів.
7. Віртуальні з'єднання і діаграми
8. Еталонна модель взаємодії відкритих систем (ЕМВВС, OSI - Open System
Interconnect). Рівневі протоколи.
9. Модель протоколів INTERNT.
Інші моделі протоколів.
10. Аналізатори протоколів.
11. Цифрові системи передачі даних.
12. Поняття ISDN.
13. Стандари ISDN.
14. Технічне забезпечення ISDN, підключення до Internet через ISDN.
15. ISDN в Україні.
16. Загальні відомості.
17. Склад і функціональні характеристики.
18. Пристрої телематики.
19. Склад інтегрованої системи зв'язку.
20 Моніторинг погодних умов.
Розділ 2. Мультисервісні мережі
1. Next Generational Network.
2. SDH, Ethernet, ATM, IP/MPLS, WDM
3. POS
4. Загальна характеристика мережних стандартів.
5. Технічні засоби для організації локальних мереж.
6. Технічні засоби для об’єднання локальних мереж: мости, комутатори,
маршрутизатори, шлюзи.
7. Призначення, типи, і характеристики.
8. Базові технології реалізації.
9. Транкинговий зв'язок „ТЕТРА"
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10. Стільниковий зв'язок стандарту GSM.
11. Технологія WLAN. (Wi-Fi), (WiMAX).
12. Загальна характеристика стільникової мережі зв’язку.
13. Аналогові стільникові мережі.
14. Послуги стільникових мереж.
15. Використання стільникових мереж для передачі даних.
Розділ 3. Організація, принципи побудови та засоби окремих видів
зв’язку
1. Розвиток пейджингового зв’язку.
2. Структура системи пейджингового зв’язку.
3. Стандарти пейджингового зв’язку.
4. Способи передачі повідомлення.
5. Розвиток пейджингу в Україні.
6. Офісні та відомчі АТС.
7. Комп’ютерна телефонія – поняття і застосування.
8. Основні види систем комп’ютерної телефонії.
9. Апаратна база комп’ютерної телефонії.
10. Програмне забезпечення та основні стандарти АРІ для комп’ютерної
телефонії.
11. Основні поняття системи супутникового зв’язку.
12. Протоколи супутникових мереж.
13. Перспективи використання супутникових мереж.
14. Транкінгові ПСРР.
15. Архітектура транкінгових систем.
16. Зміст стандарту МРТ1327.
17. Архітектура транкінгової системи МРТ1327.
18. Цифрові системи транкінгового зв’язку.
19. Стандартизація в галузі безпеки телекомунікаційних систем.
20. Криптографічні методи захисту інформації.
21. технічні засоби захисту інформації.
22. Програмне забезпечення для захисту інформації персональних
комп’ютерів.
23. Інформаційні сигнали супутникових систем навігації.
24. Методи навігаційних визначень.
25. Локальність і широкозонні диференціальні супутникові системи.
26. Перспективи розвитку методів і засобів навігації з урахуванням концепції
CNS/ATM.
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6. Програма навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни

Кількість годин
Денна форма

Назви розділів і тем

Тема 1. Вступ. Основні
поняття
про
інтелектуальні системи.
Веб-ресурси підтримки
наукової роботи
Тема
2.
Структура
інформаційної мережі.
Тема 3. Еталонна модель
взаємодії
відкритих
систем
і
рівневі
протоколи.
Тема 4. Цифрова мережа
з інтеграцією сервісу.
Тема 5. Локальні системи.
Склад
підсистем
моніторингу.
Тема 6.
Телекомунікаційна
частина АСУ ДР.
Тема 7. Комплексні
системи автоматичного
моніторингу.
Разом за розділом 1
Тема 1. Технології
побудови
мультисервісних мереж.

самостійна
усього
робота
Розділ 1. Інтелектуальні системи

Кількість годин
Заочна (дистанційна) форма
лекції

лабораторні

самостійна
робота

7

-

-

7

4

11

2

2

7

4

4

11

2

2

7

2

4

4

7

-

-

7

12

2

6

4

8

-

-

8

10

2

4

4

8

-

-

8

6

2

-

4

8

-

-

8

60

14

60

4

4

52

10

2

14

2

2

10

усього

лекції

лабораторні

6

2

-

4

6

2

-

10

2

10

18
28
Розділ 2. Мультисервісні мережі
2

6

Кількість годин
Денна форма

Назви розділів і тем
Тема 2.Засоби організації
комп’ютерних мереж.
Тема 3. Підсистема
оперативнотехнологічного
радіозв'язку.
Тема 4. Система
стільникового зв’язку.
Тема 5. Цифрові
стільникові мережі. GSM.
Разом за розділом 2
Тема 1. Пейджинговий
зв’язок.
Тема 2. Сучасні системи
комп’ютерної телефонії.
Тема 3. Системи
супутникового зв’язку.
Тема 4. Професійні
системи рухомого
радіозв’язку (ПСРР).
Тема 5. Безпека
телекомунікаційних
систем.
Разом за розділом 3
Усього годин

Кількість годин
Заочна (дистанційна) форма

усього

лекції

лабораторні

самостійна
робота

усього

лекції

лабораторні

самостійна
робота

13

2

4

7

13

-

2

11

15

2

6

7

11

-

-

11

13

2

4

7

11

-

-

11

9

2

-

7

11

-

-

11

4

54

60
10
16
34
60
2
Розділ 3. Організація, принципи побудови та засоби окремих видів зв’язку
6

2

-

4

5

-

-

5

10

2

4

4

9

2

2

5

6

2

-

4

6

-

-

6

4

2

-

2

5

-

-

5

4

2

-

2

5

-

-

5

30
150

10
34

4
38

16
78

30
150

2
8

2
10

26
132
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7. Теми лабораторних занять
Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання

Назва розділів і тем
Розділ 1. Інтелектуальні системи
Спектри, модуляція, цифрові сигнали.

4

-

Побудова цифрових систем передачі. Принципи
багатоканальної передачі. Цифрові системи передачі.

4

2

Лінії передачі, транспортні мережі

6

2

Телефонні служби, телеграфні служби.

4

-

18

4

Доступ до локальної мережі. Робота з мережевими ресурсами.
Спілкування і співпраця в мережі.

2

2

Служби і мережі ПД.

4

2

Факсимільні і інші служби документального зв'язку.

6

-

Вузько смугові цифрові мережі інтегрального
обслуговування.

4

-

16

4

Разом за розділ 1
Розділ 2. Мультисервісні мережі

Разом за розділ 2

Розділ 3. Організація, принципи побудови та засоби окремих видів зв’язку
4

2

Разом за розділ 3

4

2

Разом

38

10

Широкосмугові інтелектуальні мережі.

8. Форми поточного та підсумкового контролю

Т7

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

6

Т6

Т3

6

Розділ 3

Т5

Т2

5

Поточне тестування та самостійна робота
Розділ 2

Т4

Т1

Розділ 1

6

6

6

6

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Загальна кількість
балів

Залік

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90-100
82-89
75-81
67-74
60-66

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно
Не зараховано з
Незадовільно з
можливістю повторного можливістю повторного
складання
складання
Не зараховано з
Незадовільно з
обов’язковим повторним обов’язковим повторним
вивченням дисципліни вивченням дисципліни

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання
яких передбачає навчальна дисципліна
1. Комп'ютер з електронним проектором та переносним екраном.
2. Відеофільми
3. Лабораторні прилади та установки.
4. Повні тексти лекцій.
5. Роздатковий ілюстративний матеріал лекцій.
6. Презентаційний мультимедійний матеріал для читання лекцій.
10. Рекомендовані джерела інформації
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна
1.
Дибкова J1.M. Інформатика та комп’ютерна техніка Посібник
для студентів вищих навчальних закладів. - K.: Академія, 2002. -320с.
2.
Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології:
Підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О.І Пушкаря. - K.:
Видавничий центр “Академія”, 2003. - 704 с.
3.
Литвин 1.1., Конончук О.М., Дещинський Ю.Л. Інформатика:
теоретичні основи і практикум. Підручник. - Львів: “Новий світ”, 2004. 304с.
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Харченко В.П., Паук С.М., Нестерова Л.М., Бабак Є.А.
Супутникові системи авіаційного зв’язку. К.: НАУ. 2003, -204 с.
4.

Допоміжна
1. Конахович Г.Ф., Паук С.М., Шевченко Р.О., Аль-Хенти М.Ф.
Основы развития систем мобильной связи. К.:КИИГА, 1997 –112 с.
2. Берлинер Э.М. та ін. Microsoft Office XP. - К.: Бином, 2001.-430 с.
3. Борисенко Л.A. Локальна мережа. Просто как дважды два / Л.А.
Борисенко. - К.: Ексмо, 2007. - 160 с.
4. Зелинский С.Э. Internet для кожого. - К.: Діалектика, 2001. -368 с.
5.
Харт-Девис Гай. Word 2000. Базовий курс). - К., Ентроп, КоронаПринт, 2000. - 394 с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Державна установа «Науково-методичний центр
аналітичного
забезпечення
діяльності
вищих
закладів «Агроосвіта»
03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11
Телефонний код 044
Тел./факс 242–13–52
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інформаційнонавчальних

1. Мета навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна “Математичне моделювання електротехнічних
систем та їх елементів“ є обов*язковою при підготовці фахівців
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
освітнього ступення ‘Магістр‘.
Метою навчальної дисципліни є фахова підготовка студентів до
самостійного розв*язування задач математичного моделювання з
використанням основних положень загальної методології, методів та
моделей, які реалізуються за допомогою
сучасних математичних
комп*ютерних пакетів, чисельних методів обчислення, задач математичної
фізики.
Компетентності фахівця освітнього ступення ‘Магістр‘:
Загальні 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.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК5. Здатність використовувати іноземну мову для здійснення науковотехнічної діяльності.
ЗК6.Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК8. Здатність виявляти та оцінювати ризики.
ЗК9. Здатність працювати автономно та в команді.
ЗК10. Здатність виявляти зворотні зв’язки та корегувати свої дії з їх
врахуванням.
Спеціальні (предметні) компетентності:
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.
СК3. Здатність планувати, організовувати та проводити наукові
дослідження в області електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки.
СК4. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення
надійності, ефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації
3

обладнання та об’єктів електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки.
СК6. Здатність демонструвати знання і розуміння математичних
принципів і методів, необхідних для використання в електроенергетиці,
електротехніці та електромеханіці.
СК7. Здатність демонструвати обізнаність з питань інтелектуальної
власності та контрактів в електроенергетиці, електротехніці та
електромеханіці.
СК8. Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати
обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи,
сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в електроенергетиці,
електротехніці та електромеханіці.
СК9. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні,
економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних
рішень в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.
СК10. Здатність керувати проектами і оцінювати їх результати.
СК11. Здатність оцінювати показники надійності та ефективності
функціонування електроенергетичних, електротехнічних та
електромеханічних об'єктів та систем.
СК12. Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення досягнення
поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів проблеми, що
вирішується, включаючи виробництво, експлуатацію, технічне
обслуговування та утилізацію обладнання електроенергетичних,
електротехнічних та електромеханічних комплексів.
СК14. Здатність використовувати програмне забезпечення для
комп’ютерного моделювання, автоматизованого проектування,
автоматизованого виробництва і автоматизованої розробки або
конструювання елементів електроенергетичних, електротехнічних та
електромеханічних систем.
СК 15. Здатність публікувати результати своїх досліджень у наукових
фахових виданнях.
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2. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів –4
Тем – 15

Загальна кількість
годин – 120
Тижневих годин:
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 4

Галузь знань,
спеціальність,
освітній ступінь

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань
14 – Електрична
інженерія
Спеціальність 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»

Освітній ступінь:
магістр

заочна
(дистанційна)
форма
навчання

Обов'язкова
Рік підготовки:
1 -й.
1 -й.
Семестр
1
1
Лекції
30 год.
10 год.
Лабораторні заняття
30 год.
10 год.
Самостійна робота
60
100 год.
Вид контролю:
екзамен

3. Результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати засоби використання чисельних методів для побудови
наближеного розв*язку задачі, класифікаціюю математичних моделей,
приклади математичних моделей, що використовуються для моделювання
інженерно-енергетичних проблем, числові схеми розв*язування крайових
задач в
електромеханічних системах; вміти використовувати методи та
моделі розділів класичної математики , без яких неможливо проведення
практичних розрахунків, вміти будувати прості математичні моделі
енергетичних процесів. Моделювати параметри енергетичних систем та
мереж.
Об*єктом вивчення дисципліни “Математичне моделювання
електротехнічних систем та їх елементів“ є прийоми математичного
моделювання та обробка результатів обчислювального експерименту.
Завдання – формування у студентів комплексу знань, навиків та
уявлень, що необхідні для самостійного розв*язування професійних задач,
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зв*язаних з розробкою детермінованих параметрів моделей, прийняття
рішень з урахуванням
випадкових величин в умовах обмеженої
інформативності та використання практичних аспектів чисельних методів на
основі застосування математичних систем.
Нормативний зміст підготовки здобувачів освітнього ступення
‘Магістр‘, які
вивчають дисципліну “Математичне моделювання
електротехнічних систем та їх елементів“ передбачає програмні результати
навчання:
ПРН1. Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та
надійності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного
обладнання й відповідних комплексів і систем.
ПРН2.
Відтворювати
процеси
в
електроенергетичних,
електротехнічних та електромеханічних системах при їх комп’ютерному
моделюванні в різних галузях народного господарства, зокрема в АПК.
ПРН3. 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.
ПРН7. Володіти методами математичного та фізичного моделювання
об’єктів
та процесів
електроенергетичних,
електротехнічних та
електромеханічних системах.
ПРН9. Здійснювати пошук джерел ресурсної підтримки для
додаткового навчання, наукової та інноваційної діяльності.
ПРН18 Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною
мовами з сучасних наукових і технічних проблем електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН20 Виявляти основні чинники та технічні проблеми, що можуть
заважати впровадженню сучасних методів керування електроенергетичними,
електротехнічними та електромеханічними системами

4. Критерії оцінювання
КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТА
№
з/п

1.1

Види роботи

Підготовка до
лабораторно- практичних
занять

Форми контролю та
звітності
І. Поточне оцінювання
Активна робота в мінігрупах, виконання завдань
і вправ у робочому зошиті.
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Параметри
оцінки

Максимальна
кількість балів

15 занять
(оцінювання
занять за 5бальною
шкалою,
коефіцієнт
0,2)

15

Оцінювання якості
виконаних завдань,
1.2
7 балів
правильність та повнота
відповідей
Оцінювання якості
Захист лабораторної
виконаної роботи з
1.3 роботи із застосуванням
8 балів
умінням застосувати
комп”ютерної технології
комп”ютерні технології
Перевірка результатів
Виконання підсумкового
1.4
виконання контрольної
10 балів
контрольного завдання
роботи
Всього балів за поточне оцінювання
ІІ. Самостійна робота студента
Виконувати розрахунок
побудови функції апроксимації Оцінювання якості
5 балів
2.1. за допомогою метода
виконання
найменших квадратів
Побудова графіку напруги
Оцінювання якості
2.2. уздовж лінії в режимі
8 балів
виконання
холостого ходу
Виконання лабораторної
роботи в електроному та
паперовому виді

2.3.

Оцінка точності
побудованого
екстраполяції

прогнозу,
методом

Оцінювання якості
виконання

Разом балів за виконання завдань для самостійної роботи
ІІІ. Підсумковий контроль
Всього балів за підсумковий контроль (іспит)
ВСЬОГО БАЛІВ

7

8

10
40

20

7 балів
20
40
100

5. Засоби оцінювання
Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль знань
1. Поняття система (розкрити поняття, привести описи систем).
2. Розкрити такі описи системи як: функціональне; морфологічне;
інформаційне.
3. Елемент системи.
4. Поняття зв'язку між елементами
5. Сформулюйте принципи системного підходу
6. Що під собою має на увазі системний аналіз (основні етапи системного
аналізу)
7. Структура системи (розкрійте поняття)
8. Що мають на увазі під поняттями: централізована система,
децентралізована система?
9. Багаторівневість системи.
10.Ділення систем по функціях і цільовому призначенні.
11. Рівні інформації. Дані, поняття даних
12. Атрибуті даних
13. Що мають на увазі під гіпотезою? Привести приклади
14. Шкалі. Описані типи шкал: номінальна, порядкова інтервальна, відносна,
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дихотомічна
15. Типи наборів даних: запис; табличні дані; транзакційні дані; графічні
дані; хімічні дані
16. Які формати зберігання даних ви знаєте? Відсортуйте по частоті
використання
17. Що таке база даних?
18. Які вимоги пред'являються до СУБД?
19.Класифікація видів даних. По критерію постійності: змінні; постійні;
умовно-постійні.
20.Які дані можна включати в метадані? 1. Що таке Data Mining ?
21. Вимоги до переробки інформації
22. Що лежить в основі технології Data Mining ?
23. Опишіть рівні знань витягуваних з даних
24. Які завдання вирішує Data Mining (перерахувати)?
25. Розкрійте поняття Information retrieval
26. Що має на увазі text data mining?
27. Навіщо використовують web mining ?
28. Походження Data Mining
29.Які правила постановки завдання Data Mining?
30.Взаємозв'язок Data Mining і баз даних 1. Опишіть класи систем Data
Mining_
31. Що собою представляють – наочно-орієнтовані системи?
32. Приведіть приклади статистичних пакетів для обробки даних
33. Нейронні мережі. Опишіть суть методу, в чому особливість
нейромережевої парадигми
34. Система CBR (case based reasoning). Особливості і недоліки.
35. У чому полягає суть методу дерева рішень (decision trees)?
36. У чому суть підходу «еволюційного програмування»?
37. Розкрійте принцип методу і область застосування «Генетичніх
алгоритмів»
38. У чому полягають алгоритми обмеженого перебору? 1. Дайте визначення
моделі
39. У чому полягають цілі моделювання?
40. Перерахуєте загальні властивості будь-якої моделі
41. У чому полягає проблема моделювання?
42. Приведіть ряд типів моделей
43. Які моделі зараховують до фізичних моделей, які моделі відносять до
аналогових моделей?
44. Які моделі можна відносити до математичних?
45. Перерахуєте основні етапи моделювання
46. Які етапи виділяють при побудові і аналізі конкретних моделей?
47.Сформулюйте загальні проблеми моделювання 1. Поняття випадкової
величини. Яку величину називають дискретною, а яку хімічні дані
безперервною і чому?
48. Закон розподілу дискретної випадкової величини. Види завдання закону
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розподілу дискретної випадкової величини.
49. Інтегральна функція розподілу випадкової величини. Геометричний сенс.
Властивості інтегральної функції розподілу випадкової величини
50. Диференціальна функція розподілу випадкової величини. Властивості.
51. Числові характеристики випадкової величини. Математичне очікування.
Властивості математичного очікування
52. Дисперсія (визначення)
53. Середньоквадратичне відхилення
54. Закон рівномірного розподілу вірогідності безперервної випадкової
величини
55. Нормальний закон розподілу вірогідності безперервної випадкової
величини(крива Гауса). Властивості нормальної кривої (кривій Гауса)
56.Показовий закон розподілу вірогідності безперервної випадкової величини
57. Як залежить ступінь інтерполяційного многочлена по формулі Лагранжа
від числа вузлів?
58. Проблема екстраполювання по формулі Лагранжа
59. Запишіть інтерполяційний многочлен по формулі Ньютона
60. Як обчислюються розділені різниці інтерполяційного многочлена по
формулі Ньютона?
61. Доказ що многочлен, побудований по формулах Ньютона, дійсно є
інтерполяційним многочленом
62. У чому полягає завдання апроксимації дослідних даних? Опишіть два
способи апроксимації дослідних даних, їх переваги і недоліки.
62. Навіщо застосовують згладжування дослідних даних? Метод найменших
квадратів при згладжуванні даних.
63. Яка апроксимація називається лінійною регресією?
64. Яка апроксимація називається квадратичною регресією?
65. Яка апроксимація називається кубічною регресією?
66. Приведіть алгоритм побудови функції апроксимації методом найменших
квадратів.
67. Поняття екстраполювання (прогноз)
68. Приведіть угрупування методів прогнозної екстраполяції
69. Опишіть прості методи прогнозної екстраполяції
70. Які методи включають в складні методи прогнозної екстраполяції?
71. Класифікація методів прогнозування
72. Оцінка точності прогнозу, побудованого методом екстраполяції
73. Побудова прогнозу методом ковзної середньої
74. Види ковзних середніх
75. Опишіть просте ковзне середнє
76.. Апроксимація даних.
77. Постановка завдання регресії
78. Лінійна регресія
79. Поліноміальна регресія
80. Нелінійна регресія
81. Згладжування даних. Зіставлення методів згладжування Mathcad
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82. Яка властивість моделі є фундаментальною?
83. Як класифікуються моделі?
84. По яких ознаках розрізняють змінні в математичних моделях?
85. Чим розрізняються прямі і зворотні завдання дослідження об'єкту при
його моделюванні?
86. Як підрозділяються дискретні змінні в математичних моделях?
87. Поясните властивість адекватності математичної моделі.
88. Назвіть попарно протилежні властивості об'єктів з погляду моделювання.
89. Що є математичними моделями на мікро-рівні?
90. Що є математичними моделями на макро-рівні?
91. Виконання ліній електропередач
92. Перерахуєте властивості ліній електропередач
93. Математична модель ідеальної лінії
94. П-подібна схема заміщення ліні електропередачі і її математичний запис
95. Графік напруги уздовж лінії в режимі холостого ходу
96. Графік струму уздовж лінії в режимі холостого ходу
97. Режим передачі потужності менше натуральною
98. Режим передачі потужності більше натуральною
99. Рівняння довгої лінії
100.Оцінка
погрішностей
спрощених
математичних
моделей
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6. Програма навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма

Назви розділів і тем

Тема 1. Вступ. Системи.
Системний
підхід.
Системний аналіз.
Тема 2. Данію Рівні
інформації.
Тема 3. Інтелектуальний
аналіз даних.
Тема 4. Класи систем Data
Mining.
Тема
5.
Моделі
і
моделювання.
Тема 6. Випадкові події та
випадкові величини.Закони
розподілу
і
числові
характеристики.
Тема 7.Математичні методи
моделювання при обробці
даних .
Тема8.Сплайни.
Раціональна інтерполяція.
Тема9.
Інтерполяція.Апроксимація,
згладжування даних, метод
найменших квадратів

Кількість годин
Заочна (дистанційна) форма

самостійна
усього
лекції
робота
Розділ 1. Математичне моделювання електротехнічних систем та їх елементів

самостійна
робота

усього

лекції

лабораторні

6

2

2

2

4

4

6

2

2

2

4

4

8

2

2

4

4

4

8

2

2

4

10

10

8

2

2

4

10

8

2

2

4

10

10

8

2

2

4

10

10

8

2

2

4

10

8

2

2

4

10

2

2

лабораторні

2

2

6

6
10

Кількість годин
Денна форма

Назви розділів і тем

Тема 10.Методи
екстраполювання.
Тема 11.Регресія. Рішення
пакетів MATHCAD.
Тема12. Моделювання при
рішенні інженерноенергетичних завдань.
Тема 13Лінія
електропередачі.
Тема 14Силовий
трансформатор.
Тема 15.Електричне
навантаження.
Разом за розділом 1
Усього

Кількість годин
Заочна (дистанційна) форма

усього

лекції

лабораторні

самостійна
робота

усього

лекції

лабораторні

самостійна
робота

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

10

2

2

6

8

8

10

2

2

6

8

8

8

2

2

4

8

8

120

30

30

60

120

10

10

100

120

30

30

60

120

10

10

100
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Теми лабораторних занять

Назва розділів і тем

Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання

Розділ 1
Тема 1
Введення у систему Matiab.
Тема 2
Основні функції системи Matiab.
Тема 3
Елементи лінійної алгебри. Поліноми. Ряди.
Тема 4
Системи лінійних алгебраїчних рівнянь та їх роз*язки.
Тема 5
Нелінійні рівняння та системи нелінійних рівнянь.
Тема 6
Дослідження найпростіших моделей.
Тема 7
Знаходження розв*язків найпростіших моделей з
допомогою теорії рівнянь математичної фізики.
Тема 8
Вивчення прикладів малих коливаньних процесіву
різних енергетичних областях.
Тема 9
Комп*ютерне моделювання лінії електропередач.
Тема 10
Комп*ютерне моделювання силового трансформатора.
Тема 11
Комп*ютерне моделювання електричного
навантаження.

2

-

2

-

2

-

4

-

4

-

2

2

2

2

4

-

4

2

2

2

2

2

Разом за розділом 1

30

10

Разом

30

10

7. Форми поточного та підсумкового контролю

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

Сума

Т1

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий
контроль

Екзамен

40

100

60
Т1, Т2,… - теми розділів

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90-100
82-89
75-81
67-74
60-66

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно
Не зараховано з
Незадовільно з
можливістю повторного можливістю повторного
складання
складання
Не зараховано з
Незадовільно з
обов’язковим повторним обов’язковим повторним
вивченням дисципліни вивченням дисципліни

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення,
використання яких передбачає навчальна дисципліна
1. Комп'ютер з електронним проектором та переносним екраном.
2. Відеофільми
3. Лабораторні прилади та установки.
4. Повні тексти лекцій.
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5. Роздатковий ілюстративний матеріал лекцій.
6. Презентаційний мультимедійний матеріал для читання лекцій.

9. Рекомендовані джерела інформації
Рекомендована література
Основна
1.Математичне моделювання в енергетиці.Підручник /О.В.Кириленко,
М.С.Сегеда, О.Ф.Буткевич, Т.А.Мазур. 2 вид. Львів, видав. Львівська
політехніка, 2013, 608 с.
2.. Карпалюк І.Т. Математичні моделі і методи в електроенергетиці. Курс
лекцій. Харків.: ХНУМГ ім.. Бекетова, 2015.
3. Дюк В. А. Обработка данных на ПК в примерах. — СПб: Питер, 1997.
3. Чубукова И. А.. — М.: Интернет-университет информационных
технологий: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2006. — 382 с.
5. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень.
Частина 1 : навчальний посібник / Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р.,
Софина О. Ю., Шушура О.М.; за заг. ред. Р.Н. Квєтного. – Вінниця: ВНТУ,
2012. – 193 с
6. Чабан А.В. Математичне моделювання коливних процесів в
електромеханічних системах. – Л.: В-во Тараса Сороки., 2008. – 328 с.
7. Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники: В
2-х т. Учебник для вузов. Том 1. − Л.: Энергоиздат, 1981. − 536 с.
8. Дюк В., Самойленко А. Data Mining: учебный курс (+CD).. — СПб:
Изд. Питер, 2001. — 368 с.
9. Гмурман В. Е Теория вероятностей и математическая статистика. М.,
«Высшая школа», 1977
10. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей
и математической статистике.М., «Высшая школа», 1975
Допоміжна
1. Румшиский Л. З. Элементы теории вероятностей, М., «Наука», 1976
2. Мышкис А. Д. Лекции по высшей математике, М., «Наука», 1973
3. Самарский А. А. Математическое моделирование: Идеи. Методы.
Примеры / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. — М. : Физматлит, 2001. — 320
с. 16.
4. Смородинский С. С. Оптимизация решений на основе компьютерных
имитационных методов и моделей / С.С. Смородинский, Н.В. Батин. — Ч.1.
— Мн. : БГУИР, 2004. — 80 с. 17.
5. Смородинский С. С. Оптимизация решений на основе компьютерных
имитационных методов и моделей / С.С. Смородинский, Н.В. Батин. — Ч.2.
— Мн. : БГУИР, 2005. — 104 с.
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6. Стеценко I. В. Моделювання систем / I. В. Стеценко. — Черкаси : ЧДТУ,
2009. — 399 с.
7. Математичне моделювання у фізиці: Підручник для студентів вищих
навчальних закладів / А. В. Дегтярьов, М. Г. Кокодій, В. О. Маслов, В.
А.Свіч. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 388 с. ЖДТУ, 2005. –
635с. автор Струтинський В.Б.

8. Махней О. В. Математичне моделювання : навчальний посiбник / О. В.
Махней. — Iвано-Франкiвськ : Супрун В. П., 2015. — 372 с.
9. Самарский А. А. Математическое моделирование: Идеи. Методы.
Примеры / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. — М. : Физматлит, 2001. — 320
С.16.
10. Смородинский С. С. Оптимизация решений на основе компьютерных
имитационных методов и моделей / С.С. Смородинский, Н.В. Батин. — Ч.2.
— Мн. : БГУИР, 2005. — 104 с. 18. Стеценко I. В. Моделювання систем / I. В.
Стеценко. — Черкаси : ЧДТУ, 2009. — 399 с.
11. Махней О. В. Математичне моделювання : навчальний посiбник / О. В.
Махней. — Iвано-Франкiвськ : Супрун В. П., 2015. — 372 с.
12. Математичне моделювання у фізиці: Підручник для студентів вищих
навчальних закладів / А. В. Дегтярьов, М. Г. Кокодій, В. О. Маслов, В.
А.Свіч. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 388 с. ЖДТУ, 2005. –
635с. автор Струтинський В.Б.

13. Мысовских, И. П. Лекции по методам вычислений/
И. П. Мысовских. – М.: Наука, 1993.
14. Владимирова Л. П. Прогнозирование и планирование в условиях
рынка: Учеб. пособие. М.: Издательский Дом «Дашков и Ко», 2001;
15. Слуцкин Л. Н. Курс МБА по прогнозированию в бизнесе. М.: Альпина
Бизнес Букс, 2006.
16. Дьяконов В. П. Вейвлеты. От теории к практике. – М.: СОЛОН-Р,
2002. – 448 с.
17 Knowledge Discovery Through Data Mining: What Is Knowledge
Discovery? — Tandem Computers Inc., 1996.
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1. Мета навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна „Методика наукових досліджень” є вибіркова
при підготовці фахівців спеціальності 141 – „Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка” освітнього ступеня „Магістр”
Мета навчальної дисципліни «Методика наукових досліджень» полягає
у ознайомлені студентів з методологією наукового дослідження, методами їх
проведення з урахуванням особливостей за напрямком підготовки, навчити
оформлювати результати дослідження, підготовка та залучення студентів до
здійснення науково-дослідницької діяльності, ознайомлення їх зі стратегією
та тактикою проведення досліджень, надання їм певних знань щодо
методології, методики й інструментарію дослідження та підготовки ними
публікацій, кваліфікаційних робіт.
Основні завдання дисципліни “Методика наукових досліджень” –
виробити у студентів вміння застосовувати нові методи досліджень в галузі
енергетики, в основі яких знаходяться ідеї і принципи системного підходу,
синергетики і герменевтики.
Компетентності фахівця освітнього ступеня „Магістр” спеціальності 141
– „ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ”:
Інтегральна компетентність.
Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі під час професійної
діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК).
Загальні компетентності магістра з електроенергетики, електротехніки
та електромеханіки – здатності до реалізації навчальних та соціальних
завдань:
ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК6 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК10 Здатність виявляти зворотні зв’язки та корегувати свої дії з їх
врахуванням
Спеціальні компетентності спеціальності (СК).
Професійні
компетентності
магістра
з
електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки – здатності до реалізації професійних
обов’язків за видами професійних робіт:
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.
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СК3 Здатність планувати, організовувати та проводити наукові
дослідження
в
області
електроенергетики,
електротехніки
та
електромеханіки.
СК7 Здатність демонструвати обізнаність з питань інтелектуальної
власності та контрактів в електроенергетиці, електротехніці та
електромеханіці.
СК8 Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати
обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи,
сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в електроенергетиці,
електротехніці та електромеханіці.
СК9 Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні,
економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних
рішень в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.
СК15 Здатність публікувати результати своїх досліджень у наукових
фахових виданнях

2. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів –
3.0
Розділів – 1
Тем – 7
Загальна кількість
годин – 90

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 2

Галузь знань,
спеціальність,
освітній ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань
14 – «Електрична
інженерія»
Спеціальність 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»
Освітній ступінь:
Магістр

заочна
(дистанційна)
форма
навчання

Вибіркова
Рік підготовки:
1 –й
1 –й
Семестр
1–й

1–й
Лекції

14 год.
4 год.
Практичні
16 год.
4 год.
Самостійна робота
60 год.
82 год.
Вид контролю:
Залік
Залік
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3. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Методика наукових
досліджень» студенти повинні мати навички: конспектування літературних
джерел; публічного виступу; самостійної роботи з вивчення матеріалів
навчальної дисципліни; вільного володіння понятійним апаратом;
оперування термінологією під час виконання навчальних завдань та виступів
на семінарах, конференціях тощо, а також :
а) знати: що пошук істини в науці має організований і цілеспрямований
характер специфічного дослідження; що наукове відкриття - це результат
творчого пошуку, в якому використовуються інтуїтивні і логічні, емпіричні і
теоретичні, дедуктивні і не дедуктивні роздуми, евристичні і алгоритмічні
методи і засоби дослідження; методи аналізу і побудови теорій, яким
належить центральна роль в сучасному науковому пізнанні; поняття та
порядок здійснення наукового дослідження;
порядок вибору і
формулювання проблеми і теми наукового дослідження; поняття науки і
наукової діяльності; вміння віднайти інформацію та відбір матеріалу;
формулювання плану наукового дослідження.
б) вміти: аналізувати наукову проблему і знаходити алгоритми її
розв’язку; формулювати гіпотезу, евристично оцінювати, виводити з неї
емпірично перевіювані наслідки, співставляти з даними досліду і практики;
володіти методами та прийомами наукових досліджень; володіти формами
та принципами організації науково-дослідної роботи студентів;
застосовувати набуті знання для подальшої наукової діяльності, вивчення
інших дисциплін.
Нормативний зміст підготовки здобувачів освітнього ступеня
„Магістр”, які вивчають дисципліну „Методика наукових досліджень”
передбачає
ПРН5.
Аналізувати
процеси
в
електроенергетичному,
електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних
комплексах і системах, зокрема в АПК.
ПРН8. Враховувати правові та економічні аспекти наукових
досліджень та інноваційної діяльності.
ПРН9. Здійснювати пошук джерел ресурсної підтримки для
додаткового навчання, наукової та інноваційної діяльності.
ПРН10 Презентувати матеріали досліджень на наукових конференціях
та
семінарах,
присвячених
сучасним
проблемам
в
області
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ПРН11. Обґрунтовувати вибір напряму та методики наукового
дослідження з урахуванням сучасних проблем в області електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН12. Планувати та виконувати наукові дослідження та інноваційні
проекти в сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки,
зокрема в АПК.
ПРН13. Брати участь у сумісних дослідженнях і розробках з
іноземними науковцями та фахівцями в галузі електроенергетики,
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електротехніки та електромеханіки.
ПРН14. Дотримуватися принципів та напрямів стратегії розвитку
енергетичної безпеки України.
ПРН15. Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і
практичної діяльності з метою подолання розриву між теорією і
практикою, науковими досягненнями і їх практичною реалізацією.
ПРН16. Дотримуватися принципів та правил академічної
доброчесності в освітній та науковій діяльності.
ПРН18 Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною
мовами з сучасних наукових і технічних проблем електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.

4. Критерії оцінювання
Сума
балів за
Зміст критеріїв
всі види
навчальної
діяльності
Студент володіє глибоким та систематизованим знанням
90-100
навчального матеріалу, окресленого навчальною програмою та
висвітленого в основних і додаткових рекомендованих
літературних джерелах; вільно володіння системою понять
навчальної дисципліни, усвідомлює їх сенс та значення для
майбутньої професії; уміє аналізувати явища, які вивчаються, у
їхньому взаємозв'язку і розвитку та узагальнювати результати
аналізу; уміє вільно.; чітко, логічно, обґрунтовано і послідовно
викладати засвоєну навчальну інформацію, висловлювати свої
думки та аргументовано захищати власну позицію; уміє
самостійно визначати цілі навчальної діяльності та здобувати і
використовувати навчальну інформацію; виявляє творчі
здібностей під час вивчення навчального матеріалу; уміє
застосовувати теоретичні положення під час розв'язання
практичних завдань та досягати позитивних результатів у
розв'язанні як теоретичних проблем, так і практичних завдань.
Студент володіє глибоким знанням навчального матеріалу
82-89
окресленого навчальною програмою і висвітленого в
рекомендованих основних та окремих додаткових літературних
джерелах; вільно володіє системою основних понять навчальної
дисципліни; уміє здійснювати аналітико-синтетичну обробку
навчальної інформації переважно на основі засвоєного
алгоритму; уміє логічно послідовно, обгрунтовано але з
незначними
(несуттєвими)
неточностями
відтворювати
навчальний матеріал та формулювати правильні, але з
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Зміст критеріїв
незначними неточностями відповіді на поставлені запитання,
переважно захищати свою позицію; уміє здійснювати
самостійний пошук інформації, використовуючи її для
успішного розв'язання теоретичних та практичних завдань.
Студент володіє достатньо повним знанням навчального
матеріалу, окресленого навчальною програмою та висвітленого
в основних літературних джерелах переважною більшістю
понять
навчальної
дисципліни;
уміє
відтворювати,
узагальнювати та систематизувати: навчальну | інформацію під
керівництвом викладача; уміє переважно логічно, послідовно і
переважно обґрунтовано але з певною кількістю незначних
помилок відтворювати навчальний матеріал та формулювати
переважно правильні але з незначними помилками, не завжди
повні відповіді на поставлені запитання; уміє контролювати
власну навчальну діяльність, виконуючи завдання, визначені
викладачем; уміє використовувати теоретичне знання для
розв'язання теоретичних завдань та досягати переважно
позитивних результатів у розв'язанні теоретичних проблем і
практичних завдань.
Студент володіє знанням основного навчального матеріалу,
передбаченого навчальною програмою, в обсязі, необхідному
для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності;
уміє відтворювати навчальну інформацію з певною кількістю
помилок, формулювати неповні та дещо непослідовні і
нелогічні відповіді зі значною кількістю несуттєвих, а в
окремих випадках суттєвих помилок; уміє виконувати
навчальну діяльність переважно під керівництвом викладача;:
уміє використовувати отримані знання під час виконання
окремих теоретичних і практичних завдань; уміє усунути
помилки під час виконання теоретичних і практичних завдань з
допомогою викладача.
Студент володіє знанням основного навчального матеріалу,
передбаченого навчальною програмою, в обсязі, необхідному
для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності;
уміє відтворювати навчальну інформацію з великою кількістю
несуттєвих і суттєвих помилок, формулювати неповні, не
завжди послідовні та логічні відповіді; уміє використовувати
теоретичне знання лід час виконання окремих теоретичних
практичних завдань, що супроводжується помилками; уміє
усунути найсуттєвіші помилки з допомогою викладача.
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Сума
балів за
всі види
навчальної
діяльності

75-81

67-74

60-66

Сума
балів за
Зміст критеріїв
всі види
навчальної
діяльності
Студент оволодів окремими фрагментами навчального
35-59
матеріалу та не оволодів знанням переважної частини
навчального матеріалу, окресленого навчальною програмою, що
спричиняє істотні помилки у відповідях на запитання та
принципові помилки під час виконання навчальних завдань
теоретичного і практичного характеру; виявляє спроможність
поповнити обсяг теоретичних знань та усунути найсуттєвіші
помилки з допомогою викладача.
Студент
оволодів навчальним матеріалом
на рівні
0-34
елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів,
елементів, об'єктів та не оволодів знанням навчального
матеріалу, окресленого навчальною програмою, що спричиняє
грубі помилки або унеможливлює виконання навчальних
завдань, продовження навчання в напрямі підготовки до
майбутньої професійної діяльності без повторного, вивчення і
навчальної дисципліни

№
з/п
1.1

1.2

1.3
1.4

Система оцінювання та вимоги
Форми
Максимальн
Параметри
Види роботи
контролю та
а кількість
оцінки
звітності
балів
І. Поточне оцінювання
13 занять
Активна робота
(оцінювання
Підготовка до
в підгрупах,
занять за 5лабораторно13
виконання
бальною
практичних занять
завдань.
шкалою,
коефіцієнт 0,2)
Оцінювання
якості
виконаних
Виконання
завдань,
10 балів
10
практичної роботи
правильність та
повнота
відповідей
Оцінювання
Захист практичної
якості виконаної
9 балів
9
роботи
роботи
Виконання
Перевірка
8 балів
8
підсумкового
результатів
8

Форми
Параметри
Види роботи
контролю та
оцінки
звітності
контрольного
виконання
завдання
контрольної
роботи
Всього балів за поточне оцінювання
ІІ. Самостійна робота студента
2.1 Формування вченого Оцінювання
як особистості та
якості
13 балів
режим його праці
виконання
2.2
Оцінювання
Інформаційні бази
якості
13 балів
наукових досліджень
виконання
2.3 Форми відображення Оцінювання
результатів наукових якості
14 балів
досліджень
виконання
Разом балів за виконання завдань для самостійної роботи
ІІІ. Підсумковий контроль
Всього балів за підсумковий контроль (іспит)
ВСЬОГО БАЛІВ
№
з/п

5. Засоби оцінювання

Максимальн
а кількість
балів

40

40

40
20
100

Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль знань:
1. Мета та задачі дисципліни.
2. Три аспекта науки: соціальний інститут, результат, процес.
3. Вимоги до наукового знання.
4. Критерії науковості знання.
5. Форми організації науковго знання.
6. Правила визначення наукових понять.
7. Помилки визначення наукових понять.
8. Особливості індивідуальної наукової діяльності.
9. Норми наукової етики.
10. Принципи наукового пізнання.
11. Логика відокремлення принципів наукового пізнання.
12. Робота з науковими джерелами і її роль у підготовці
психологічного дослідження.
13. Способи підготовки огляду наукової літератури по темі
дослідження.
14. Значення літературного огляду для визначення новизни
психологічного дослідження.
15. Сутність критичного читання.
16. Пошук протирічь як пошук наукової проблеми.
17. Види протирічь.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Три вида наукових джерел.
Наукова проблема і її актуальність.
Теоретична база дослідження і її роль в організації дослідження.
Категоріальний апарат наукового дослідження.
Понятійний апарат дослідження і його операціоналізація.
Правила формулювання теми наукового дослідження.
Роль гіпотези в науковому дослідженні.
Науковий метод і його роль у психологічному дослідженні.
Класифікація методів психологічного дослідження.
Типи даних психологічного дослідження.
Проблема репрезентативності даних психологічного дослідження
Результати дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення.
Співвідношення інтерпретації явища та визначення явища.
Співвідношення конструктів та подій в науці
Вимога незалежності наукового пояснення явища від наукового
визначення явища.
Визначення нуль-поняття.
Наявність описових альтернатив одного явища.
Альтернативність наукових пояснень одного психологічного
феномену.
Сутність тавтологічного наукового пояснення.
Адекватність методів дослідження сутності вивчаємого
феномену.
Методологічні помилки дослідника.
Загальні правила наукової аргументації.
Структура наукової аргументації.
Розгорнута наукова аргументація висновків.
Помилки аргументації висновків.
Метаузагальнення наукових понять.
Форми подання результатів дослідження.
44. Вимоги до оформлення результатів наукового дослідження.
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6. Програма навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин
Денна форма
Заочна (дистанційна) форма
у тому числі
у тому числі
усього
самостійна усього
самостійна
лекції лабораторні
лекції лабораторні
робота
робота
Розділ 1. Методика наукових досліджень

Тема 1. Поняття наукового дослідження та вимоги до нього.
Наукова доброчесність та плагіат. Веб-ресурси підтримки
наукової роботи.

12

2

2

8

12

Тема 2. Поняття методології наукових досліджень та її види

12

2

2

8

16

Тема 3. Емпіричні методи наукового дослідження

13

2

2

9

12

Тема 4. Теоретичні методи наукового дослідження

14

2

4

8

14

Тема 5. Зміст та складові науково-дослідного процесу

13

2

2

9

12

12

Тема 6. Форми відображення результатів наукових
досліджень

13

2

2

9

12

12

Тема 7.

13

2

2

9

12

12

90

14

16

60

90

Мета-узагальнення наукових понять
Усього

12
2

2

12
12

2

4

2

4

10

82

Теми лабораторних занять
Кількість годин
Денна
Заочна
Назва розділів і тем
форма
форма
навчання навчання
Розділ 1. Методика наукових досліджень
Тема 1. Поняття наукового дослідження та вимоги до
2
нього
Тема 2. Поняття методології наукових досліджень та
2
2
її види
Тема 3. Емпіричні методи наукового дослідження
2
Тема 4. Теоретичні методи наукового дослідження
2
2
Тема 5. Зміст та складові науково-дослідного процесу
Тема 6. Форми відображення результатів наукових
досліджень
Тема 7. Форми відображення результатів наукових
досліджень
Тема 8. Підсумковий контроль

2
2
2
2

Усьго:

16

4

7. Форми поточного та підсумкового контролю

Розділ 1
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

8

9

9

8

9

9

8

Т1, Т2,… - теми розділів.

Сума

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий
контроль

Залік

40

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90-100
82-89
75-81
67-74
60-66

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно
Не зараховано з
Незадовільно з
можливістю повторного можливістю повторного
складання
складання
Не зараховано з
Незадовільно з
обов’язковим повторним обов’язковим повторним
вивченням дисципліни вивченням дисципліни

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення,
використання яких передбачає навчальна дисципліна
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Комп'ютер з електронним проектором та переносним екраном.
Повні тексти лекцій.
Роздатковий ілюстративний матеріал лекцій.
Презентаційний матеріал для читання лекцій.
Методичні вказівки для виконання практичних занять.
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи.
Повний перелік контрольних питань з навчальної дисципліни.
Тестові завдання для проведення поточного контролю.
Тестові завдання для проведення підсумкового контролю.

9. Рекомендована література

Основна
1.
Авраменко Н.Л. Науково-дослідна робота студентів як складова
навчального процесу: стан, проблеми та шляхи удосконалення : [на
прикладі кафедри техногенно-екологічної безпеки Національного
університету державної податкової служби України] / Н.Л.Авраменко//
Безпека життєдіяльності.- 2011.- № 5.- С. 17-21.
2. Артемчук Г.І. Методика організації науково-дослідної роботи: Навч.
посіб. для студ. та викл. ВНЗ, Київ. держ. лінгв. ун-т. / Г.І. Артемчик, В.М.
Курило, М.П. Кочерган .— К.: Форум, 2000. — 270 с.
3. Краус Н.М. Методологія та організація наукових досліджень:
навчальнометодичний посібник / Н.М. Краус. – Полтава: Оріяна, 2012. –
13

183 с.

Допоміжна
1. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: Підручник / Д.М.
Стеченко, О.С. Чмир. – К.: Знання, 2007. – 317 с.
2.Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник /
Г.С. Цехмістрова - Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003. – 240 c.
3.Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності:
Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренкою. — 4-те вид., перероб. і доп.
— К.: Знання-Прес, 2004. — 307 с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Державна установа «Науково-методичний центр інформаційноаналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів
«Агроосвіта»
03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11
Телефонний код 044
Тел./факс 242–13–52
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1. Мета навчальної дисципліни
Мета – підготовка спеціалістів в області використання енергії та
формування інженерного підходу до вирішення задач раціонального
використання енергії в перспективі розвитку цієї області науки.
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.
Завдання – вивчення методів розрахунку енергетичного балансу
аграрних підприємств. 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.
Компетентності:
Інтегральна компетентність (ІК):
ІК1. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі під час
професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю
умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК):
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.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК10. Здатність виявляти зворотні зв’язки та корегувати свої дії з їх
врахуванням..
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Фахові компетентності (ФК):
ФК1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і
технічні методи для вирішення науково- технічних проблем і задач
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи,
методики, технології та процедури для вирішення інженерних завдань
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК3. Здатність планувати, організовувати та проводити наукові
дослідження в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК4. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення
надійності, ефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації
обладнання
та
об’єктів
електроенергетики,
електротехніки
та
електромеханіки.
ФК5. Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників та
експертизу проектно-конструкторських рішень в області електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ФК6. Здатність демонструвати знання і розуміння математичних
принципів і методів, необхідних для використання в електроенергетиці,
електротехніці та електромеханіці.
ФК8. Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати
обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи,
сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в електроенергетиці,
електротехніці та електромеханіці.
ФК10 Здатність керувати проектами і оцінювати їх результати.
ФК11 Здатність оцінювати показники надійності та ефективності
функціонування
електроенергетичних,
електротехнічних
та
електромеханічних об'єктів та систем.
ФК14. Здатність використовувати програмне забезпечення для
комп’ютерного
моделювання,
автоматизованого
проектування,
автоматизованого
виробництва
і
автоматизованої
розробки
або
конструювання елементів електроенергетичних, електротехнічних та
електромеханічних систем.
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2. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів –
4
Розділів – 2
Тем – 11

Галузь знань,
спеціальність,
освітній ступінь
Галузь знань
14 – Електрична
інженерія

Спеціальність 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»
Загальна кількість
годин – 120
Тижневих годин:
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 6

Освітній ступінь:
Магістр

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

заочна
(дистанційна)
форма
навчання

Вибіркова
Рік підготовки:
1
1
Семестр
2
2
Лекції
22 год.
6 год.
Лабораторні заняття
30 год.
8 год.
Самостійна робота
68 год.
106 год.
Вид контролю:

3. Результати навчання

екзамен

У
результаті
вивчення
навчальної
дисципліни
«Основи
енергоощадності» фахівець повинен:
знати:
- природу, способи отримання та перетворення енергоощадних
технологій;
- будову та принцип дії обладнання та засобів енергоощадності;
уміти:
- проектувати енергоощадні системи;
- виконувати монтаж та здійснювати експлуатацію енергоощадного
обладнання.
Нормативний зміст підготовки здобувачів освітнього ступеня „Магістр”,
які вивчають дисципліну «Основи енергоощадності» передбачає програмні
результати навчання (ПРН):
ПРН1. Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та
надійності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного
обладнання й відповідних комплексів і систем.
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ПРН4. Окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки
експлуатації
та
продовження
ресурсу
електроенергетичного,
електротехнічного та електромеханічного обладнання і відповідних
комплексів і систем.
ПРН5.
Аналізувати
процеси
в
електроенергетичному,
електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних
комплексах і системах.
ПРН10 Презентувати матеріали досліджень на наукових конференціях
та семінарах, присвячених сучасним проблемам в області електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН11. Обґрунтовувати вибір напряму та методики наукового
дослідження з урахуванням сучасних проблем в області електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН14. Дотримуватися принципів та напрямів стратегії розвитку
енергетичної безпеки України.
ПРН15. Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і
практичної діяльності з метою подолання розриву між теорією і
практикою, науковими досягненнями і їх практичною реалізацією.
ПРН18 Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною
мовами з сучасних наукових і технічних проблем електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН20 Виявляти основні чинники та технічні проблеми, що можуть
заважати впровадженню сучасних методів керування електроенергетичними,
електротехнічними та електромеханічними системами

4. Критерії оцінювання

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується за
накопичувальною системою і є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних
на підставі оцінювання окремих форм навчальної діяльності під час поточного
та підсумкового контролю. Підсумкова оцінка у 100- бальній системі є сумою
таких складових, як: сумарна кількість балів за поточне оцінювання з тем
навчальної дисципліни, визначених робочою навчальною програмою; оцінки
за індивідуальне науково-дослідне завдання та оцінок рубіжного контролю,
оцінки за семестровий екзамен.
Оцінювання знань та умінь студентів з навчальної дисципліни та
розподіл балів здійснюється за такими критеріями:
Сума
балів за
Зміст критеріїв
всі види
навчальної
діяльності
Студент володіє глибоким та систематизованим знанням
90-100
навчального матеріалу, окресленого навчальною програмою та
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Зміст критеріїв
висвітленого в основних і додаткових рекомендованих
літературних джерелах; вільно володіння системою понять
навчальної дисципліни, усвідомлює їх сенс та значення для
майбутньої професії; уміє аналізувати явища, які вивчаються, у
їхньому взаємозв'язку і розвитку та узагальнювати результати
аналізу; уміє вільно.; чітко, логічно, обґрунтовано і послідовно
викладати засвоєну навчальну інформацію, висловлювати свої
думки та аргументовано захищати власну позицію; уміє
самостійно визначати цілі навчальної діяльності та здобувати і
використовувати навчальну інформацію; виявляє творчі
здібностей під час вивчення навчального матеріалу; уміє
застосовувати теоретичні положення під час розв'язання
практичних завдань та досягати позитивних результатів у
розв'язанні як теоретичних проблем, так і практичних завдань.
Студент володіє глибоким знанням навчального матеріалу
окресленого навчальною програмою і висвітленого в
рекомендованих основних та окремих додаткових літературних
джерелах; вільно володіє системою основних понять навчальної
дисципліни; уміє здійснювати аналітико-синтетичну обробку
навчальної інформації переважно на основі засвоєного
алгоритму; уміє логічно послідовно, обгрунтовано але з
незначними
(несуттєвими)
неточностями
відтворювати
навчальний матеріал та формулювати правильні, але з
незначними неточностями відповіді на поставлені запитання,
переважно захищати свою позицію; уміє здійснювати
самостійний пошук інформації, використовуючи її для
успішного розв'язання теоретичних та практичних завдань.
Студент володіє достатньо повним знанням навчального
матеріалу, окресленого навчальною програмою та висвітленого
в основних літературних джерелах переважною більшістю
понять
навчальної
дисципліни;
уміє
відтворювати,
узагальнювати та систематизувати: навчальну | інформацію під
керівництвом викладача; уміє переважно логічно, послідовно і
переважно обґрунтовано але з певною кількістю незначних
помилок відтворювати навчальний матеріал та формулювати
переважно правильні але з незначними помилками, не завжди
повні відповіді на поставлені запитання; уміє контролювати
власну навчальну діяльність, виконуючи завдання, визначені
викладачем; уміє використовувати теоретичне знання для
розв'язання теоретичних завдань та досягати переважно
7

Сума
балів за
всі види
навчальної
діяльності

82-89

75-81

Зміст критеріїв
позитивних результатів у розв'язанні теоретичних проблем і
практичних завдань.
Студент володіє знанням основного навчального матеріалу,
передбаченого навчальною програмою, в обсязі, необхідному
для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності;
уміє відтворювати навчальну інформацію з певною кількістю
помилок, формулювати неповні та дещо непослідовні і нелогічні
відповіді зі значною кількістю несуттєвих, а в окремих випадках
суттєвих помилок; уміє виконувати навчальну діяльність
переважно під керівництвом викладача;: уміє використовувати
отримані знання під час виконання окремих теоретичних і
практичних завдань; уміє усунути помилки під час виконання
теоретичних і практичних завдань з допомогою викладача.
Студент володіє знанням основного навчального матеріалу,
передбаченого навчальною програмою, в обсязі, необхідному
для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності;
уміє відтворювати навчальну інформацію з великою кількістю
несуттєвих і суттєвих помилок, формулювати неповні, не завжди
послідовні та логічні відповіді; уміє використовувати теоретичне
знання лід час виконання окремих теоретичних практичних
завдань, що супроводжується помилками; уміє усунути
найсуттєвіші помилки з допомогою викладача.
Студент оволодів окремими фрагментами навчального матеріалу
та не оволодів знанням переважної частини навчального
матеріалу, окресленого навчальною програмою, що спричиняє
істотні помилки у відповідях на запитання та принципові
помилки під час виконання навчальних завдань теоретичного і
практичного характеру; виявляє спроможність поповнити обсяг
теоретичних знань та усунути найсуттєвіші помилки з
допомогою викладача.
Студент оволодів навчальним матеріалом на рівні елементарного
розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів
та не оволодів знанням навчального матеріалу, окресленого
навчальною програмою, що спричиняє грубі помилки або
унеможливлює виконання навчальних завдань, продовження
навчання в напрямі підготовки до майбутньої професійної
діяльності без повторного, вивчення і навчальної дисципліни
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Сума
балів за
всі види
навчальної
діяльності
67-74

60-66

35-59

0-34

Система оцінювання та вимоги
Форми
Параметри
Види роботи
контролю та
оцінки
звітності
І. Поточне оцінювання
1.1
14 занять
(оцінювання
Активна
занять за 5Підготовка до
робота в
бальною
лабораторнопідгрупах,
шкалою,
практичних занять
виконання
коефіцієнт
завдань.
0,2)
1.2
Оцінювання
якості
Виконання
виконаних
лабораторної роботи
завдань,
8 балів
в електронному та
правильність
паперовому виді
та повнота
відповідей
1.3
Оцінювання
якості
Захист лабораторної
виконаної
роботи із
роботи з
застосуванням
8 балів
умінням
комп’ютерних
застосувати
технологій
комп’ютерні
технології
1.4
Перевірка
Виконання
результатів
підсумкового
виконання
10 балів
контрольного
контрольної
завдання
роботи
Всього балів за поточне оцінювання
ІІ. Самостійна робота студента
2.1 За номером варіанту
завдання на курсовий
проект (співпадає з
номером студента в
Оцінювання
групі (підгрупі)) за
якості
5 балів
допомогою
виконання
літературних джерел
привести
обгрунтування
№
з/п
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Максимальна
кількість
балів

14

8

8

10
40

20

№
з/п

Форми
контролю та
звітності

Види роботи

Параметри
оцінки

вибору, перелік,
технічні
характеристики,
виробників та ціни на
сучасні
електротехнологічні
установки, що
використовується в
технологічних
процесах аграрного
виробництва на
відповідному об’єкті описове завдання
Разом балів за виконання завдань для самостійної роботи
ІІІ. Підсумковий контроль
Всього балів за підсумковий контроль (іспит)
ВСЬОГО БАЛІВ

Максимальна
кількість
балів

20
40
100

Картка оцінювання навчальних досягнень студента
Умови допуску до
підсумкового
контролю

Виконання умов навчальної програми з
мінімальним кількісним балом - 35

5. Засоби оцінювання
Перелік питань, які виносяться на підсумковий контроль знань
Розділ «Основи енергоощадності»
1. Опишіть основні технологічні процеси та питання енергозбереження в
системах енергопостачання.
2. Енергозбереження в сільському господарстві?
3. Вкажіть основні технологічні процеси та питання енергозбереження при
виробництві електроенергії.
4. Підвищення

ефективності

використання

електроенергії

електроприводами.
5. Підвищення ефективності використання електроенергії у побуті.
6. Енергозбереження в системах вентиляції.
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7. Енергозбереження в системах освітлення.
8. Основні технологічні процеси та питання енергозбереження в житловокомунальному господарстві.
9. Управління енергозбереженням на підприємствах.
10. Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві.
11. Напрями зменшення витрат енергоресурсів ?
12. Одиниці переводу: Мдж, кВт∙год, ккал → т.у.п. ?
13. Структура споживання енергоносіїв в побуті села ?
14. Напрями енергозбереження в АПК ?
15. Дайте визначення біомаси, енергетичного аудиту, енергетичного
менеджменту, інжинірінгу та тренінгу ?
16. Основні світові концепції енергозбереження?
17. Охарактеризуйте потенціал енергозбереження України за основними
споживачами енергії. Сформулюйте основні напрями енергозберігаючої
діяльності.
18. Якими, на вашу думку, повинні бути першочергові заходи щодо
енергозбереження щодо енергозбереження на побутовому рівні? Як їх
найраціональніше (найрозумніше) впроваджувати у життя?
19. Що таке «енергозбереження»? Чому енергозбереженню в наш час
приділяється так багато уваги?
20. Поясніть поняття «енергетична безпека». Як енергетична безпека
зв’язана з національною безпекою? Якими засобами можна досягнути
реалізації завдань, що випливають з вимог енергетичнох безпеки?
Розділ «Поновлювальні джерела енергії»
1. Енергетичні програми ЄС та агентства з питань енергозбереження ?
2. Правове забезпечення енергозбереження ?
3. Організаційне забезпечення енергозбереження ?
4. Технічні заходи енергозбереження в АПК ?
5. Види норм витрат енергії ?
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6. Недоліки та переваги існуючих методики оцінки ефективності
інвестиційних (енергозберігаючих) проектів ?
7. Дайте визначення поняття „дисконтування”, „норма дисконту” ?
8. Застосування

окремих

показників

при

оцінці

ефективності

інвестиційних (енергозберігаючих) проектів ?
9. Технічні рішення з енергозбереження в електроприводах машин
сільськогосподарського призначення ?
10. Економія енергії в системах електричного освітлення та опромінення ?
11. Економія енергії в електротехнологічних установках ?
12. Тарифи та облік витрат електроенергії ?
13. Стан та перспективи застосування нетрадиційних джерел енергії ?
14. Сонячна енергетика ?
15. Енергія вітру ?
16. Мала гідроенергетика ?
17. Енергія біомаси ?
18. Способи та технічні засоби акумуляції енергії ?
19. Використання нетрадиційних джерел енергії в рослинництві ?
20. Відходи тваринництва як енергетичні ресурси ?
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6. Програма навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем
1

усьо
го

лекції

2

3

Денна форма
у тому числі

Кількість годин
Заочна (дистанційна) форма
у тому числі
Індив.
робота

усьо
го

лекції

лабор
аторні

практ
ичні

6

7

8

9

10

11

-

6
7

-

10
14

2

2

-

5
5

-

10
16

2

-

5
28

-

10
60

лабор
аторні

практ
ичні

4

5

самос
тійна
робота

самос
тійна
робота

Індив.
робота

12

13

-

10
10

-

4

-

10
10

-

4

6

-

10
50

-

Розділ 1. Основи енергоощадності
Тема 1. Вступ. Роль енергозберігаючих технологій.
Тема 2. Стан енергозабезпечення та напрямки енергозбереження
в України.
Тема 3. Енергетичний менеджмент і аудит.
Тема 4. Облік і контроль енергоресурсів.

10
11

2

2

2

2

11
11

2

4

2

4

Тема 5. Енергозбереження в електропостачанні.
Разом за розділом 1

11
54

2
10

4
16

Розділ 2. Поновлювальні джерела енергії
Способи і технічні засоби акумулювання енергії.
Сонячна енергія.
Енергія вітру.
Енергія біомаси.

11
11
11
11

2
2
2

Тема 5. Гідроенергетика.
Тема 6. Методи оцінки ефективності проектів енергозбереження.
Разом за розділом 2
Усього годин

11
11
66
120

2
2

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

2

12
22

2
2
2
2

-

7
7
7
7

-

12
10
10
10

2
-

-

-

10
10
10
10

-

2
4
12
30

-

7
5
40
68

-

10
8
60
120

-

2
2
8

-

10
6
56
106

-

-

2
6

-

-

Теми лабораторних занять
№
з/п

1
2
3
4

Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання

Назва розділів і тем

Розділ 1. Основи енергоощадності
показників
інвестиційного

Розрахунок

енергозберігаючого проекту
Облік електроенергії на основі автоматизованої системи
розрахунків
Облік витрат енергоресурсів
Розрахунок

і

вибір

раціонального

варіанту

освітлювальних установок
Усього годин за розділ 1

4

2

4

2

2

-

4

-

14

4

Розділ 2. Поновлювальні джерела енергії
1

Розрахунок параметрів і вибір сонячного колектора для

2

4

установок гарячого водопостачання

2

Розрахунок і вибір вітроелектричних установок

4

2

3

Розрахунок біогазової установки

4

-

4

Розрахунок і вибір припливної електростанції

2

-

5

Розрахунок і вибір теплових помп

2

-

16

4

Усього годин за розділ 2

8

30

Усього годин з навчальної дисципліни

7. Форми поточного та підсумкового контролю
Екзамен

Т1

5

Поточне тестування та самостійна робота
Розділ 1
Розділ 2
Т2
Т3
Т4
Т5
Т1 Т2 Т3 Т4

5

5

Т1, Т2,… - теми розділів.

6

6
60

5

5

5

6

Т5

Т6

6

6

Підсумковтй
контроль

Сума

40

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90-100
82-89
75-81
67-74
60-66

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно
Не зараховано з
Незадовільно з
можливістю повторного можливістю повторного
складання
складання
Не зараховано з
Незадовільно з
обов’язковим повторним обов’язковим повторним
вивченням дисципліни вивченням дисципліни

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення,
використання яких передбачає навчальна дисципліна
1. Комп'ютер з електронним проектором та переносним екраном.
2. Відеофільми
3. Лабораторні прилади та установки.
4. Повні тексти лекцій.
5. Роздатковий ілюстративний матеріал лекцій.
6. Презентаційний мультимедійний матеріал для читання лекцій.

9. Рекомендовані джерела інформації
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна
1. Закон України «Про енергозбереження».
2. Роголь Г.Л. Енергозбереження: навч.посібник / Г.Л. Роголь. – К. :
Дельта, 2007. – 192 с.
3. Корчемний М., Федорейко В., Щербань В. Енергозбереження в
агропромисловому комплексі. – Тернопіль: Підручники і посібники,
2001. – 984 с.
4. Маляренко В.А., Основи теплофізики будівель та енергозбереження.
Харків: САГА, 2009. – 484 с.
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5. Альтернативная энергетика и энергозбережение : современное
состояние и перспективы: Учебное пособие. Харьков: Вокруг света,
2004. – 312 с.
6. Цюцюра В.Д., Цюцюра С.В. Метрологія та основи вимірювань: Навч.
посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 180 с.
7. Маляренко В.А., Немировский И.А. Энергосбережение и энергоаудит.
Учебное пособие/ Под ред. проф. Маляренко В.А. – Харьков: ХНАГХ,
2008. – 253 с.
Допоміжна
1. Зеркалов Д.В. Правова основа енергозбереження. Довідник. К.: Дакор,
КНТ, 2008. – 480 с. (Серія Енергозбереження в Україні).
2. Енергоаудит. Посібник для слухачів навчальних курсів з енергетичного
менеджменту. http://www.necin.com.ua/audit.htm
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Державна установа «Науково-методичний центр
аналітичного
забезпечення
діяльності
вищих
закладів «Агроосвіта»
03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11
Телефонний код 044
Тел./факс 242–13–52
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інформаційнонавчальних

2

1. Мета навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна „Проектування енергетичних об’єктів сільського
господарства” є обов’язкова при підготовці фахівців спеціальності 141 –
„Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” освітнього ступеня
„Магістр”
Мета навчальної дисципліни «Проектування енергетичних об’єктів
сільського господарства» полягає у систематизації і узагальненні знань
студентів в області електрифікації, автоматизації і енергопостачання
агропромислового комплексу з подальшою розробкою проектної
документації реальної системи електрифікації згідно вимог до її структури,
розроблення і оформлення.
Завданнями дисципліни є:
– навчити студентів комплексному підходу до вирішення питань основ
проектування енергетичних об’єктів сільського господарства;
– навчити студентів вмінню користуватися нормативними документами
з правильною трактовкою їх положень;
– вивчити методику збору вихідних даних і на їх основі розробляти
завдання на проектування об’єктів сільського господарства;
– освоїти специфіку проектування енергетичних об’єктів сільського
господарства, визначити структуру і зміст проектних документів.
Компетентності фахівця освітнього ступеня „Магістр” спеціальності 141
– „ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ”:
Інтегральна компетентність.
Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі під час професійної
діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК).
Загальні компетентності магістра з електроенергетики, електротехніки
та електромеханіки – здатності до реалізації навчальних та соціальних
завдань:
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.
ЗК4 Здатність застосовувати знання з основ проектування енергетичних
об’єктів у практичних ситуаціях.
ЗК5 Здатність використовувати іноземну мову для здійснення науковотехнічної діяльності.
ЗК6 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК8 Здатність виявляти та оцінювати ризики.
Спеціальні компетентності спеціальності (СК).
Професійні
компетентності
магістра
з
електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки – здатності до реалізації професійних
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обов’язків за видами професійних робіт:
СК1 Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і
технічні методи для вирішення науково-технічних проблем під час
проектування енергетичних об’єктів сільського господарства.
СК2 Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи,
методики, технології та процедури для вирішення інженерних завдань під час
проектування енергетичних об’єктів сільського господарства.
СК3 Здатність планувати, організовувати та проводити наукові
дослідження в області проектування енергетичних об’єктів сільського
господарства.
СК4 Здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення
надійності, ефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації
обладнання сільського господарства.
СК5 Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників та
експертизу проектно-конструкторських рішень в області електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
СК7 Здатність демонструвати обізнаність з питань інтелектуальної
власності та контрактів в електроенергетиці, електротехніці та
електромеханіці.
СК9 Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні,
економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних
рішень в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.
СК10 Здатність керувати проектами і оцінювати їх результати.
СК12 Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення
досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів проблеми
під час проектування енергетичних об’єктів сільського господарства.
СК14 Здатність використовувати програмне забезпечення для
комп’ютерного
моделювання,
автоматизованого
проектування,
автоматизованого виробництва і автоматизованої розробки.
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2. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів –
4.0
Розділів – 2
Тем – 14
Загальна кількість
годин – 120

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 2

Галузь знань,
спеціальність,
освітній ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання
Галузь знань
14 – «Електрична
інженерія»
Спеціальність 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»
Освітній ступінь:
Магістр

заочна
(дистанційна)
форма
навчання

Обов’язкова
Рік підготовки:
1 –й
1 –й
Семестр
3–й

3–й
Лекції

22 год.
6 год.
Лабораторні
30 год.
8 год.
Самостійна робота
68 год.
108 год.
Вид контролю:
Екзамен
Екзамен

3. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни „Проектування
енергетичних об’єктів сільського господарства” фахівець повинен:
знати:
– методи, засоби і технологію аналізу стану електрифікації і
автоматизації технологічних процесів;
– основні нормативні документи, що регламентують етапи
проектування комплексної електрифікації об’єктів АПК;
– методи вибору технологічного обладнання і його компоновки на
планах виробничих цехів;
– методи синтезу основних видів електричних схем.
вміти:
– виконувати і оформляти схеми електричні принципові, з’єднування та
підмикання, розташунку електросилового обладнання;
– здійснювати проектування систем електрифікації об’єктів АПК від
етапу постановки завдання до розробки і реалізації проектної документації
об'єкту АПК.
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володіти:
– навиками застосування нормативних документів при розробці і
оформленні проектів;
– навиками застосування методик вибору та розрахунку технологічного
обладнання з подальшою розробкою електричних схем.
Нормативний зміст підготовки здобувачів освітнього ступеня „Магістр”,
які вивчають дисципліну „Проектування енергетичних об’єктів сільського
господарства” передбачає програмні результати навчання:
ПРН1. Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та
надійності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного
обладнання й відповідних комплексів і систем.
ПРН2. Відтворювати процеси в електроенергетичних, електротехнічних
та електромеханічних системах при їх комп’ютерному моделюванні в різних
галузях народного господарства, зокрема в АПК.
ПРН3. 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.
ПРН4. Окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки
експлуатації
та
продовження
ресурсу
електроенергетичного,
електротехнічного та електромеханічного обладнання і відповідних
комплексів і систем, зокрема в АПК.
ПРН5.
Аналізувати
процеси
в
електроенергетичному,
електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних
комплексах і системах, зокрема в АПК.
ПРН6. Реконструювати існуючі електричні мережі, станції та підстанції,
електротехнічні і електромеханічні комплекси та системи з метою
підвищення їх надійності, ефективності експлуатації та продовження
ресурсу.
ПРН7. Володіти методами математичного та фізичного моделювання
об’єктів
та процесів
електроенергетичних,
електротехнічних та
електромеханічних системах.
ПРН8. Враховувати правові та економічні аспекти наукових досліджень
та інноваційної діяльності.
ПРН9. Здійснювати пошук джерел ресурсної підтримки для додаткового
навчання, наукової та інноваційної діяльності.
ПРН10 Презентувати матеріали досліджень на наукових конференціях
та семінарах, присвячених сучасним проблемам в області електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН11. Обґрунтовувати вибір напряму та методики наукового
дослідження з урахуванням сучасних проблем в області електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН12. Планувати та виконувати наукові дослідження та інноваційні
проекти в сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки,
зокрема в АПК.
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ПРН13. Брати участь у сумісних дослідженнях і розробках з
іноземними науковцями та фахівцями в галузі електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН14. Дотримуватися принципів та напрямів стратегії розвитку
енергетичної безпеки України.
ПРН15. Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і
практичної діяльності з метою подолання розриву між теорією і
практикою, науковими досягненнями і їх практичною реалізацією.
ПРН16. Дотримуватися принципів та правил академічної доброчесності
в освітній та науковій діяльності.
ПРН17 Демонструвати розуміння нормативно-правових актів, норм,
правил та стандартів в області електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки.
ПРН18 Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною
мовами з сучасних наукових і технічних проблем електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН19 Виявити проблеми і ідентифікувати обмеження, що пов’язані з
проблемами охорони навколишнього середовища, сталого розвитку, здоров’я
і безпеки людини та оцінками ризиків в галузі електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН20 Виявляти основні чинники та технічні проблеми, що можуть
заважати впровадженню сучасних методів керування електроенергетичними,
електротехнічними та електромеханічними системами

4. Критерії оцінювання
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується за
накопичувальною системою і є сумою рейтингових оцінок (балів),
одержаних на підставі оцінювання окремих форм навчальної діяльності під
час поточного та підсумкового контролю. Підсумкова оцінка у 100- бальній
системі є сумою таких складових, як: сумарна кількість балів за поточне
оцінювання з тем навчальної дисципліни, визначених робочою навчальною
програмою; оцінки за індивідуальне науково-дослідне завдання та оцінок
рубіжного контролю, оцінки за семестровий екзамен.
Оцінювання знань та умінь студентів з навчальної дисципліни та
розподіл балів здійснюється за такими критеріями:
Сума балів
за всі види
Зміст критеріїв
навчальної
діяльності
Студент володіє глибоким та систематизованим знанням
90-100
навчального матеріалу, окресленого навчальною програмою та
висвітленого в основних і додаткових рекомендованих
літературних джерелах; вільно володіння системою понять
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Зміст критеріїв
навчальної дисципліни, усвідомлює їх сенс та значення для
майбутньої професії; уміє аналізувати явища, які вивчаються, у
їхньому взаємозв'язку і розвитку та узагальнювати результати
аналізу; уміє вільно.; чітко, логічно, обґрунтовано і послідовно
викладати засвоєну навчальну інформацію, висловлювати свої
думки та аргументовано захищати власну позицію; уміє
самостійно визначати цілі навчальної діяльності та здобувати і
використовувати навчальну інформацію; виявляє творчі
здібностей під час вивчення навчального матеріалу; уміє
застосовувати теоретичні положення під час розв'язання
практичних завдань та досягати позитивних результатів у
розв'язанні як теоретичних проблем, так і практичних завдань.
Студент володіє глибоким знанням навчального матеріалу
окресленого навчальною програмою і висвітленого в
рекомендованих основних та окремих додаткових літературних
джерелах; вільно володіє системою основних понять навчальної
дисципліни; уміє здійснювати аналітико-синтетичну обробку
навчальної інформації переважно на основі засвоєного
алгоритму; уміє логічно послідовно, обгрунтовано але з
незначними
(несуттєвими)
неточностями
відтворювати
навчальний матеріал та формулювати правильні, але з
незначними неточностями відповіді на поставлені запитання,
переважно захищати свою позицію; уміє здійснювати
самостійний пошук інформації, використовуючи її для
успішного розв'язання теоретичних та практичних завдань.
Студент володіє достатньо повним знанням навчального
матеріалу, окресленого навчальною програмою та висвітленого
в основних літературних джерелах переважною більшістю
понять
навчальної
дисципліни;
уміє
відтворювати,
узагальнювати та систематизувати: навчальну | інформацію під
керівництвом викладача; уміє переважно логічно, послідовно і
переважно обґрунтовано але з певною кількістю незначних
помилок відтворювати навчальний матеріал та формулювати
переважно правильні але з незначними помилками, не завжди
повні відповіді на поставлені запитання; уміє контролювати
власну навчальну діяльність, виконуючи завдання, визначені
викладачем; уміє використовувати теоретичне знання для
розв'язання теоретичних завдань та досягати переважно
позитивних результатів у розв'язанні теоретичних проблем і
практичних завдань.
Студент володіє знанням основного навчального матеріалу,
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Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

82-89

75-81

67-74

Зміст критеріїв
передбаченого навчальною програмою, в обсязі, необхідному
для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності;
уміє відтворювати навчальну інформацію з певною кількістю
помилок, формулювати неповні та дещо непослідовні і
нелогічні відповіді зі значною кількістю несуттєвих, а в
окремих випадках суттєвих помилок; уміє виконувати
навчальну діяльність переважно під керівництвом викладача;:
уміє використовувати отримані знання під час виконання
окремих теоретичних і практичних завдань; уміє усунути
помилки під час виконання теоретичних і практичних завдань з
допомогою викладача.
Студент володіє знанням основного навчального матеріалу,
передбаченого навчальною програмою, в обсязі, необхідному
для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності;
уміє відтворювати навчальну інформацію з великою кількістю
несуттєвих і суттєвих помилок, формулювати неповні, не
завжди послідовні та логічні відповіді; уміє використовувати
теоретичне знання лід час виконання окремих теоретичних
практичних завдань, що супроводжується помилками; уміє
усунути найсуттєвіші помилки з допомогою викладача.
Студент оволодів окремими фрагментами навчального
матеріалу та не оволодів знанням переважної частини
навчального матеріалу, окресленого навчальною програмою, що
спричиняє істотні помилки у відповідях на запитання та
принципові помилки під час виконання навчальних завдань
теоретичного і практичного характеру; виявляє спроможність
поповнити обсяг теоретичних знань та усунути найсуттєвіші
помилки з допомогою викладача.
Студент
оволодів навчальним матеріалом
на рівні
елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів,
елементів, об'єктів та не оволодів знанням навчального
матеріалу, окресленого навчальною програмою, що спричиняє
грубі помилки або унеможливлює виконання навчальних
завдань, продовження навчання в напрямі підготовки до
майбутньої професійної діяльності без повторного, вивчення і
навчальної дисципліни
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Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

60-66

35-59

0-34

Система оцінювання та вимоги
№
з/п

Види роботи

Форми контролю
та звітності

Параметри
оцінки

І. Поточне оцінювання
1.1
14 занять
Активна робота
(оцінювання
Підготовка до
в підгрупах,
занять за 5лабораторновиконання
бальною
практичних занять
завдань.
шкалою,
коефіцієнт 0,2)
1.2
Оцінювання
якості виконаних
Виконання
завдань,
лабораторної
10 балів
правильність та
роботи
повнота
відповідей
1.3
Оцінювання
Захист лабораторної
якості виконаної
8 балів
роботи
роботи
1.4
Перевірка
Виконання
результатів
підсумкового
виконання
8 балів
контрольного
контрольної
завдання
роботи
Всього балів за поточне оцінювання
ІІ. Самостійна робота студента
2.1 Етапи проектування
при розробці нових
Оцінювання
6 балів
машин та
якості виконання
модернізації
діючого обладнання
2.2 Характеристики
Оцінювання
проекту. Етапи
6 балів
якості виконання
виконання проектів
2.3 Системний аналіз
енергетичних
Оцінювання
8 балів
об’єктів сільського якості виконання
господарства
Разом балів за виконання завдань для самостійної роботи
ІІІ. Підсумковий контроль
Всього балів за підсумковий контроль (іспит)
ВСЬОГО БАЛІВ
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Максимальна
кількість
балів

14

10

8

8
40

20

20
40
100

Картка оцінювання навчальних досягнень студента
Умови допуску до
Виконання умов навчальної програми з мінімальним
підсумкового
кількісним балом - 35
контролю

5. Засоби оцінювання

Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль знань:
1. Мета та задачі дисципліни.
2. Умовні графічні познаки загального використання.
3. Основні правила виконання електричних схем.
4. Види і типи електричних схем. Загальні вимоги.
5. Вимоги до принципових електричних схем. Умовно-графічні
познаки.
6. Перелік елементів.
7. Специфікація.
8. Загальні види НКУ.
9. Вимоги до оформлення креслеників і схем нетипових
електроустановок.
10. Форми основних написів.
11. Оформлення основного напису.
12. Види умовних графічних познак загального використання.
13. Особливості роботи з умовними графічними познаками загального
використання в середовищі Компас-Графік.
14. Розробка типового електричного кола в середовищі КомпасГрафік.
15. Види умовних графічних познак.
16. Використання бібліотеки ESK.
17. Типові кола пуску і захисту електродвигунів.
18. Типові кола електротермічних установок.
19. Типові кола світлотехнічних установок.
20. Типові кола автоматизації.
21. Основні вимоги до переліку елементів.
22. Основні вимоги до специфікації.
23. Основні вимоги до схем електричних з’єднування.
24. Виконання схем електричних з’єднаня адресним методом.
25. Виконання схем електричних з’єднаня графічним методом.
26. Виконання схем електричних з’єднаня табличним методом.
27. Переваги та недоліки методів виконання схем з’єднаня.
28. Адресно-графічний метод позначення проводів.
29. Основні вимоги до схем електричних підмикання.
30. Особливості адресації проводів на схемах електричних
підмикання.
31. Вибір системи живлячої мережі, напруги і джерела живлення.
32. Вибір місця установки щитів, знижувальних трансформаторів і
способу їх живлення.
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33. Розмітка на плані приміщень мереж.
34. Вибір марки проводів і способів їх прокладки.
35. визначення розрахункових навантажень.
36. Розрахунок перерізу проводів.
37. Визначення способу прокладки проводів.
38. Способи виконання проводок.
39. Розрахунок внутрішніх і зовнішніх проводок.
40. Вибір пускозахисної апаратури.
41. Вибір розподільчих пристроїв.
42. Перевірка захисних апаратів.
43. Розрахунок надійності систем електрифікації та автоматизації.
44. Розрахунок стійкості систем автоматизації.
45. Розрахунок якості системи автоматизації.
46. Методика визначення капітальних вкладень в розробку
електрифікації та автоматизації.
47. Які показники включають в себе питомі зведені витрати?
48. Які показники включають в себе річні експлуатаційні витрати?
49. Пояснити, що таке річний фонд заробітної плати.
50. Як розрахувати такий показник, як підвищення продуктивності
праці.
51. Як визначається собівартість продукції і її зниження.
52. Пояснити термін «рентабельність виробництва».
53. Пояснити термін окупності капітальних вкладень.
54. Основи техногенної безпеки об’єктів АПК.
55. Класифікація умов враження електричним струмом людей.
56. Аналіз умов враження електричним струмом в електроустановках.
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6. Програма навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма
Заочна (дистанційна) форма
у тому числі
у тому числі
Назви розділів і тем
усього
самостійна усього
самостійна
лекції лабораторні
лекції лабораторні
робота
робота
Розділ 1. Загальні положення основ проектування енергетичних об’єктів сільського господарства

Тема 1. Вступ. Загальні питання основ проектування
енергетичних об’єктів сільського господарства.
Наукова доброчесність та плагіат. Веб-ресурси
підтримки наукової роботи.
Тема 2. Нормативні документи в проектуванні систем
електрифікації об’єктів сільського господарства.
Тема 3. Структурні елементи текстової проектної документації
Тема 4. Матеріально-технічні та енергетичні розрахунки
виробництва
Тема 5. Основні вимоги до виконання електричних схем
Тема 6. Схемотехнічні рішення кіл керування принципових схем
Разом за розділ 1

10

2

2

6

7

10

2

2

6

12

10

2

2

6

8

10

2

2

6

12

10
10
60

2
2
12

2
2
12

6
6
36

7
7
53

12
12

2
2

4
4

6
6

8
7

12

2

4

6

11

12

2

4

6

10

12
60

2
10

2
18

8
32

8
67

7
2

Усього

120

22

30

68

120

8
8

2

4

Розділ 2. Вибір і розрахунок електрообладнання енергетичних об’єктів сільського господарства

Тема 7. Розрахунок та вибір електронагрівників
Тема 8. Розрахунки і вибір засобів електрифікації
Тема 9. Розрахунки і вибір засобів автоматизації в
сільськогосподарських процесах
Тема 10. Розрахунок та вибір проводок і пускозахисної
апаратури
Тема 11. Щити і пульти в енергетичних об’єктах
Разом за розділ 2

2

2

2

6

2

8

4

7
7
45
8
7

2

7

2

8

4

8
61

8

106

Теми лабораторних занять
Кількість годин
Денна
Заочна
Назва розділів і тем
форма
форма
навчання навчання
Розділ 1. Загальні положення основ проектування енергетичних об’єктів
сільського господарства
Тема 1. Визначення вихідних даних до проекту
4
енергетичних об’єктів
Тема 2. Оформлення пояснювальної записки
2
2
проекту системи електрифікації
Тема 3. Визначення витрат електроенергії в
2
енергетичних об’єктах агропромислового комплексу
Тема 4. Технологія виробництва в проекті системи
2
2
електрифікації
Тема 5. Оформлення пояснювальної записки
проекту енергетичних об’єктів агропромислового
2
комплексу
Тема 6. Основи проектування в САПР Компас2
Графік
Разом
14
4
Розділ 2. Вибір і розрахунок електрообладнання енергетичних об’єктів
сільського господарства
Тема 7. Обґрунтування, вибір та перевірочний
2
розрахунок силових електроприймачів
Тема 8. Розрахунок і вибір освітлювальних та
2
опромінювальних установок
Тема 9. Обґрунтування, розрахунок та вибір
2
2
внутрішніх електричних мереж
Тема 10. Розрахунок параметрів регуляторів на
2
2
стадії проектування
Тема 11. Розрахунок проводок і способи їх
2
прокладання
Тема 12. Комплектування щитів і пультів
2
апаратурою керування та захисту
Тема 13. Порядок розрахунку заземлення ТП
2
10/04
Тема 14. Розрахунок стійкості та якості систем
2
автоматичного керування
Разом:
16
4
Усього:

30

8

7. Форми поточного та підсумкового контролю

Розділ 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

4

4

4

5

4

4

5

4

5

Т10 Т11 Т12 Т13 Т14
4

4

6

4

4

Сума

Розділ 1

Підсумковий
контроль

Екзамен

Поточне тестування та самостійна робота

40

100

Т1, Т2,… - теми розділів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90-100
82-89
75-81
67-74
60-66

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
для заліку
роботи, практики
Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно
Не зараховано з
Незадовільно з
можливістю повторного можливістю повторного
складання
складання
Не зараховано з
Незадовільно з
обов’язковим повторним обов’язковим повторним
вивченням дисципліни вивченням дисципліни

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення,
використання яких передбачає навчальна дисципліна
1. Комп'ютер з електронним проектором та переносним екраном.
2. Відеофільми про проектування енергетичних об’єктів агропромислового
комплексу.
3. Державні будівельні норми проектування енергетичних об’єктів.
4. Відомчі норми технологічного проектування об’єктів сільського
господарства.
5. Єдина система конструкторської документації.
6. Повні тексти лекцій.
7. Роздатковий ілюстративний матеріал лекцій.
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8. Презентаційний матеріал для читання лекцій.
9. Методичні вказівки для виконання практичних занять.
10. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи.
11. Повний перелік контрольних питань з навчальної дисципліни.
12. Тестові завдання для проведення поточного контролю.
13. Тестові завдання для проведення підсумкового контролю.

9. Рекомендована література

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Основна
ДСТУ Б A.2.4-4:2009. Система проектної документації для будівництва.
Основні вимоги до проектної та робочої документації / Г. Гвоздецька, М.
Ільюк, Н. Лахман, О. Ридван ; ЗАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД". – Вид.
офіц. – [Чинний від 2009- 24-01]. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. –
66 с.
ДСТУ Б А.2.4-18:2008. Система проектної документації для будівництва.
Електроосвітлення території промислових підприємств. Робочі креслення
/ С. Аметист, В. Деєв, О. Подимов ; ДП «Науково-дослідний та проектний
інститут «Донецький ПромбудНДІпроект» . – Вид. офіц. – [Чинний від
2008-27-06]. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 8 с.
ДСТУ Б A.2.4-19:2008. Система проектної документації для будівництва.
зображення умовні графічні електрообладнання та проводок на планах / В.
Дєєв, І. Косее, О. Подимов ; ДП «Науково-дослідний та проектний
інститут «Донецький ПромбудНДІпроект». – Вид. офіц. – [Чинний від
2008-27-06]. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 13 с.
І.І. Мартиненко , В.П. Лисенко, Л.П. Тищенко , І.М. Болбот, П.В. Олійник
Проектування систем електрифікації та автоматизації АПК: Підручник. –
К., 2008. – 330 с.
Електропривод сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових
ліній: Підручник / Є.Л. Жулай, Б.В. Зайцев, Ю.М. Лавріненко,
О.С.Марченко, Д.Г. Войтюк; За ред. Є.Л. Жулая. – К.: Вища освіта, 2001. –
288 с.
Мартиненко І.І., Лисенко В.П., Тищенко Л.П., Лукач В.С. Проектування
систем електрифікації та автоматизації сільського господарства.
Підручник. – К: Вища школа, 1999. – 201 с.

Допоміжна
1. Механізація та автоматизація у тваринництві і птахівництві / О.С.
Марченко, О.В. Дацішин, Ю.М. Лавріненко [та ін.] ; за ред. О.С. Марченка.
- К. : Урожай, 1995. – 289 с.
2. Правила улаштування електроустановок. – 2-ге вид., переробл., допов. –
Харків : Форт, 2009. – 736 с
3. Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського
виробництва: підруч. У 2 т: Т. 2 / А.В. Рудь, І.М. Бендера, Д.Г. Войтюк та
ін.; за ред. А.В. Рудя. – К.: Агроосвіта, 2012. – 434 с.; іл.
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4. Електропривод і автоматизація: Навчальний посібник / О.Ю. Синявський,
П.І. Савченко, В.В. Савченко, Ю.М. Лавріненко, В.В. Козирський, Ю.М.
Хандола, І.П. Ільїчов; За ред. О.Ю. Синявського. – К.: Аграр Медіа Груп,
2013. – 586 с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»
03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11
Телефонний код 044
Тел./факс 242–13–52

17

1. Мета навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна “Теорія оптимізації“ є обов*язковою при
підготовці фахівців спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка» освітнього ступення ‘Магістр‘.
Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними
моделями задач оптимального планування та особливостями їх застосування,
загальними принципами побудови та можливостями розробленого
інструментарію, який застосовують в усіх сучасних системах підтримки
прийняття рішень. Оволодіння теорією дослідження операцій
дасть змогу визначати найкращі рішення типових економічних задач,
аналізувати альтернативні варіанти, обґрунтовано приймати управлінські
рішення на різних економічних рівнях.
Компетентності фахівця освітнього ступення ‘Магістр‘:
Інтегральна компетентність.
ІК1. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі під час
професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю
умов і вимог.
Загальні 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.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК5. Здатність використовувати іноземну мову для здійснення науковотехнічної діяльності.
ЗК6.Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК8. Здатність виявляти та оцінювати ризики.
ЗК9. Здатність працювати автономно та в команді.
ЗК10. Здатність виявляти зворотні зв’язки та корегувати свої дії з їх
врахуванням.
Спеціальні (предметні) компетентності:
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.
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СК3. Здатність планувати, організовувати та проводити наукові
дослідження в області 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.
СК6. Здатність демонструвати знання і розуміння математичних
принципів і методів, необхідних для використання в електроенергетиці,
електротехніці та електромеханіці.
СК7. Здатність демонструвати обізнаність з питань інтелектуальної
власності та контрактів в електроенергетиці, електротехніці та
електромеханіці.
СК8. Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати
обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи,
сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в електроенергетиці,
електротехніці та електромеханіці.
СК9. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні,
економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних
рішень в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.
СК10. Здатність керувати проектами і оцінювати їх результати.
СК11. Здатність оцінювати показники надійності та ефективності
функціонування електроенергетичних, електротехнічних та
електромеханічних об'єктів та систем.
СК12. Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення досягнення
поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів проблеми, що
вирішується, включаючи виробництво, експлуатацію, технічне
обслуговування та утилізацію обладнання електроенергетичних,
електротехнічних та електромеханічних комплексів.
СК14. Здатність використовувати програмне забезпечення для
комп’ютерного моделювання, автоматизованого проектування,
автоматизованого виробництва і автоматизованої розробки або
конструювання елементів електроенергетичних, електротехнічних та
електромеханічних систем.
СК 15. Здатність публікувати результати своїх досліджень у наукових
фахових виданнях.
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2. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів –4
Розділів - 4
Тем - 8

Загальна кількість
годин – 120
Тижневих годин:
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 4

Галузь знань,
спеціальність,
освітній ступінь

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань
14 – Електрична
інженерія
Спеціальність 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»

Освітній ступінь:
магістр

заочна
(дистанційна)
форма
навчання

Обов'язкова
Рік підготовки:
1 -й.
1 -й.
Семестр
2-й
2-1
Лекції
16 год.
6 год.
Лабораторні заняття
30 год.
10 год.
Самостійна робота
74
104 год.
Вид контролю:
екзамен

екзамен

3. Результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати математичні моделі операцій; означення аналітичних та
статистичних моделей, моделей індивідуального та колективного вибору
рішення, статичних та динамічних моделей; правила переходу від загальної
задачі лінійного програмування до стандартної; ознаки оптимальності або
необмеженості цільової функції на множині допустимих значень; с уть
симплекс-методу та його реалізацію за допомогою симплекс-таблиць; класи
задач нелінійного програмування;практичних розрахунків. У вміти будувати
прості математичні моделі енергетичних процесів. Моделювати параметри
енергетичних систем та мереж.
Завдання – формування у студентів комплексу знань, навиків та
уявлень, що необхідні для самостійного розв*язування професійних задач,
зв*язаних з розробкою детермінованих параметрів моделей, прийняття
рішень з урахуванням
випадкових величин в умовах обмеженої
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інформативності та використання практичних аспектів чисельних методів на
основі застосування математичних систем.
Нормативний зміст підготовки здобувачів освітнього ступення
‘Магістр‘, які
вивчають дисципліну “Теорія оптимізації“ передбачає
програмні результати навчання:
РН2. Відтворювати процеси в електроенергетичних, електротехнічних
та електромеханічних системах при їх комп’ютерному моделюванні.
Опановувати нові версії або нове програмне забезпечення, призначене для
комп’ютерного моделювання об’єктів та процесів у електроенергетичних,
електротехнічних та електромеханічних системах.
РН4. Окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки
експлуатації
та
продовження
ресурсу
електроенергетичного,
електротехнічного та електромеханічного обладнання і відповідних
комплексів і систем.
РН6. Володіти методами математичного та фізичного моделювання
об’єктів та процесів у електроенергетичних, електротехнічних та
електромеханічних системах.
РН8. Враховувати правові та економічні аспекти наукових досліджень
та інноваційної діяльності.
РН15. Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і практичної
.діяльності з метою подолання розриву між теорією і практикою, науковими
досягненнями і їх практичною реалізацією.
РН18. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною
мовами з сучасних наукових і технічних проблем електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
Програмні результати навчання:
ПРН1. Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та
надійності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного
обладнання й відповідних комплексів і систем.
ПРН2.
Відтворювати
процеси
в
електроенергетичних,
електротехнічних та електромеханічних системах при їх комп’ютерному
моделюванні в різних галузях народного господарства, зокрема в АПК.
ПРН5.
Аналізувати
процеси
в
електроенергетичному,
електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних
комплексах і системах, зокрема в АПК.
ПРН9. Здійснювати пошук джерел ресурсної підтримки для
додаткового навчання, наукової та інноваційної діяльності.
ПРН15. Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і
практичної діяльності з метою подолання розриву між теорією і
практикою, науковими досягненнями і їх практичною реалізацією.
ПРН18 Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною
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мовами з сучасних наукових і технічних проблем електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН20 Виявляти основні чинники та технічні проблеми, що можуть
заважати впровадженню сучасних методів керування електроенергетичними,
електротехнічними та електромеханічними системами
Уміння робити науково-обґрунтовані висновки за результатами
теоретичних і експериментальних досліджень, давати рекомендації щодо
вдосконалення пристроїв і систем, готувати наукові публікації та заявки на
винаходи і корисні моделі.
Організаційно-управлінські програмні результати навчання:
Уміння забезпечувати оперативне керування та контроль за роботою
персоналу підрозділу, брати участь у його мотивації та стимулюванні з
метою подальшого навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації.
Уміння практично забезпечувати якісне виконання працівниками
технологічних процесів із дотриманням правил техніки безпеки,
протипожежного захисту та вимог природоохоронного законодавства
Уміння вести технічну документацію (графіки роботи, інструкції,
кошториси, плани, заявки на матеріали та обладнання), систематизовувати та
узагальнювати інформацію з використання та формування ресурсів
підприємства).
Готовність брати участь у підтримці єдиного інформаційного простору
планування та управління підприємством на всіх етапах життєвого циклу
виробленої продукції. Готовність брати участь у проведенні технікоекономічного і функціонально-вартісного аналізу ринкової ефективності
продукту, що створюється.

4. Критерії оцінювання
КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТА
№
з/п

Види роботи

Форми контролю та
звітності
І. Поточне оцінювання

1.1

Підготовка до
лабораторно- практичних
занять

Активна робота в мінігрупах, виконання завдань
і вправ у робочому зошиті.

1.2

Виконання лабораторної
роботи в електроному та
паперовому виді

Оцінювання якості
виконаних завдань,
правильність та повнота
відповідей

7

Параметри
оцінки

Максимальна
кількість балів

15 занять
(оцінювання
занять за 5бальною
шкалою,
коефіцієнт
0,2)

15

7 балів

7

Оцінювання якості
виконаної роботи з
1.3
8 балів
умінням застосувати
комп”ютерні технології
Перевірка результатів
Виконання підсумкового
1.4
виконання контрольної
10 балів
контрольного завдання
роботи
Всього балів за поточне оцінювання
ІІ. Самостійна робота студента
Використати метод
виключення ЖорданаОцінювання якості
2.1. Гауса перебору вершин
5 балів
виконання
допустимої області задачі
лінійного програмування
Метод дотичних для
Оцінювання якості
8 балів
2.2. розв*язку нелінійних
виконання
рівнянь .
Побудувати математичну
Оцінювання якості
7 балів
2.3. модель ідеальної лінії
виконання
Захист лабораторної
роботи із застосуванням
комп”ютерної технології

Разом балів за виконання завдань для самостійної роботи
ІІІ. Підсумковий контроль
Всього балів за підсумковий контроль (іспит)
ВСЬОГО БАЛІВ

8

10
40

20

20
40
100

5. Засоби оцінювання
Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль знань
1. Загальна постановка оптимізаційної задачі, її структура: цільова функція,
обмеження як
спосіб опису множини допустимих планів.
2. Означення розв’язку задачі математичного програмування: оптимальний
план, оптимальне значення цільової функції, точка оптимуму; проблема його
пошуку.
3. Геометричне тлумачення простих оптимізаційних задач з однією та двома
змінними.
4. Класифікація задач і методів математичного програмування: лінійне та
нелінійне, цілочислове (дискретне). Поняття про дробово-лінійне,
квадратичне, геометричне, опукле, динамічне, потокове, параметричне та
стохастичне програмування.
5. Загальна задача нелінійного програмування. Форми запису задач
нелінійного
програмування.
6. Класифікація задач нелінійного програмування.
7. Геометрична інтерпретація задачі нелінійного програмування.

8

8. Методи одновимірної оптимізації: непрямі (класична схема пошуку
стаціонарних точок, половинного поділу) та прямих (рівномірний пошук,
рівномірний випадковий пошук, пошук за золотим перерізом).
9. Класичні методи оптимізації задач нелінійного програмування. Основні
принципи.
10. Метод Лагранжа розв’язування задачі нелінійного програмування.
11. Опукле програмування. Означення задачі опуклого програмування.
Функція Лагранжа.
12. Теорема Куна-Таккера.
13. Теорема про оптимальний розв’язок задачіопуклого програмування.
14. Задача опуклого квадратичного програмування.
15. Квадратичний симплекс-метод.
16. Постановка загальної задачілінійного програмування.
17. Геометрична інтерпретація Задачі лінійного програмування на площині.
18. Стандартна задача лінійного програмування. Базисні розв’язки. Теорема
про базисний
розв’язок.
19. Перехід від загальної до стандартної задачі лінійного програмування.
20. Теорема про оптимальне значення цільової функції задачі лінійного
програмування.
21. Канонічна задача лінійного програмування.
22. Метод виключення Жордана-Гауса перебору вершин допустимої області
задачі лінійного програмування.
23. Симплекс-метод розв’язування Канонічної задачі лінійного
програмування.
24. Критерій оптимальності базисного розв’язку задачі лінійного
програмування.
25. М-метод розв’язування стандартної задачі лінійного програмування.
26. Перехід від стандартної до канонічної задачі лінійного програмування у
вигляді М-задачі.
27. Двоїсті задачі лінійного програмування.
28. Лема про цільові функції двоїстих задач лінійного програмування.
29. Множники Лагранжа. Симетричні двоїсті задачі лінійного
програмування.
30. Теорема двоїстості. Двоїстий критерій оптимальності.
31. Дайте означення опуклої функції.
32. Дайте означення сідлової точки функції Лагранжа.
33. Дайте означення функції Лагранжа.
34. Для яких функцій ефективно застосування методів типу дихотомії,
золотого перетину,
Фібоначчі?
35. Загальна постановка задач оптимізації.
36. Загальна постановка задачі нелінійного програмування.
37. Змінні і параметри математичних моделей. Наведіть приклад
математичної моделі.
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38. Кількість обчислень функції, що мінімізується, на одну ітерацію в методі
дихотомії?
39.В методі золотого перетину? В методі Фібоначчі?
49. Коли застосовується метод множників Лагранжа до розв’язування
нелінійних задач?
40. Метод Ньютона.
41. Метод рівномірного пошуку.
42. Сформулюйте задачу опуклого програмування.
43. Сформулюйте критерій Сильвестра.
44. Сформулюйте необхідні і достатні умови існування екстремуму для задач
безумовної оптимізації.
45. Сформулюйте необхідні і достатні умови існування екстремуму для задач
умовної оптимізації.
46. Сформулюйте необхідні і достатні умови існування екстремуму для задач
умовної оптимізації.
47. Сформулюйте теорему Куна-Таккера.
48. Що називається градієнтом, гессіаном, стацінарною точкою?
49. Як здійснити перехід від задачі умовної оптимізації до задачі безумовної
оптимізації?
50. Який вигляд має функція Лагранжа для задачі опуклого програмування?
51. Як підрозділяються дискретні змінні в математичних моделях?
52. Поясните властивість адекватності математичної моделі.
53. Назвіть попарно протилежні властивості об'єктів з погляду моделювання.
54. Що є математичними моделями на мікро-рівні?
55. Виконання ліній електропередач
56. Перерахуєте властивості ліній електропередач
57. Математична модель ідеальної лінії
58. П-подібна схема заміщення ліні електропередачі і її математичний запис
59. Графік напруги уздовж лінії в режимі холостого ходу
60. Графік струму уздовж лінії в режимі холостого ходу
61. Режим передачі потужності менше натуральною
62. Режим передачі потужності більше натуральною
63. Рівняння довгої лінії
64.Оцінка погрішностей спрощених математичних моделей
65.Мінімізація функцій при обмеженнях у вигляді рівності
66.Що розуміємо під терміном “оптимізація”?
67.Умови задачі оптимізації в загальному вигляді.
68.Що необхідно при постановці задачі оптимізації?
69.Суть метода хорд розв*язку нелінійних рівнянь.
70.Суть метода дотичних розв*язку нелінійних рівнянь.
71.Суть метода середньої точки розв*язку нелінійних рівнянь.
72.Алгоритм знаходження оптимального розв*язку методом штрафних
функцій.
73.Алгоритм метода випадкового пошука.
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6. Програма навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма

Назви розділів і тем

Тема 1. Вступ. Огляд історії
розвитку та основні поняття
теорії оптимізації
Тема 2. Основні класи
ектрремальних задач.Умови
існування
розв*язків
екстремальних задач.
Разом за розділом 1
Тема1.Опуклі функції та їх
властивості.
Критерій
опуклості
диференційованих функцій.
Тема 2.Деякі класи не
опуклих
недиференційованих
функцій.
Разом за розділом 2
Тема 1. Необхідні умови
мінімуму в задачах умовної
оптимізації.
Тема2.Умови

Кількість годин
Заочна (дистанційна) форма

самостійна
робота
Розділ 1.Вступ до оптимізації

усього

лекції

лабораторні

самостійна
робота

3

11

1

-

10

2

8

1

2

5

6
5
19
Розділ 2 Теоретичні основи оптимізації

2

2

15

9

1

2

6

9

1

2

6

4
8
8
18
Розділ 3.Необхідні та достатні умови екстремуму

2

4

12

11

2

4

5

14

-

-

14

12

2

4

6

16

-

2

14

усього

лекції

лабораторні

2

21

2

8

2

4

15

4

10

2

4

4

10

2

4

4

20

Кількість годин
Денна форма

Назви розділів і тем
оптимальності в задачі
умовної
опуклості
недиференційованої
оптимізації.
Разом за розділом 3

Тема 1.Наближені методи
одновимірної мінімізації.
Тема 2.Чисельні методи
багатовимірної оптимізації
Разом за розділом 4
Усього годин

Кількість годин
Заочна (дистанційна) форма
самостійна
робота

лекції

лабораторні

самостійна
робота

-

2

28

8

1

-

11

10

8

1

2

8

8

20

23

2

2

19

30

44

90

6

10

74

усього

лекції

лабораторні

23

4

16

2

4

10

16

2

4

32

4

90

16

усього

8
11
30
Розділ 4. Чисельні методи оптимізації
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Теми лабораторних занять
Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання

Назва розділів і тем
Розділ 1 Вступ до оптимізації
.
.
.

Тема 1
Тема 2
Тема 3

Введення у систему Matiab.

2

-

Основні функції системи Matiab

2

-

2

-

6

-

4

-

4

-

8

-

2

2

2

2

4

-

8

4

4

2

2

2

Елементи
лінійної
Поліноми. Ряди
Разом за розділом 1

алгебри.

Розділ 2 Теоретичні основи оптимізації

Тема 1
Тема 2

Системи
лінійних
алгебраїчних
рівнянь та їх роз*язки.
Нелінійні рівняння та системи
нелінійних рівнянь.
Разом за розділом 2

Розділ 3.Необхідні та достатні умови екстремуму

Тема1
Тема 2
Тема 3

Дослідження найпростіших моделей.
Знаходження
розв*язків
найпростіших моделей з допомогою
теорії рівнянь математичної фізики.
Вивчення
прикладів
малих
коливаньних
процесіву
різних
енергетичних областях.
Разом за розділом 3
Розділ 4. Чисельні методи оптимізації

Тема 1
Тема 2
.

Тема 3

Комп*ютерне моделювання лінії
електропередач
Комп*ютерне моделювання силового
трансформатора
Комп*ютерне моделювання
електричного навантаження

2

2

Разом за розділом

8

6

Разом

30

10

7. Форми поточного та підсумкового контролю

7

7

8

7

8

7

Т8

Т7

Розділ 4

Т6

Т5

Т3

8

Розділ 3

Т4

Розділ 2

Т2

Т1

Розділ 1

Сума

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий
контроль

Екзамен

40

100

8

60
Т1, Т2,… - теми розділів

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90-100
82-89
75-81
67-74
60-66

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно
Не зараховано з
Незадовільно з
можливістю повторного можливістю повторного
складання
складання
Не зараховано з
Незадовільно з
обов’язковим повторним обов’язковим повторним
вивченням дисципліни вивченням дисципліни

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення,
використання яких передбачає навчальна дисципліна
1. Комп'ютер.
2. Презентаційний мультимедійний матеріал.
3. Тексти лекцій.
14

4. Роздатковий ілюстративний матеріал.

9. Рекомендовані джерела інформації
Рекомендована література
Основна
1.Жалдак М.І., Триус Ю.В. Основи теорії і методів оптимізації:Навч.
Посібник.- Черкаси:Брама-Україна, 2005. – 608 с.
2. Кутковецький В. Я. Дослідження операцій: [навч. посіб.] /
В. Я. Кутковецький. – [2-ге видання, виправлене]. – К.: ВД «Професіонал»,
2005. – 264 с.
3. Махней О. В. Математичне моделювання : навчальний посiбник / О. В.
Махней. — Iвано-Франкiвськ : Супрун В. П., 2015. — 372 с.
4. Егоршин А. А. Математическое программирование: [учеб. пособие] /
А. А. Егоршин, Л. М. Малярец. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2003. – 240 с.
5. Кулян В. Р. Математическое программирование с элементами
информационных технологий / В. Р. Кулян, Е. А. Юнькова, А. Б. Жильцов. –
К.: МАУП, 2000. – 124 с.
Допоміжна
1. Смородинский С. С. Оптимизация решений на основе компьютерных
имитационных методов и моделей / С.С. Смородинский, Н.В. Батин. — Ч.1.
— Мн. : БГУИР, 2004. — 80 с. 17.
2. Смородинский С. С. Оптимизация решений на основе компьютерных
имитационных методов и моделей / С.С. Смородинский, Н.В. Батин. — Ч.2.
— Мн. : БГУИР, 2005. — 104 с.
3. Стеценко I. В. Моделювання систем / I. В. Стеценко. — Черкаси : ЧДТУ,
2009. — 399 с.
4. Математичне моделювання у фізиці: Підручник для студентів вищих
навчальних закладів / А. В. Дегтярьов, М. Г. Кокодій, В. О. Маслов, В.
А.Свіч. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 388 с. ЖДТУ, 2005. –
635с. автор Струтинський В.Б.

5. Ермольев Ю. М., Ляшко И. И., Михалевич В. С., Тюптя В. И.
Математические методы исследования операций: учеб. пособие для вузов.
— К., 1979.
6. Смородинский С. С. Оптимизация решений на основе компьютерных
имитационных методов и моделей / С.С. Смородинский, Н.В. Батин. — Ч.2.
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— Мн. : БГУИР, 2005. — 104 с. 18. Стеценко I. В. Моделювання систем / I. В.
Стеценко. — Черкаси : ЧДТУ, 2009. — 399 с.
8. Математичне моделювання у фізиці: Підручник для студентів вищих
навчальних закладів / А. В. Дегтярьов, М. Г. Кокодій, В. О. Маслов, В.
А.Свіч. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 388 с. ЖДТУ, 2005. –
635с. автор Струтинський В.Б.

9. Смородинский С. С. Оптимизация решений на основе компьютерных
имитационных методов и моделей / С.С. Смородинский, Н.В. Батин. — Ч.1.
— Мн. : БГУИР, 2004. — 80 с. 17.
10. Смородинский С. С. Оптимизация решений на основе компьютерных
имитационных методов и моделей / С.С. Смородинский, Н.В. Батин. — Ч.2.
— Мн. : БГУИР, 2005. — 104 с.
111 Knowledge Discovery Through Data Mining: What Is Knowledge
Discovery? — Tandem Computers Inc., 1996.
12. Таха Х. Введение в исследование операцій / Х. Таха. – 6-е изд.; пер. с
англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2001. – 912 с.
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1. Мета і завдання навчальної дисципліни
Метою дисципліни є: підготовка кваліфікованих інженерних фахівців,
здатних конструювати, проектувати, експлуатувати, забезпечувати культуру
безпеки, виконувати монтаж, налагодження та ремонт, створювати нове
обладнання та впроваджувати новітні технологій, проводити наукові
дослідження та здійснювати викладацьку діяльність. Ефективно
використовувати теплоенергетичні установки і системи тепловодопостачання
в різних галузях агропромислового виробництва, формувати наукове
мислення для засвоєння необхідного обсягу теоретичних знань процесів
тепло и масо- переносу, властивостей та області застосування
теплоізоляційних матеріалів, які використовуються при виготовленні,
монтажі, експлуатації та ремонті теплотехнічного і теплоенергетичного
обладнання та технічних засобів теплопостачання сільськогосподарського
виробництва.
Завдання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент
повинен знати:
- основи тепловодопостачання;
- основні теоретичні відомості в галузі теплоенергетичного устаткування,
водопостачання та інших систем агропромислового виробництва;
- принцип роботи і конструкції теплотехнічних пристроїв і систем;
- методи та технічні засоби використання нетрадиційних та
відновлювальних джерел енергії;
- законодавчу базу, методи та технічні засоби енергозбереження в тепло
технологіях і системах водопостачання.
вміти:
- вирішувати практичні завдання, пов’язані з тепловодопостачанням
об’єктів сільськогосподарського виробництва та сільських несених пунктів;
- ефективно використовувати енергозберігаючі технології;
застосовувати
під
час
проектування
та
експлуатації
тепловодоенергетичного обладнання сучасну обчислювальну техніку;
- оцінювати техніко-економічну ефективність проектів реконструкції
та використання тепловодоенергетичного обладнання.
володіти:
- навичками проведення дослідження, випробування та оцінювання
тепловодоенергетичного устаткування.
- методами інженерного розрахунку, методологією прогнозування
розвитку галузі та основних напрямів її механізації,
3

- методами вибору і застосування ресурсозберігаючих технологій.
Компетентності фахівця освітнього ступеня «Магістр» спеціальності
141 - «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:
Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі під час професійної
діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Загальні компетентності
Загальні компетентності магістра з електроенергетики, електротехніки
та електромеханіки:
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.
ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК5 Здатність використовувати іноземну мову для здійснення науковотехнічної діяльності.
ЗК6 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК8 Здатність виявляти та оцінювати ризики.
ЗК9 Здатність працювати автономно та в команді.
ЗК10 Здатність виявляти зворотні зв’язки та корегувати свої дії з їх
врахуванням.
Фахові компетентності спеціальності (ФК).
Професійні
компетентності
магістра
з
електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки:
ФК1 Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і
технічні методи для вирішення науково-технічних проблем і задач
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК2 Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи,
методики, технології та процедури для вирішення інженерних завдань
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК3 Здатність планувати, організовувати та проводити наукові
дослідження
в
області
електроенергетики,
електротехніки
та
електромеханіки.
ФК4 Здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення
надійності, ефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації
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обладнання
та
об’єктів
електроенергетики,
електротехніки
та
електромеханіки
ФК5 Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників та
експертизу проектно-конструкторських рішень в області електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ФК6 Здатність демонструвати знання і розуміння математичних
принципів і методів, необхідних для використання в електроенергетиці,
електротехніці та електромеханіці.
ФК7 Здатність демонструвати обізнаність з питань інтелектуальної
власності та контрактів в електроенергетиці, електротехніці та
електромеханіці.
ФК8 Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати
обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи,
сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в електроенергетиці,
електротехніці та електромеханіці.
ФК9 Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні,
економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних
рішень в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.
ФК10 Здатність керувати проектами і оцінювати їх результати.
ФК11 Здатність оцінювати показники надійності та ефективності
функціонування
електроенергетичних,
електротехнічних
та
електромеханічних об'єктів та систем.
ФК12 Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення
досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів проблеми,
що вирішується, включаючи виробництво, експлуатацію, технічне
обслуговування
та
утилізацію
обладнання
електроенергетичних,
електротехнічних та електромеханічних комплексів.
ФК13 Здатність демонструвати обізнаність та вміння використовувати
нормативно-правові актів, норми, правила й стандарти в електроенергетиці,
електротехніці та електромеханіці.
ФК14 Здатність використовувати програмне забезпечення для
комп’ютерного
моделювання,
автоматизованого
проектування,
автоматизованого
виробництва
і
автоматизованої
розробки
або
конструювання елементів електроенергетичних, електротехнічних та
електромеханічних систем.
ФК15 Здатність публікувати результати своїх досліджень у наукових
фахових виданнях.
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2. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів –
5
Розділів - 2
Тем - 10
Загальна кількість
годин - 150
Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних - 4
самостійної роботи
студента - 4

Галузь знань,
спеціальність, освітній
ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни
денна
Заочна
форма
(дистанційна)
навчання
форма
навчання

Галузь знань
14 – «Електрична
інженерія»
Спеціальність
141 «Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»

Освітній ступінь:
Магістр

Обов’язкова
Рік підготовки:
2-й

2-й
Семестр

3-й

3-й

екзамен

екзамен

Лекції
16 год.
4 год.
Лабораторні
30 год.
8 год.
Самостійна робота
104 год.
168 год.
Вид контролю:

3. Результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Тепловодопостачання в
АПК» фахівець повинен:
знати основи тепловодопостачання; основні теоретичні відомості
в галузі теплоенергетичного устаткування, водопостачання та інших систем
агропромислового виробництва; принцип роботи і конструкції теплотехнічних
пристроїв і систем; методи та технічні засоби використання нетрадиційних та
відновлювальних джерел енергії; законодавчу базу, методи та технічні засоби
енергозбереження в тепло технологіях і системах водопостачання.
- вміти
вирішувати
практичні
завдання,
пов’язані
з
тепловодопостачанням об’єктів сільськогосподарського виробництва та
сільських несених пунктів; ефективно використовувати енергозберігаючі
технології; застосовувати під час проектування та експлуатації
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тепловодоенергетичного обладнання сучасну обчислювальну техніку;
оцінювати техніко-економічну ефективність проектів реконструкції та
використання тепловодоенергетичного обладнання.
Нормативний зміст підготовки здобувачів освітнього ступеня
«Магістр», які вивчають дисципліну «Тепловодопостачання в АПК»
передбачає програмні результати навчання:
ПРН1 Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та
надійності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного
обладнання й відповідних комплексів і систем.
ПРН4 Окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки
експлуатації
та
продовження
ресурсу
електроенергетичного,
електротехнічного та електромеханічного обладнання і відповідних
комплексів і систем.
ПРН5
Аналізувати
процеси
в
електроенергетичному,
електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних
комплексах і системах.
ПРН6 Реконструювати існуючі електричні мережі, станції та підстанції,
електротехнічні і електромеханічні комплекси та системи з метою
підвищення
їх
надійності,
ефективності
електротехнічних
та
електромеханічних системах.
ПРН15 Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і
практичної діяльності з метою подолання розриву між теорією і
практикою, науковими досягненнями і їх практичною реалізацією.
ПРН18 Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною
мовами з сучасних наукових і технічних проблем електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН19 Виявити проблеми і ідентифікувати обмеження, що пов’язані з
проблемами охорони навколишнього середовища, сталого розвитку, здоров’я
і безпеки людини та оцінками ризиків в галузі електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН20 Виявляти основні чинники та технічні проблеми, що можуть
заважати впровадженню сучасних методів керування електроенергетичними,
електротехнічними та електромеханічними системами.
4. Критерії оцінювання
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується за
накопичувальною системою і є сумою рейтингових оцінок (балів),
одержаних на підставі оцінювання окремих форм навчальної діяльності під
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час поточного та підсумкового контролю. Підсумкова оцінка у 100- бальній
системі є сумою таких складових, як: сумарна кількість балів за поточне
оцінювання з тем навчальної дисципліни, визначених робочою навчальною
програмою; оцінки за індивідуальне науково-дослідне завдання та оцінок
рубіжного контролю, оцінки за семестровий екзамен.
Оцінювання знань та умінь студентів з навчальної дисципліни та
розподіл балів здійснюється за такими критеріями:
Сума
балів за
Зміст критеріїв
всі види
навчальної
діяльності
Студент володіє глибоким та систематизованим знанням
90-100
навчального матеріалу, окресленого навчальною програмою та
висвітленого в основних і додаткових рекомендованих
літературних джерелах; вільно володіння системою понять
навчальної дисципліни, усвідомлює їх сенс та значення для
майбутньої професії; уміє аналізувати явища, які вивчаються, у
їхньому взаємозв'язку і розвитку та узагальнювати результати
аналізу; уміє вільно.; чітко, логічно, обґрунтовано і послідовно
викладати засвоєну навчальну інформацію, висловлювати свої
думки та аргументовано захищати власну позицію; уміє
самостійно визначати цілі навчальної діяльності та здобувати і
використовувати навчальну інформацію; виявляє творчі
здібностей під час вивчення навчального матеріалу; уміє
застосовувати теоретичні положення під час розв'язання
практичних завдань та досягати позитивних результатів у
розв'язанні як теоретичних проблем, так і практичних завдань.
Студент володіє глибоким знанням навчального матеріалу
82-89
окресленого навчальною програмою і висвітленого в
рекомендованих основних та окремих додаткових літературних
джерелах; вільно володіє системою основних понять навчальної
дисципліни; уміє здійснювати аналітико-синтетичну обробку
навчальної інформації переважно на основі засвоєного
алгоритму; уміє логічно послідовно, обгрунтовано але з
незначними
(несуттєвими)
неточностями
відтворювати
навчальний матеріал та формулювати правильні, але з
незначними неточностями відповіді на поставлені запитання,
переважно захищати свою позицію; уміє здійснювати
самостійний пошук інформації, використовуючи її для
успішного розв'язання теоретичних та практичних завдань.
Студент володіє достатньо повним знанням навчального
75-81
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Зміст критеріїв
матеріалу, окресленого навчальною програмою та висвітленого
в основних літературних джерелах переважною більшістю
понять
навчальної
дисципліни;
уміє
відтворювати,
узагальнювати та систематизувати: навчальну | інформацію під
керівництвом викладача; уміє переважно логічно, послідовно і
переважно обґрунтовано але з певною кількістю незначних
помилок відтворювати навчальний матеріал та формулювати
переважно правильні але з незначними помилками, не завжди
повні відповіді на поставлені запитання; уміє контролювати
власну навчальну діяльність, виконуючи завдання, визначені
викладачем; уміє використовувати теоретичне знання для
розв'язання теоретичних завдань та досягати переважно
позитивних результатів у розв'язанні теоретичних проблем і
практичних завдань.
Студент володіє знанням основного навчального матеріалу,
передбаченого навчальною програмою, в обсязі, необхідному
для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності;
уміє відтворювати навчальну інформацію з певною кількістю
помилок, формулювати неповні та дещо непослідовні і
нелогічні відповіді зі значною кількістю несуттєвих, а в
окремих випадках суттєвих помилок; уміє виконувати
навчальну діяльність переважно під керівництвом викладача;:
уміє використовувати отримані знання під час виконання
окремих теоретичних і практичних завдань; уміє усунути
помилки під час виконання теоретичних і практичних завдань з
допомогою викладача.
Студент володіє знанням основного навчального матеріалу,
передбаченого навчальною програмою, в обсязі, необхідному
для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності;
уміє відтворювати навчальну інформацію з великою кількістю
несуттєвих і суттєвих помилок, формулювати неповні, не
завжди послідовні та логічні відповіді; уміє використовувати
теоретичне знання лід час виконання окремих теоретичних
практичних завдань, що супроводжується помилками; уміє
усунути найсуттєвіші помилки з допомогою викладача.
Студент оволодів окремими фрагментами навчального
матеріалу та не оволодів знанням переважної частини
навчального матеріалу, окресленого навчальною програмою, що
спричиняє істотні помилки у відповідях на запитання та
9

Сума
балів за
всі види
навчальної
діяльності

67-74

60-66

35-59

Зміст критеріїв
принципові помилки під час виконання навчальних завдань
теоретичного і практичного характеру; виявляє спроможність
поповнити обсяг теоретичних знань та усунути найсуттєвіші
помилки з допомогою викладача.
Студент
оволодів навчальним матеріалом
на рівні
елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів,
елементів, об'єктів та не оволодів знанням навчального
матеріалу, окресленого навчальною програмою, що спричиняє
грубі помилки або унеможливлює виконання навчальних
завдань, продовження навчання в напрямі підготовки до
майбутньої професійної діяльності без повторного, вивчення і
навчальної дисципліни

Сума
балів за
всі види
навчальної
діяльності

0-34

Система оцінювання та вимоги
Форми
Параметри
Види роботи
контролю та
оцінки
звітності
І. Поточне оцінювання
1.1
15 занять
Активна
(оцінювання
Підготовка до
робота в
занять за 5лабораторнопідгрупах,
бальною
практичних занять
виконання
шкалою,
завдань.
коефіцієнт
0,2)
1.2
Оцінювання
якості
Виконання
виконаних
лабораторної роботи в
завдань,
балів
електронному та
правильність та
паперовому виді
повнота
відповідей
1.3 Захист лабораторної
Оцінювання
роботи із
якості
8 балів
застосуванням
виконаної
комп’ютерних
роботи з
технологій
умінням
№
з/п

10

Максимальна
кількість
балів

15

7

8

Форми
Параметри
контролю та
Види роботи
оцінки
звітності
застосувати
комп’ютерні
технології
1.4
Перевірка
Виконання
результатів
підсумкового
виконання
10 балів
контрольного
контрольної
завдання
роботи
Всього балів за поточне оцінювання
ІІ. Самостійна робота студента
2.1 За номером варіанту
завдання (співпадає з
номером студента в
групі (підгрупі)) за
допомогою
літературних джерел
привести
обгрунтування
вибору, перелік,
технічні
Оцінювання
характеристики,
якості
20 балів
виробників та ціни на виконання
сучасні енергетичні
установки, що
використовується в
процесах
тепловодопостачання
аграрного
виробництва на
відповідному об’єкті описове завдання
Разом балів за виконання завдань для самостійної роботи
ІІІ. Підсумковий контроль
Всього балів за підсумковий контроль (іспит)
ВСЬОГО БАЛІВ
№
з/п

Максимальна
кількість
балів

10
40
20

20
40
100

4. Засоби оцінювання
Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль знань:
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1. Енергетичне господарство сільгосппідприємств
2. Паливо і його характеристика.
3. Теплота згоряння палива.
4. Експлуатація паливного господарства.
5. Класифікація топкових пристроїв.
6. Топки для спалювання газоподібного палива
7. Котельні установки.
8. Класифікація котельних агрегатів.
9. Принципова схема котельної установки.
10. Пароперегрівачі11. Економайзери.
12. Повітропідігрівачі.
13. Тепловий баланс котельного агрегату.
14. Коефіцієнт корисної дії котельного агрегату.
15. Допоміжне обладнання котельних установок.
16. Експлуатація котельних установок.
17. Теплоенергетичні установки, теплогенератори, конвектори.
18. Паро та газотурбінні установки.
19.Компресорні установки.
20.Холодильні установки.
21.Теплові насоси. Використання теплових насосів.
22. Розрахунки опалення виробничих та комунально-побутових приміщень.
23.Теплові втрати приміщення.
24.Розрахунок теплової потужності системи опалення.
25.Класифікація і коротка характеристика систем опалення.
26.Системи водяного опалення.
27.Теплові мережі. Класифікація теплових мереж.
28.Розрахунок теплової ізоляції теплових мереж.
29.Системи вентиляції. Класифікація систем вентиляції
30.Припливна вентиляція. Витяжна вентиляція.
31.Загальнообмінні системи вентиляції.
32.Системи кондиціонування повітря.
33. Кількість теплоти, яку слід підвести до тіла, щоб змінити його
температуру на 1 градус, називають:
34. Кількість теплоти, яку треба підвести до 1 кг тіла, щоб змінити його
температуру на 1 градус, називають:
35.Кількість теплоти, яку треба підвести до 1м3 тіла за нормальних умов,
щоб змінити його температуру на 1 градус, називають:
36.Кількість теплоти, яку треба підвести до 1 кмолю газу, щоб змінити його
температуру на 1 градус, називають:
37.Кількість теплоти, яку треба підвести до робочого тіла за сталого об'єму,
щоб змінити його температуру на 1 градус, називають:
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38.Кількість теплоти, яку треба підвести до тіла за сталого тиску, щоб
змінити його температуру на 1 градус, називають:
39.Залежно від температури із збільшенням температури теплоємність газу:
40.Теплоємність, яка відноситься до певного інтервалу температур і стала в
цьому інтервалі, це:
41.Теплоємність для одиниці об’єму або маси називають:
42.Відношення частки теплоти, яка перетворюється в роботу, до всієї
теплоти підведеної до робочого тіла називають:
43. В чому полягають завдання охорони вод.
44. Водопровідні мережі.
45. Покращення якості води.
46. Оцінка якості води.
47. Класифікація водопровідних мереж.
48. Трасування водопровідної мережі.
49. Водопровідні труби.
50. Арматура систем водопостачання.
51. Експлуатація систем водопостачання.
52. Каналізація сільських населених пунктів.
53. Класифікація систем каналізації.
53. Очисні споруди каналізації.
54. Будова каналізаційних мереж
55. Будова каналізаційних споруд.
56. Експлуатація каналізаційних систем.
57. Охарактеризуйте поверхневі та підземні води.
58. Що таке водне господарство.
59. У чому полягає комплексне використання водних ресурсів.
60. Які існують види водяної пари?
61. Якими параметрами задається стан водяної пари?
62. Яка пара називається сухою насиченою?
63. Яка пара називається вологою насиченою?
64. Яка пара називається перегрітою?
65. Які існують способи отримання водяної пари?
66.Призначення котла КВ-300М.
67. Область застосування котла КВ-300М.
68. Основні вузли котлоагрегату та їх призначення.
69. Принцип роботи котла.
70. Послідовність операцій під час запуску котельного агрегату .
71. Будова та принцип роботи системи автоматики котельного агрегату.
72. Призначення та принцип роботи теплогенератора.
73. Будова основних вузлів теплогенератора
74. Основні вузли теплогенератора та їх призначення.
75. Послідовність операцій під час запуску теплогенератора.
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6. Програма навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем

Кількість годин

ДЕННА ФОРМА
у тому числі
усього лекції лабораторні

усього

ЗАОЧНА ФОРМА
у тому числі
лекції лабораторні

сам.
робота
Розділ 1. Паливно-енергетичне господарство сільськогосподарських підприємств. Теплопостачання об’єктів АПК.
Тема1. Енергетичне господарство об’єктів АПК. Класифікація
теплових споживачів у сільському господарстві. Експлуатація
28
2
6
20
40
2
паливного господарства. Зберігання твердого. рідкого та газоподібного
палива.
Тема 2. Теплогенеруючі та теплоенергетичні установки.
Теплогенеруючі установки. Котельні установки. Конструкція і
40
4
6
30
42
2
характеристики водогрійних і парових котлів. Тепловий баланс
котельного агрегату.
Тема 3. Теплопостачання та споживання теплової енергії.
Розрахунки опалення виробничих та комунально-побутових
приміщень. Системи опалення. Класифікація систем опалення. Теплові
40
4
6
30
40
2
мережі та їх класифікація. Розрахунок теплової ізоляції теплових
мереж.
Разом за розділом 1

108
10
18
80
Розділ 2. Системи водопостачання та каналізації об’єктів АПК.
Тема 1. Водопровідні мережі. Класифікація водопровідних мереж.
Трасування і прокладка водопровідних мереж. Водопровідні труби.
22
4
6
12
Арматура систем водопостачання. Експлуатація систем.
Тема 2. Каналізація сільських населених пунктів. Системи і схеми
водовідведення. Стічні води та їх забруднення. Класифікація систем
20
2
6
12
каналізації. Очисні споруди каналізації. Будова каналізаційних мереж і
споруд на них. Експлуатація каналізаційних систем.
Разом за розділом 2
42
6
12
24
Усього
150
16
30
104
14

сам.
робота

38

40

38

122

2

4

116

16

2

2

12

2

10

4
8

52
168

12
28
150

2
4

Теми лабораторно-практичних занять
Кількість годин

Назва розділів і тем

Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання

Розділ 1. Паливо-енергетичне господарство сільськогосподарських
підприємств. Теплопостачання об’єктів АПК.
Тема 1. Технічна експлуатація котельних агрегатів та
2
2
техніка безпеки при їх роботі.
Тема 2. Енергетична
ефективність теплофікації.
4
Основні розрахункові формули.
Тема 3. Технічна експлуатація теплогенераторів та
2
2
техніка безпеки при їх роботі.
Тема 4. Теплове споживання об’єктів. Основні
4
розрахункові формул.
Тема 5. Технічна експлуатація об’ємних компресорів та
2
техніка безпеки при їх роботі.
Тема 6. Системи теплопостачання. Розрахункові
2
2
формули. Основні параметри системи теплопостачання.
Тема 6. Режим відпускання тепла. Фізична сутність
2
режиму відпускання тепла.
Разом за розділом 1
18
6
Розділ 2. Системи водопостачання та каналізації об’єктів АПК.
Тема 1. Вивчення конструкції, правил монтажу
4
водопровідних мереж і систем водопостачання
Тема 2. Способи та методи покращення якості води.
4
2
Тема 3. Правила експлуатації водопровідних мереж і
4
систем водопостачання.
Разом за розділом 2
12
2
Разом
30
8

15

7. Форми поточного та підсумкового контролю

Розділ 1

Т1
12

Т2
12

Розділ 2

Т4
12

Т3
12

Т5
12

контроль

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий

Іспит

40

Сума

100

Т1, Т2, Т3 - теми розділів.

Шкала оцінювання: національна та ЄКTС
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за всі
види навчальної
для екзамену, курсового
для заліку
діяльності
проекту (роботи), практики
90-100
відмінно
82-89
зараховано
добре
75-81
67-74
60-66

задовільно

35-59

незадовільно з можливістю
повторного складання

0-34

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення,
використання яких передбачає навчальна дисципліна
1. Комп'ютер з електронним проектором та переносним екраном.
2. Відеофільми про тепловодопостачання об’єктів АПК.
3. Нормативні документи з проведення теоретичних досліджень.
4. Нормативні документи з проведення експериментальних
досліджень.
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5. Нормативні документи з проведення випробувань.
6. Методичні рекомендації з виконання лабораторно-практичних
занять.
7. Типові довідники.
8. Повні тексти лекцій.
9. Роздатковий ілюстративний матеріал лекцій.
10. Презентаційний матеріал для читання лекцій.
11. Повний перелік контрольних питань з дисципліни.
12. Тестові завдання для проведення поточного контролю.
13. Тестові завдання для проведення підсумкового контролю.

9. Рекомендовані джерела інформації
Рекомендована література
Основна
1. Драганов Б.Х. Теплотехника и применение теплоты в сельском хозяйстве
– М.: Агропромиздат,1990
2. Бондарев В.А. Теплотехника - Минск: Высшая школа, 1996, с.382
3. Дідур В.А. Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в
сільському господарстві/ В.А Дідур, М.І. Стручаєв/ за заг. ред. В.А.
Дідура. – К.: Аграрна освіта, 2008. – 233с.
4. Дидур В.А. Гидроаэромеханика и ее использование в энергетике АПК.
Учебное пособие для с/г вузов. – Москва: МГАУ, 2008. – 395с.
5. Драганов Б.Х. Применение теплоты в сельском хозяйстве – Киев:
Агропромиздат,1990, с. 463
6. Баскоков А.П. Теплотехника – М.: Энергоиздат, 1982, с.264
7. Захаров А.А. Применение теплоты в сельском хозяйстве – М.:
Агропромиздат, 1985
8. Захаров А.А. Практикум по применению теплоты в сельском
хозяйстве – М.: Агропромиздат,1985, с. 134
9. Проектування систем теплопостачання сільського господарства: Навч.
посіб/Б.Х. Драганов, О.С. Бессараб, А.В. Міщенко, В.В. Шутюк; За ред.
Б.Х. Драганова - Техніка, 2003. - 161 с.
10. Грачева Л.И. Стручаев Н.И. Кислый С.А. и др. Котельные установки в
сельском хозяйстве. – К.: Урожай, 1985. – 167с.
11. Лабораторні работи з курсу «Тепловодопостачання в АПК».
/Методичні вказівки. Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – 139 с.
12. Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість
води: підручник / А. К. Запольський. - К. : Вища школа, 2005. - 671 с.
13. Закон України Про питну воду та питне водопостачання . Схвалено
Постановою Верховної Ради України м. Київ, 10 січня 2002 року N2918Ш.
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14. Концепція розвитку водного господарства України. Схвалено
Постановою Верховної Ради України, м. Київ, 10 січня 2002 року N 2918
Допоміжна
1. Ратушняк Г.С., Попова Г.С. Енергозбереження та експлуатація систем
теплопостачання.-Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2002. – 102 с.
2. Драганов Б.Х., Буляндра О.Ф., Міщенко А.В. Теплоенергетичні установки
і системи в сільському господарстві / За ред. Б.Х. Драганова. - Київ, 1995.220с.
3. Драганов Б.Х., Есин В.В., Зуев В.П. Применение теплоты в сельськом
хозяйстве: Учебное пособие/ Под ред. Б.Х. Драганова. - 2-е изд., перераб. и
доп. - К.: Выща шк., 1990. - 319 с.
4. Драганов Б.Х., Кузнецов А.В., Рудобашта С.П. Теплотехника и
применение теплоты в сельськом хозяйстве. - М.: Агроиромиздат, 1990.463
5. Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка. - Київ, 2001. - 320с.
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1. Мета навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Філософія науки та інноваційного розвитку»
згідно з галузевими стандартами вищої освіти України належить до
нормативних (обов’язкових) навчальних дисциплін циклу соціальногуманітарної підготовки студентів 1- 2 курсів усіх галузей знань освітньокваліфікаційного рівня «магістр». Вивчення дисципліни орієнтує студентів
на шанобливе ставлення до наукових надбань людства.
Мета дисципліни – формувати у майбутніх фахівців інженерних
спеціальностей сучасної наукової картини світу, абстрактного, системного,
творчого та критичного мислення, методологічної культури наукового
дослідження, гуманістичних цінностей та демократичного світогляду.
Завдання
дисципліни полягає у тому, щоб фахівці інженерних
спеціальностей розуміли значення, роль та місце науки і техніки в
сучасному суспільстві, осмислювали сутність їх антропологічного та
соціокультурного вимірів.
Засвоюючи основні
принципи та
положення історії розвитку
світової та вітчизняної науки, майбутні фахівці знаходитимуть необхідні
орієнтири як у власних наукових пошуках, так і в організації своєї
життєдіяльності,
яка
повинна
моделюватися відповідно до
соціокультурних та прагматичних вимог сучасності.
Компетентності фахівця освітнього ступеня „магістр” спеціальності
141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Інтегральна компетентність:
ІК1. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі під час професійної
діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК):
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК 3. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 5. Здатність використовувати іноземну мову для здійснення
науково-технічної діяльності.
ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 8. Здатність виявляти та оцінювати ризики.
ЗК 9. Здатність працювати автономно та в команді.
ЗК 10. Здатність виявляти зворотні зв’язки та корегувати свої дії з їх
врахуванням.
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2. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість
кредитів –3
Розділів – 3
Тем – 8
Загальна
кількість
годин – 90

Галузь знань, спеціальність,
освітній ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни
денна
форма
навчання

Галузь знань:
14 – Електрична інженерія

заочна
(дистанційна)
форма
навчання

Вибіркова
Рік підготовки:

Спеціальність:
141 –
«Електроенергетика,електротех
ніка та електромеханіка»

1 -й

Семестр

1 -й

1-й
1-й

Лекції
Тижневих годин
для денної форми
навчання:
аудиторних –2
самостійної
роботи студента –
6

Освітній ступінь:
магістр

14 год.
4 год.
Семінарські
16 год.
4 год.
Самостійна робота
60 год.
82 год.
Вид контролю:
екзамен
екзамен

3. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Філософія науки та
інноваційного розвитку» студент повинен:
Знати на фундаментальному рівні – зміст проблематики філософії
науки і інноваційного розвитку; сутність, місце і роль науки і техніки у
сучасному суспільстві, закономірності їх розвитку; визначення та зміст
основних загальнонаукових методів пізнання.
Уміти абстрактно, системно, творчо та критично мислити; оперувати
філософськими та загальнонауковими поняттями та категоріями; оволодіти
методологією наукового пізнання; вільно спілкуватися в середовищі
наукової та інженерно-технічної інтелігенції.
Нормативний
зміст
підготовки здобувачів освітнього ступеня
«магістр», які вивчають дисципліну «Філософія науки та інноваційного
розвитку» передбачає програмні результати навчання:
Програмні результати навчання (ПРН)
ПРН 9. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні,
економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних
електротехніки та електромеханіки.
4

ПРН11. Обґрунтовувати вибір напряму та методики наукового
дослідження з урахуванням сучасних проблем в області електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН16. Дотримуватися принципів та правил академічної доброчесності
в освітній та науковій діяльності.
ПРН18 Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною
мовами з сучасних наукових і технічних проблем електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.

4. Критерії оцінювання
Результати навчання
Здатність демонструвати обізнаність з питань
інтелектуальної
власності
та
контрактів
в
електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.
Здатність досліджувати та визначити проблему і
ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що
пов’язані з проблемами охорони природи, сталого
розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в
електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці
Здатність розуміти і враховувати соціальні,
екологічні, етичні, економічні та комерційні
міркування, що впливають на реалізацію технічних
рішень в електроенергетиці, електротехніці та
електромеханіці.
Здатність демонструвати обізнаність та вміння
використовувати нормативно-правові акти, норми,
правила
й
стандарти
в
електроенергетиці,
електротехніці та електромеханіці.
Здатність
публікувати
результати
своїх
досліджень у наукових фахових виданнях.
Усього

Сума балів
20

20

19

21
20
100

5. Засоби оцінювання

Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль знань:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Предмет, проблематика і завдання філософії і методології науки.
Філософія науки в системі філософського знання.
Наука як соціокультурний феномен
Наука як система об’єктивних знань про світ.
Наука як соціальний інститут
Наука як предмет філософського аналізу та осмислення.
Особливості наукового пізнання.
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8. Структура наукового пізнання.
9. Функції науки.
10.Емпіричний та теоретичний ступені наукового пізнання.
11.Наукова картина світу.
12.Закономірності розвитку науки.
13.Диференціація та інтеграція науки.
14.Типи наукової раціональності.
15.Теорії розвитку науки.
16.Види наукових теорій та способи їх побудови.
17.Наукові революції і зміна історичних типів наукової раціональності.
18.Філософське розуміння сутності законів розвитку природи.
19.Філософське розуміння сутності законів розвитку суспільства.
20.Філософське розуміння сутності економічних законів.
21.Методологія і методи наукового пізнання.
22.Форми наукового пізнання.
23.Сцієнтизм та анти сцієнтизм як світоглядні орієнтири ХХ та ХХІ ст.
24.Зміна парадигм у науці.
25.Наукові спільноти і їх історичні типи.
26.Загальнонаукова картина світу та спеціальнонаукові картини світу.
27.Людиновимірність науки та науковий вимір людини.
28.Виникнення науки. Відмінність науки від форм переднауки.
29.Класична наука.
30.Некласична наука.
31.Постнекласична наука.
32.Розвиток природничих наук в Україні в ХІХ – ХХІ ст.
33.Розвиток технічних наук в Україні в ХХ – ХХІ ст.
34.Розвиток соціально-гуманітарних наук в ХІХ – ХХІ ст.
35.Особливості сучасного природничонаукового знання.
36.Особливості сучасного технічного знання.
37.Особливості сучасного соціально-гуманітарного знання.
38.Філософські проблеми фізики.
39.Філософські проблеми астрономії та астрофізики.
40.Філософські проблеми хімії.
41.Філософії проблеми біології.
42.Філософські проблеми медицини.
43.Філософські проблеми екології.
44.Вчення В. Вернадського про біосферу та ноосферу.
45.Філософські проблеми геології та географії.
46.Філософські проблеми математики та інформатики.
47.Філософські проблеми сільськогосподарських наук.
48.Концепції макросвіту і класична механіка.
49.Концепції мегасвіту і теорія відносності.
50.Концепції мікросвіту і квантова механіка.
51.Гіпотези та концепції виникнення, будови і розвитку Всесвіту.
52.Походження і будова Сонячної системи.
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53.Сутність еволюційної теорії походження людини від тваринного
пращура.
54.Коеволюція людини і біосфери.
55. Основні етапи онтогенезу та антропогенезу.
56.Історичні етапи взаємодії суспільства і природи.
56.Неокантіанська концепція філософії науки (Марбурська та Баденська
школи).
57.« Фальсифікаціонізм» і « критичний раціоналізм» К. Поппера.
58.Концепція конкуруючих «дослідницьких програм » І. Лакатоса.
59.Еволюціоністська концепція науки С. Тлуміна.
60.«Тематичний аналіз науки» Д. Холтона.
61.Концепція «епістемологічного анархізму» П. Фейерабенда.
62.Концепція операціоналізму П. Бриджмена
63.Концепція репрезентаціонізму Р. Рорті.
64.Герменевтична філософія науки Г.Гадамера.
65.Герменевтичний методологізм П. Рікьора.
66.«Етос науки» Р. Мертона.
67.Ціннісна концепція наукової раціональності Л. Лаудона.
68.Постмодерністська інтерпретація наукового знання у концепції науки
Ж.-Ф. Ліотара.
69.Концепція «постнекласичної науки» В. Стьопина.
70.Техніка як предмет філософського аналізу та осмислення.
71.Основні концепції філософії техніки.
72.Класифікація техніки.
73.Періодизація історії техніки.
74.Епохальні відкриття в історії техніки.
75.Наука і техніка як фактори розвитку сучасної цивілізації.
76.Техніка в контексті глобальних проблем людства.
77.Сучасна НТР та її соціальні та культурні наслідки.
78.Парадокси і наслідки сучасної технологічної революції.
79.Проблема наслідків інформатизації суспільства та створення штучного
інтелекту.
80.Незворотність розвитку науки й техніки та його кінцева мета.
81.Методологічна роль філософії у науковому пізнанні.
82.Класифікація наук.
83.Антропологічний та соціокультурний виміри техніки.
84.Сутність та зміст інженерного мислення.
85.Інженерна діяльність, її генезис та професіоналізація.
86.Діяльність технічна та інженерна: спільне та відмінне.
87.Гуманізація та гуманітаризація інженерної діяльності.
88.Наукова та інженерно-технічна еліта.
89.Наукова творчість та форми її прояву.
90.Технічна творчість та форми її прояву.
91.Феномен інновації в науці.
92.Феномен інновації в техніці.
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93.Інноваційні стратегії розвитку науки.
94.Інноваційні стратегії розвитку техніки.
95.Інноваційні стратегії розвитку освіти.
96.Інноваційна культура особистості та суспільства.
97.Основні сфери реалізації інноваційної культури особистості.
98.Демократичне середовище як умова формування та функціонування
інноваційної культури особистості.
99.Головні
чинники формування інноваційної культури особистості в українському
суспільстві.
100.Психологічні аспекти формування інноваційної культури особистості.
101.Освітня парадигма розвитку інноваційної культури особистості.
102.Правова регуляція інноваційних проектів.
103.Пірс Ч. « Як зробити наші ідеї зрозумілими ».
104.Планк М. « Позитив і реальний зовнішній світ».
105.Поппер К. «Логіка і зростання наукового знання».
106.Тлумін С. «Людське розуміння».
107.Вернадський В. «Філософські думки натураліста».
108.Гадамер Х-Г. «Істина і метод».
109.Гуссерль Е. «Криза європейських наук і трансцендентальна
феноменологія».
110. Декарт Р. «Роздуми про метод».
111.Кант І. « Критика чистого розуму».
112.Конт О. «Курс позитивної філософії».
113.Кун Т. «Структура наукових революцій».
114.Пригожин І. «Порядок із хаосу. Новий діалог людини з природою» .
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6. Програма навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

усьо
го

лекції

Кількість годин
Заочна (дистанційна) форма
у тому числі
усьо

Денна форма
у тому числі
семінари

самостійна
робота

лекції

го

Розділ 1. Теорія та методологія наукового пізнання
15
2
2
11
Тема 1. Теорія наукового пізнання
15
2
2
11
Тема 2. Методологія наукового пізнання.
Разом за розділом 1
30
4
4
22

15
15
30

Розділ 2. Філософський аналіз науки і техніки
10
2
2
6
Тема 1. Наука і техніка як феномени культури.
10
2
2
6
Тема 2. Закономірності розвитку науки і техніки.

10
10

Тема 3. Наукова і технічна творчість та інновації в

10

2

2

6

10

2

Разом за розділом 2

30

6

6

18

30

2

науці і техніці.

Тема 1. Історичні етапи розвитку науки.
Тема 2. Історичні етапи розвитку техніки
Тема 3. Розвиток науки і техніки в Україні.
Разом за розділом 3
Усього годин

Розділ 3. Історія науки і техніки.
10
2
8
10
2
2
6
10
2
2
6
30
4
6
20
90
14
16
60

9

семінари

15
13
28

2
2

10
10
10
30
90

2

4

самостійна
робота

10
8
8

2

28

2
2
4

10
8
10
28
82

Теми семінарських занять
Назва розділів і тем

К-ть год.

Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання

Розділ1. Теорія та методологія наукового пізнання
Тема 1. Теорія наукового пізнання.
2
Тема 2. Методологія наукового пізнання.
2
Усього годин за розділ 1
4
Розділ 2.Філософський аналіз науки і техніки
Тема 1. Наука і техніка як феномени культури.
2
Тема 2. Закономірності розвитку науки і техніки.
2
Тема 3. Наукова і технічна творчість та інновації в
2
науці і техніці.
Усього годин за розділ 2
6
Розділ 3. Історія науки і техніки
Тема 1. Історичні етапи розвитку науки.
2
Тема 2. Історичні етапи розвитку техніки.
2
Тема 3. Розвиток науки і техніки в Україні
Усього годин за розділ 3
Разом

2
2
2

2
6
16

2
4

6. Форми поточного та підсумкового контролю
Екзамен

Поточне тестування та самостійна робота
Розділ 1
Розділ 2
Розділ 3
Т1

Т2

Т1

Т2

12

13

12

13

60

Т3

Т1

Т2

Т3

12

13

12

13

Підсумков
ий
контроль

Сума

40

100

Т1, Т2,… - теми розділів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90-100
82-89
75-81

А
В
С

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

Відмінно
Добре
10

Зараховано

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

67-74
60-66

D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

Задовільно
Не зараховано з
Незадовільно з
можливістю повторного можливістю повторного
складання
складання
Незадовільно з
Не зараховано з
обов’язковим повторним обов’язковим повторним
вивченням дисципліни вивченням дисципліни

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення,
використання яких передбачає навчальна дисципліна.
1. Повні тексти лекцій.
2. Роздатковий ілюстративний матеріал лекцій.
3. Презентаційний мультимедійний матеріал для читання лекцій.
4. Методичні вказівки для виконання семінарських занять.
5. Повний перелік контрольних питань з дисципліни.
6. Методичні рекомендації
щодо організації самостійної роботи
студентів та виконання їми індивідуальних завдань.
7. Тестові завдання для проведення поточного контролю.
8. Тестові завдання для проведення підсумкового контролю.
9. Комп'ютер з переносним екраном.
10.Відеофільми академічних лекцій та доповідей на наукових конгресах
видатних філософів та вчених сучасності .
11.Фотографії видатних філософів, вчених та інженерів-конструкторів.

9. Рекомендовані джерела інформації
Рекомендована література

Основна
1. Добронравова І.С. Філософія і методологія науки / І .С. Добронравова,
Л.І. Сидоренко . – К.: Видавничо-поліграфічний центр « Київський
університет», 2008. – 223 с.
2. Добронравова І. С.
Новітня
західна філософія науки /
І. С.
Добронравова, Т. М. Білоус, Комар О. В. - К.: Парапан, 2008. 3. Максюта М. С. Філософія науки / М.С. Максюта . – К.: Урожай, 2004. –
420 с.
4. Рамніков В. С. Історія і філософія науки / Рамніков В.С., Макаров З.Ю. –
Виніця: Нова книга, 2009. - 416 с.
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5. Самардак М. М. Філософія науки: напрями, теми, концепції / К.: Вид.
Парапан, 2011. – 204 с.
6. Семенюк Е.П. Філософія сучасної науки і техніки / Е. П. Семенюк, В.І.
Мельник. – Львів: Вид. ЛГУ імені І. Франка, 2012. – 306с.
7. Цехмістро І. З. Голістична філософія науки / І. З. Цехмістро. – Харьків,
Акта,2003. 8. Шашкова Л. О. Генеза науки. Режим доступу: http // www. phihsci/
univ.Kiev.ua / biblio / Dobr / Shashkova. hum

Допоміжна:

1. Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. Научная мысль как
планетарное явление / В.И. Вернадский. М.: Наука, 1988. – 520 с.
2. Гадамер Х- Г. Истина и метод. Основи философской герменевтики / ХГ.Гадамер.–М.:Прогрес,1988.–704с.
3. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцедентальная
феноменология. Введение в феноменологическую философию / Э. Гусерль //
Вопросы философии. – 1992, № 7 . – С. 136 – 175.
4. Декарт Р. Расуждение о методе. / Р. Декарт // Избр. Произв. В 2 т. – М. :
Мысль, 1989. – 654 с. – Т. 1. – С. 250 – 296.
5. Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. – М.: Мысль, 1994. – 591с.
6. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. – М.: Прогрес, 1977. -300 с.
7. Пригожин И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / И.
Пригожин, И Стенгерс.- М.: Прогресс, 1986. – 432 с.
8. Пирс Ч. Как сделать наши идеи ясными / Ч. Пирс // Вопросы
философии. – 1996. - № 12. – С. 120 – 133.
9. Планк М. Позитивизм и реальный внешний мир / М. Планк // Вопросы
философии. – 1998. - № 3. – С. 125 – 140.
10. Поппер К. Логика и рост научного знания / К. Поппер. – М.: Прогресс,
1983. – 302с.
11. Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы / Б. Рассел. – М.:
Институт общегуманитарных исследований, 2001. – 560 с.
12.Рорти Р. Прагматизм и философия / Р. Рорти // Философская и
социологическая мысль . – 1995.- № 9 – 10. – С. 88 – 112.
13. Тлумин С. Человеческое понимание / С. Тлумин. – М.: Прогресс, 1984.
328 с. 14.Фейерабенд П. Избраные труды по философии и методологии
науки/ П. Фейерабенд. – М.: Прогресс, 1986. – 542 с.

10. Інформаційні ресурси
1. Подільський державний аграрно-технічний університет
Адреса:
32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський,
вул. Шевченка, 13
Телефон:
2-52-18
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Веб-сторінка:

http://pdatu.edu.ua

2. Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку
сельських територій (офіційний веб-сайт Міністерства аграрної політики
та продовольства України) http://www.minagro.kiev.ua
3. Науково-методичний центр аграрної освіти
Адреса:
03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11
Тел./факс
242-35-68, 243-34-20
Веб-сторінка:
http://www.smcae.kiev.ua
4. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.
Електронний фонд (тематичні та видові зібрання публікацій)
http://www.nbuv.gov.ua/
5. Вікіпедія http://ru.wikipedia.org/
6. Доступ до повних текстів наукових журналів http://www.doaj.org
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