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Анотація дисципліни  

Мета навчальної дисципліни полягає у систематизації і узагальненні знань 

студентів з електрифікації,автоматизації та електропостачаннясільського 

господарства і навчанні студентів проектування енергетичних об'єктів 

реальних сільськогосподарських підприємств. 

Вивчення навчальної дисципліни ґрунтується на знаннях студентів із 

наступних навчальних дисципліну "Теоретичні основи електротехніки", 

"Теоретичні основи автоматики", "Електротехнічні матеріали", "Основи 

електроприводу", "Електричні машини", "Електротехнології та 

електроосвітлення", "Апарати керування і захисту", "Монтаж енергетичного 

обладнання", "Основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів 

керування" та інших. 

Задачі дисципліни: навчальна дисципліна повинна забезпечити майбутніх 

фахівців знаннями основних етапів проектування систем електрифікації 

автоматизації та енергопостачання об'єктів сільськогосподарського 

призначення з урахуванням вимог чинних нормативних документів. 

 

 

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.  

К07. Здатність працювати в команді.  

К08. Здатність працювати автономно.  

 
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. 

К13. 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. 

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. 

К16. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми, пов’язані з проблемами виробництва, передачі та розподілення 

електричної енергії. 

К17. Здатність розробляти проекти електроенергетичного, електротехнічного 

та електромеханічного устаткування із дотриманням вимог законодавства. 

 

Програмні результати навчання:  

ПР01. Знати і розуміти принципи роботи електричних систем та мереж, 

силового обладнання електричних станцій та підстанцій, пристроїв захисного 

заземлення та грозозахисту та уміти використовувати їх для вирішення 

практичних проблем у професійній діяльності.  

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.  

ПР04. Знати принципи роботи біоенергетичних, вітроенергетичних, 

гідроенергетичних та сонячних енергетичних установок.  



ПР05. Знати основи теорії електромагнітного поля, методи розрахунку 

електричних кіл та уміти використовувати їх для вирішення практичних 

проблем у професійній діяльності.  

ПР06. Застосовувати прикладне програмне забезпечення, мікроконтролери та 

мікропроцесорну техніку 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.  

ПР13. Розуміти значення традиційної та відновлюваної енергетики для 

успішного економічного розвитку країни.  

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.  

ПР19. Застосовувати придатні емпіричні і теоретичні методи для зменшення 

втрат електричної енергії при її виробництві, транспортуванні, розподіленні 

та використанні.  


