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Статус дисципліни  
Вибірковий компонент ОПП циклу 

спеціальної (фахової) підготовки ВВЗСП.10 

Час та місце проведення 8 семестр; відповідно до розкладу 

Кількість кредитів 4 кредити, 120 год.  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  

Залік 

Сторінка дисципліни в Інтернеті Житомирський агротехнічний коледж - 

Освітній портал (zhatk.zt.ua) 
 

Пререквізити навчальної дисципліни: знання вищої математики, фізики, 

матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів, технології 

виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, загальної 

електротехніки з основами автоматики, тощо. 

Постреквізити: викладання дисциплін - Експлуатація машин та обладнання; 

Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції; 

Охорона праці в галузі; Навчальної практики з будови,експлуатації ремонту та 

технічного сервісу машин і обладнання для АПК, тощо. 

Характеристика дисципліни 

Призначення навчальної дисципліни: «Електрообладнання та засоби 

автоматизації сільськогосподарської техніки» є вибірковою дисципліною 

спеціальної (фахової) підготовки та направлена на набуття теоретичних знань 

та практичних навичок з будови й роботи електротехнічних установок у 

сільськогосподарському виробництві, вибору електротехнічного устаткування, 

апаратів і їх раціональної експлуатації. 

https://learn.zhatk.zt.ua/
https://learn.zhatk.zt.ua/


Метою викладання навчальної дисципліни “ Електрообладнання та засоби 

автоматизації сільськогосподарської техніки ”  є надання студентам знань з 

курсу необхідних для наступного вивчення спеціальних дисциплін та 

подальшої діяльності молодшого бакалавра та інженера на підприємстві 

агропромислового комплексу чи в інших установах та підприємствах, 

пов'язаних з експлуатацією машин та обладнання. 

Задачі курсу - відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

молодших бакалаврів з агроінженерії студенти повинні: 

знати: призначення, будову і принцип дії систем електрообладнання, 

порядок підготовки їх до роботи, методику вибору електродвигунів, 

електронагрівальних, освітлювальних та опромінювальних установок, апаратів 

керування і захисту, засобів автоматизації машин, агрегатів та потокових ліній, 

маку і поперечний переріз проводів і кабелів, принципів керування. 

вміти: виконувати налагодження автоматичних систем і електроприводів 

машин, агрегатів,  потокових ліній, установок для освітлення, опромінення і 

електронагріву, правильно вибирати та раціонально використовувати їх у 

сільськогосподарському виробництві, використовувати технічну та довідникову 

літературу, державні стандарти, сучасні комп’ютерні технології для вирішення 

задач комплексної автоматизації виробничих процесів у сільському 

господарсиві, провести аналіз та розробити заходи щодо покращення техніко-

економічних та екологічних показників процесів, систем та елементів 

енергоспоживачів. 

Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей 

Освітньої програми:  

ЗК.7 Здатність застосовувати знання принципу роботи та вибору 

електрообладнання у практичних ситуаціях для підвищення продуктивності 

праці та зниження собівартості сільськогосподарської продукції. Здатність 

працювати в команді виявляти, ставити та вирішувати проблеми та приймати 

обґрунтовані рішення.; 

ФК.1 Здатність застосовувати у фаховій діяльності знання будови і технічних 

характеристик, будови робочих процесів електрообладнання і засобів 

автоматизації для проектування та реалізації технологічних процесів 

виробництва. 

ФК.7 Здатність до використання технічних засобів автоматики і систем 

автоматизації у виробництві. 

ФК.8 Здатність виконувати монтаж, налагодження, діагностування, пуск у 

роботу та експлуатацію сільськогосподарської техніки, технологічного 

обладнання із забезпеченням якості цих робіт.  

ФК.9 Здатність вибирати комплектувати, експлуатувати машини та 

використовувати техніку і обладнання відповідно до вимог екології, хімічних 

процесів принципів оптимального природокористування й охорони довкілля.

 Навчальна дисципліна направлена на забезпечення результатів навчання: 

ПРН13. Забезпечувати функціонування електрообладнання та електроприводу 

машин і механізмів. Вміння читати принципові, монтажні та електричні схеми.. 

ПРН14. Оцінювати роботу та комплектувати машин і засоби механізації за 

критеріями екологічності та вживати заходів зі зниження негативного впливу 

техніки на екосистему.  

ПРН18. Визначати чисельні значення показників оцінювання стану охорони 

праці в галузі сільського господарства. Розробляти і дотримуватись заходів з 



охорони праці і безпеки життєдіяльності відповідно до правових вимог 

законодавства.  

План вивчення навчальної дисципліни 

№ 
тижня 

Назва теми 
Форма 

вивчення та 
кількість годин 

Завдання до 
самостійної роботи 

студента (СРС) 

1. 

Вступ до курсу. Завдання та 
зміст дисципліни, її зв’язок з 

іншими дисциплінами. 
Електропостачання 

сільського господарства. 
Розподіл електроенергії. 

Лекція (2 год.), 
СРС (6 год.) 

Вимоги сільськогоспо-
дарських споживачів 

до електропостачання. 

2. 

Електроосвітлювальні уста-
новки в сільськогосподар-

ському виробництві. Розраху-
нок освітлювальних устано-

вок. 

Лекція (2 год.), 
Практичне 

заняття (2 год.), 
СРС (4 год.) 

Особливості проекту-
вання освітлювальних 

установок у сільському 
господарстві. 

3. 
Опромінювальні установки в 

сільськогосподарському 
виробництві. 

Лекція (2 год.), 
СРС (4 год.) 

Електрообладнання 

установок ультрафіоле-

тового та інфрачерво-

ного опромінення тва-

рин і птиці. 

4. 

Способи та пристрої 
перетворення електричної 

енергії в теплову. Вибір 
трубчастих нагрівальних 

елементів. 

Лекція (2 год.), 
Практичне 

заняття (2 год.), 
СРС (2 год.) 

Нагрівальні проводи та 
кабелі. 

5. 

Електричні водонагрівачі і 

котли. Визначення потужнос-

ті електроводонагрівача пе-

ріодичної дії. 

Лекція (2 год.), 

Практичне 

заняття (2 год.), 

СРС (2 год.) 

Особливості ТБ під час 

експлуатації електро-

водонагрівачів і котлів. 

6. 

Електронагрівні установки 
для теплової обробки і 

сушіння сільськогосподар-
ських продуктів і кормів. 

Розрахунок і вібір установки 
для активного вентилювання 

зерна. 

Лекція (2 год.), 
Практичне 

заняття (2 год.) 
СРС (2 год.) 

Електротеплова оброб-
ка кормів. Електричні 

пастеризатори. 

7. 
Електротехнологічні установ-

ки. Магнітна обробка води. 

Лекція (2 год.), 
Лабораторне 

заняття (1 год.) 
СРС (2 год.) 

Обробка сільськогос-
подарських матеріалів 
електричним струмом. 

8. 

Енергозберігальні технології 
в сільському господарстві. 
Будова і функціонування 

геліосистеми. 

Лекція (2 год.), 
Практичне 

заняття (1 год.) 
СРС (4 год.) 

Енергозберігальний 
електропривод у 

сільськогосподарських 
установах. 

9. 
Основи електроприводу. 
Розрахунок потужності 

електродвигунів. 

Лекція (2 год.), 
Практичне 

заняття (2 год.), 
СРС (4 год.) 

Вибір електродвигунів 
за номінальною 

частотою обертання, 
типом і виконанням. 

10. 
Апаратура керування і 

захисту електродвигунів. 
Лекція (2 год.), 
Лабораторне 

Характеристика і вибір 

електромеханічних 



Дослідження пускової і 
захисної апаратури. 

 

заняття (2 год.), 
СРС (4 год.) 

комутаційних апаратів: 

електромагнітних пус-

качів, контакторів. 

11. 

Електропривод і автоматиза-
ція установок водопостачан-

ня. Розрахунок і вибір 
установки для водопостачан-

ня тваринницької ферми. 

Лекція (2 год.), 
Практичне 

заняття (2 год.), 
СРС (2 год.) 

Електрообладнання ти-
пових систем керуван-
ня насосними агрегата-

ми. 

12. 
Електропривод вентиляцій-

них установок. Основні типи 
вентиляційного обладнання. 

Лекція (2 год.), 
СРС (4 год.) 

Принципи регулюван-
ня подачі повітря 

вентилятором. Елек-
трообладнання 
типових схем 

вентиляції 

13. 

Електропривод і автомати-
зація кормоприготувальних , 
кормороздавальних і транс-

портних установок. Вивчення 
електрообладнання установки 

для роздавання кормів. 

Лекція (2 год.), 
Лабораторне 

заняття (1 год.), 
СРС (2 год.) 

Електропривод транс-
портерів для видалення 

гною на 
тваринницьких 

фермах. 

14. 

Електропривод і автомати-
зація доїльних установок і 
машин первинної обробки 

молока. Вивчення електрооб-
ладнання та засобів автомати-

зації доїльної установки. 

Лекція (2 год.), 
Лабораторне 

заняття (1 год.), 
СРС (2 год.) 

Методика визначення 
потужності та вибору 
електродвигуна для 
приводу сепаратора. 

15. 

Електропривод і автоматиза-
ція ремонтно-технологічного 
обладнання ремонтних май-
стерень. Дослідження елек-
трообладнання стенда для 

обкатування автотракторних 
двигунів. 

Лекція (2 год.), 
Лабораторне 

заняття (2 год.), 
СРС (2 год.) 

Електропривод пило-
рами, круглопильних  і 
деревообробних вер-

статів, розрахунок по-
тужності електродви-

гунів. 

16. 

Уніфіковані системи контро-

лю посівних агрегатів. 

Вивчення універсальної 

системи автоматичного 

контролю. 

Лекція (2 год.), 

Лабораторне 

заняття (2 год.), 

СРС (2 год.) 

Модифікації системи, 

порядок їх підготовки 

до роботи. Технічне 

обслуговування 

системи. 

17. 
Комплексні системи 

керування  двигуном та 

системи пуску. 

Лекція (2 год.), 

СРС (4 год.) 

Призначення і харак-

теристика пристроїв 

для полегшення пуску 

холодних двигунів. 

18. 

Системи автоматичного 

водіння. Принцип роботи і 

порядок підготовки систем до 

роботи. 

Лекція (2 год.), 

СРС (4 год.) 

Правила техніки 

безпеки під час роботи 

з системами. 

19. 

Автоматична система 

контролю (АСК) комбайнів. 

Будова, принцип роботи 

складальних одиниць 

системи АСК. 

Лекція (2 год.), 

СРС (4 год.) 

П’єзодатчики, підси-

лювачі, блок індикації. 
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Інформаційні ресурси 
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Контроль знань. Планується проведення поточного контролю під час 

аудиторних занять, контроль якості виконання СРС; рубіжного контролю у 

формі захисту лабораторних (практичних) робіт; підсумкова атестація у формі 

письмового іспиту.  

Поточний контроль - 20%  

Контроль СРС  - 20%  

Захист ЛР та ПР  - 30% 



Поточний і рубіжні контролі не менше 60%. Підсумковий контроль не 

менше- 30%. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Політика курсу   

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу. Обов'язкове відвідування 

занять, активна участь в обговоренні питань, попередню підготовка до лекцій і 

практичних занять. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані 

у встановлений термін. Якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної 

причини, він презентує виконані завдання під час консультації викладача.  Під 

час роботи над індивідуальними завданнями не допустимо порушення 

академічної доброчесності.   


