
Дисципліна ГАЗОПОСТАЧАННЯ АПК 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Мова викладання Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

знання з попередніх дисциплін: «Фізика», «Вища математика», 

«Прикладна математика», «Інженерна механіка», «Технологія 

виробництва, переробки та зберігання с.г. продукції», «Теплотехніка 

та теплоенергетичні установки», «Контрольно-вимірювальні прилади 

з основами метрології», «Охорона праці та безпека життєдіяльності». 

Що буде вивчатися Видобування і транспортування газоподібного палива. Використання 

газоподібного палива на виробничих об’єктах і у побуті. Застосування 

газоподібного палива на транспорті та організація  газової служби 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна включена до циклу професійної практичної 

підготовки бакалаврів у зв’язку із наростаючими масштабами 

впровадження на підприємствах агропромислового комплексу 

різноманітних газових приладів і газифікованого обладнання. При 

цьому на фахівців-енергетиків покладається завдання правильного 

вибору означеного обладнання, організація технічної експлуатації на 

належному рівні.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

За програмними результатами вивчення дисципліни здобувач освіти 

повинен:  

2. Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних 

вимірювань, принципи роботи пристроїв автоматичного керування, 

релейного захисту та автоматики, мати навички здійснення 

відповідних вимірювань і використання зазначених пристроїв для 

вирішення професійних завдань.  

7. Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, 

електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних 

комплексах і системах.  

10. Знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, 

базах даних та інших джерелах інформації, оцінювати її 

релевантність та достовірність.  

12. Розуміти основні принципи і завдання технічної та екологічної 

безпеки об’єктів електротехніки та електромеханіки, враховувати їх 

при прийнятті рішень. 

13. Розуміти значення традиційної та відновлюваної енергетики для 

успішного економічного розвитку країни.  

16. Знати вимоги нормативних актів, що стосуються інженерної 

діяльності, захисту інтелектуальної власності, охорони праці, 

техніки безпеки та виробничої санітарії, враховувати їх при 

прийнятті рішень.  

18. Вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і 

вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням, 

вимірювальною технікою та прикладним програмним забезпеченням. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.   

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.   

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.   

ЗК 6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.   

ЗК 7. Здатність працювати в команді.   



ЗК 8. Здатність працювати автономно.  

Спеціальні компетентності спеціальності (СК)  

СК3.  Здатність  вирішувати  комплексні  спеціалізовані  задачі  і  

практичні проблеми,  пов’язані  з  роботою  електричних  систем  та  

мереж,  електричної частини станцій і підстанцій та техніки високих 

напруг.   

СК06.  Здатність  вирішувати  комплексні спеціалізовані задачі  і  

практичні  проблеми,  пов’язані з проблемами виробництва, передачі 

та розподілення електричної енергії. СК7. Здатність розробляти 

проекти електроенергетичного, електротехнічного та  

електромеханічного  устаткування  із  дотриманням  вимог  

законодавства, стандартів і технічного завдання.   

СК8. Здатність виконувати професійні обов’язки із дотриманням 

вимог правил техніки  безпеки,  охорони  праці,  виробничої  санітарії  

та  охорони навколишнього середовища.   

СК9.  Усвідомлення  необхідності  підвищення  ефективності 

електроенергетичного,  електротехнічного  та  електромеханічного 

устаткування.   

СК10.  Усвідомлення  необхідності  постійно  розширювати  власні  

знання  про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та 

електромеханіці.   

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення лабораторних занять та самостійної роботи студентів, 

технічна документація газових приладів, довідниково-інформаційні 

дані для розвязання задач (таблиці, схеми), сайти виробників 

газифікованого обладнання, інтерактивні елементи, онлайн 

консультування  

Форма проведення 

занять 

Лекції / лабораторні / самостійна робота 

Семестровий контроль залік 

 

 

 

 

 

 


