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Анотація дисципліни  

Метою вивчення курсу є одержання знань основ теорії побудування 

автоматизованих електромеханічних систем, розвитку у студентів навиків 

самостійної творчої діяльності, ініціативи, інженерної ерудиції. 

Задачею вивчення дисципліни є добування знань, які дозволяють 

майбутньому бакалавру вибрати необхідну систему автоматизованого 

електропривода (ЕП). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен знати принципи керування і особливості автоматизованих 

електромеханічних систем; вміти здійснювати вибір елементів для 

конкретних схем автоматичного керування і захисту ЕП. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

Загальні: 

К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

К02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

К05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

К06. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Фахові: 

К11. Здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням систем 

автоматизованого проектування і розрахунків (САПР).  

К12. Здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів 

математики, фізики та електротехніки.  

К14. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми, пов’язані з проблемами метрології, електричних вимірювань, 



роботою пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та 

автоматики.  

К15. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та 

автоматизованого електроприводу.  

К17. Здатність розробляти проекти електроенергетичного, електротехнічного 

та електромеханічного устаткування із дотриманням вимог законодавства, 

стандартів і технічного завдання.  

К18. Здатність виконувати професійні обов’язки із дотриманням вимог 

правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та охорони 

навколишнього середовища.  

К19. Усвідомлення необхідності підвищення ефективності 

електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

устаткування.  

К20. Усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про 

нові технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.  

Програмні результати навчання:  

ПР02. 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.  

ПР03. Знати принципи роботи електричних машин, апаратів та 

автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для 

вирішення практичних проблем у професійній діяльності.  

ПР07. Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, 

електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних 

комплексах і системах.  



ПР08. Обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу 

електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками.  

ПР09. Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.  

ПР10. Знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах 

даних та інших джерелах інформації, оцінювати її релевантність та 

достовірність.  

ПР17. Розв’язувати складні спеціалізовані задачі з проектування і технічного 

обслуговування електромеханічних систем, електроустаткування 

електричних станцій, підстанцій, систем та мереж. 

ПР18. Вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і вдосконалювати 

навички роботи з сучасним обладнанням, вимірювальною технікою та 

прикладним програмним забезпеченням. 

 


