
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

освітньо-професійної програми  

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

 

Назва дисципліни 
Основи екології виробництва, розподілу і 

використання електричної енергії  

Спеціальність  
141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Електротехнологій та експлуатації енергообладнання 

Лектор  Старший викладач Семенова Надія Павлівна 

Курс  2 

Семестр 3 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: удосконалення загально-інженерної та спеціальної підготовки з 

питань екології виробництва, розподілу і використання електричної енергії,а 

також оволодіння майбутнім  спеціалістом мінімумом знань, які необхідні для 

розуміння різного роду технологічних процесів із якими йому доведеться 

мати справу в своїй практичній діяльності.  

Завдання вивчення дисципліни:  

- засвоєння комплексу теоретичних знань і практичних навичок, які дають 

можливість займатися проектуванням та управлінням різного роду природно-

технологічними процесами, функціонування яких не порушує механізм 

саморегуляції об'єктів біосфери; 

- вивчення методів  та засобів для забезпечення високих екологічних 

показників різного роду технологічних процесів; 

- засвоєння основ  розрахунків пристроїв та систем для очищення 

газоподібних та рідких викидів на промислових підприємствах,методів  та 

способів захисту від шуму вібрації та інфразвуку, основних  чинників 

техногенного навантаження на навколишнє середовище, розрахунків  

основних техніко-економічних показників процесів очищення водного та 

повітряного середовищ,проектування схем та процесів утилізації 

забруднюючих речовин при різного роду технологічних процесах. 

 

  



Назва дисципліни Сучасні проблеми енергозбереження і екології 

Спеціальність  
141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Електротехнологій та експлуатації енергообладнання 

Лектор  Старший викладач Семенова Надія Павлівна 

Курс  2 

Семестр 3 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: формування у здобувачів вищої освіти основ інженерно-

технічних знань і практичних навичок з методів і технологій захисту довкілля 

від техногенних та антропогенних навантажень для розвитку та пошуку 

нових природоохоронних технологій, що забезпечують високі екологічні 

показники і захист природного середовища.  

Завдання вивчення дисципліни: 

- ознайомлення здобувачів вищої освіти із сучасними методами і 

технологіями для обґрунтування комплексу заходів від техногенних і 

антропогенних навантажень, спрямованих на збереження екологічної 

рівноваги та покращення екологічного стану довкілля; 

- ознайомлення з сучасною екологічною ситуацією в Україні і світі, 

динамікою їх зміни, основними джерелами забруднення довкілля, сучасними 

природоохоронними технологіями та методами, що використовуються для 

захисту всіх складових біосфери від забруднень як матеріальних (газових, 

рідких, твердих), так і енергетичних;  

- засвоєння принципів побудови екологічно безпечних схем виробництва, 

технологій відновлювальних і нетрадиційних джерел енергії і перспектив  їх 

застосування в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Назва дисципліни Монтаж енергообладнання і систем керування 

Спеціальність  
141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Енергетики і автоматики 

Лектор  Старший викладач Дарморіс Петро Михайлович 

Курс  2 

Семестр 4 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік  

Опис дисципліни 

Метою навчальної  дисципліни є: формування наукового мислення і пізнання 

дійсності; засвоєння необхідного обсягу теоретичних знань щодо монтажу 

енергетичного обладнання та засобів автоматизації, характеристик 

енергетичного обладнання та засобів автоматизації сільськогосподарського 

виробництва.  

Завдання вивчення дисципліни є вивчення сучасних методик проведення 

монтажу, вимог нормативних документів (ДСТУ, ПУЕ, БНіП та інших) до 

технології монтажу енергетичного обладнання, літерних та графічних 

позначень електричних схем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Назва дисципліни 
Монтаж, налагодження  та випробування 

електроустаткування 

Спеціальність  
141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Енергетики і автоматики 

Лектор  Старший викладач Дарморіс Петро Михайлович 

Курс  2 

Семестр 4 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік  

Опис дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є: формування наукового мислення і пізнання 

дійсності; засвоєння необхідного обсягу теоретичних знань щодо монтажу 

енергетичного обладнання та засобів автоматизації, характеристик 

енергетичного обладнання та засобів автоматизації сільськогосподарського 

виробництва.  

Завдання вивчення дисципліни є вивчення питання монтажу, налагоджування 

та випробування підстанційного обладнання та розподільних пристроїв, 

повітряних та кабельних ліній електропередачі, пристроїв релейного захисту 

та автоматики, а також основи пуско-налагоджувальних робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Назва дисципліни 
Основи технічної експлуатації енергообладнання 

та засобів керування  

Спеціальність  
141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Електротехнологій та експлуатації енергообладнання 

Лектор  Старший викладач Семенова Надія Павлівна 

Курс  3 

Семестр 6 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу:удосконалення загально-інженерної та спеціальної підготовки, 

засвоєння необхідного обсягу теоретичних знань під час вивчення 

експлуатаційних характеристик енергетичного обладнання та засобів 

автоматизації сільськогосподарського виробництва. 

Завдання вивчення дисципліни: 

- вивчення основних понять та визначення теорії експлуатації, цілей і 

завдань технічної експлуатації енергетичного обладнання, класифікації 

енергетичного обладнання, яке застосовують в АПК, технічних характеристик 

енергетичного обладнання, експлуатаційних властивостей, впливу умов 

експлуатації на надійність роботи енергетичного обладнання; 

- засвоєння засобів підвищення ефективності експлуатації енергетичного 

обладнання, основних принципів організації технічної експлуатації 

енергетичного обладнання, типових обсягів робіт, що виконують під час 

пуско-налагоджувальних робіт, технічного обслуговування та ремонту 

енергетичного обладнання й засобів керування, переліку технічної й 

експлуатаційної документації, що має бути в енергетичній службі;  

- засвоєння методів дослідження і оцінювання технічного стану 

енергетичного обладнання, загальних положень та методів діагностування 

стану ізоляції, загальних вимог до енергетичного обладнання, способів 

сушіння обмоток силових трансформаторів та електродвигунів;  

- засвоєння методик діагностування та випробовування світлотехнічного та 

опромінювального обладнання, внутрішніх електропроводок, методик 

діагностування та випробовування засобів керування і захисту енергетичного 

обладнання. 

 

 

 

  



Назва дисципліни Технічний сервіс енергообладнання 

Спеціальність  
141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Електротехнологій та експлуатації енергообладнання 

Лектор  Старший викладач Семенова Надія Павлівна 

Курс  3 

Семестр 6 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: удосконалення загально-інженерної та спеціальної підготовки,  

засвоєння необхідного обсягу теоретичних знань під час вивчення питань 

технічного сервісу енергетичного обладнання та засобів автоматизації 

сільськогосподарського виробництва. 

Завдання вивчення дисципліни: 

- вивчення основних засад виробничої і технічної експлуатації 

енергетичного обладнання, методів розрахунку та оцінки надійності 

енергетичного обладнання, питань надійності електропостачання 

сільськогосподарських споживачів; 

- засвоєння вимог щодо якості електричної енергії та питань моніторингу і 

підтримання належного рівня показників якості електроенергії, сучасних 

методик проведення пусконалагоджувальних робіт та здачі-приймання в 

експлуатацію енергетичного обладнання в агропромисловому комплексі, 

технології профілактичних випробувань, форм обслуговування енергетичного 

обладнання в АПК, питань організації експлуатації енергетичного 

обладнання; 

- розробка комплексу  заходів щодо раціонального використання 

енергоресурсів, питань впровадження у сільське виробництво нетрадиційних 

та поновлювальних джерел енергії. 
 

 

 

 

 

 

 

  



Назва дисципліни 
Основи цифрового керування та програмування 

мікроконтролерів 

Спеціальність  
141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Енергетики і автоматики 

Лектор  к.т.н., ст. викладач Потапенко Микола Валентинович 

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу - формування знань і практичних навиків з аналізу, синтезу 

цифрових систем керування технологічними процесами та програмування 

мікроконтролерів. 

Завдання вивчення дисципліни полягає у: 

- вивченні принципу дії та характеристик систем керування, які містять в 

контурі керування цифрові пристрої;  

- вивченні методів аналізу цифрових систем керування в часовій та частотній 

областях; 

 - вивченні методів аналізу стійкості та показників якості роботи 

автоматичних систем з цифровим керуванням;  

- вивченні методів синтезу цифрових систем керування; 

- вивченні способів використання мікропроцесорів у цифрових системах 

керування та обмеження мікропроцесорних систем керування; 

- вивченні основних типів програмованих логічних контролерів їх 

особливостей та можливостей;  

- вивченні мов середовищ та засобів програмування програмованих логічних 

контролерів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Назва дисципліни Цифрові системи керування 

Спеціальність  
141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Енергетики і автоматики 

Лектор  к.т.н., ст. викладач Потапенко Микола Валентинович 

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен  

Опис дисципліни 

Мета курсу - формування знань і практичних навиків з аналізу роботи та 

синтезу цифрових систем керування технологічними процесами, що 

застосовуються в сільському господарстві. 

Завдання вивчення дисципліни полягає у засвоєнні практичних навиків з 

дослідження та проектування цифрових систем автоматичного керування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Назва дисципліни Основи проектування енергетичних об’єктів АПК 

Спеціальність  
141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Електротехнологій та експлуатації енергообладнання 

Лектор  к.т.н., доцент Соловей Іван Михайлович 

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

3 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: систематизація, розширення і поглиблення теоретичних знань та 

закріплення знань з практичних розрахунків по визначенню параметрів 

енергетичних установок, а також розрахунків пов’язаних з виконанням 

дипломного проектування. 

Завдання вивчення дисципліни: 

- засвоїти загальні питання проектування комплексної електрифікації в 

рослинництві, тваринництві і птахівництві, вимоги до проекту, основні 

нормативні документи з проектування; 

- опанувати методами розрахунків та вибору апаратури керування та 

захисту, теплоенергетичних розрахунків, проектування заходів з охорони 

праці; 

- освоїти методику користування спеціальною літературою з проектування, 

методику проектування електронасосних, вентиляційних установок; 

проектування освітлювальних (опромінювальних) установок,  внутрішніх 

електричних проводок, розподільних пристроїв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Назва дисципліни 
Проектування енергетичних систем та 

електричних мереж 

Спеціальність  
141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
«Електротехнологій та експлуатації 

енергообладнання» 

Лектор  к.т.н., доцент Соловей Іван Михайлович 

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

3 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: формування у майбутніх фахівців сталих знань та вмінь з 

проектування енергетичних об’єктів та систем, розробки проектної 

документації для мережевих об'єктів електроенергетики та електричних 

станцій, вивчення та розрахунок параметрів схем електропостачання 

споживачів, вивчення методик розрахунку для проектування енергетичних 

об'єктів, вивчення державної нормативної бази необхідної для виконання та 

погодження проектної документації. 

Завдання вивчення дисципліни: 

-  ознайомитися   та   вивчити  державну нормативну базу необхідну для 

виконання проектних робіт та погодження проектної документації; 

- навчитися основам проектування енергетичних об’єктів, визначення 

необхідних технічних параметрів для проектування, створення технічних 

завдань, розрахунку та вибору електрообладнання та інше; 

- використання сучасних програмних комплексів для проектування та вибору 

електрообладнання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Назва дисципліни Електропривод виробничих машин і механізмів 

Спеціальність  
141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Енергетики і автоматики 

Лектор  к.т.н., доцент Рамш Василь Юрійович 

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: набуття майбутніми фахівцями необхідних теоретичних і 

практичних знань з автоматизованого електроприводу виробничих машин і 

механізмів, вирішення інженерних задач проектування і технічного 

вдосконалення електроприводів виробничих машин і механізмів у 

сільськогосподарському виробництві, а також їх дослідження в 

експлуатаційних умовах.  

Завдання вивчення дисципліни: набути знання основних положень теорії 

автоматизованого електроприводу; набути вміння творчого підходу до 

вирішення завдань проектування, експлуатації і раціонального використання 

електроприводів робочих машин та агрегатів; набути навички проведення 

дослідження, випробування та оцінювання електроприводів в умовах 

експлуатації, вивчити привідні характеристики робочих машин і механізмів 

для аналізу роботи електропривода; вивчити схеми автоматичного керування 

електроприводом робочих машин, механізмів і потокових ліній; навчити 

здобувачів вищої освіти методиці вибору раціонального електропривода і 

розробки схем автоматичного керування машин і механізмів в цілому; надати 

вимоги до оформлення технічної документації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Назва дисципліни Регульований електропривод 

Спеціальність  
141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Енергетики і автоматики 

Лектор  к.т.н., доцент Рамш Василь Юрійович 

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: набуття майбутніми фахівцями вмінь та навичок в розробці, 

проектуванні, дослідженні та налагодженні сучасного регульованого 

електроприводу при його застосуванні в галузях промисловості та 

сільськогосподарського виробництва; розрахунку і вибору електроприводу 

робочих машин, що вимагають регулювання кутової швидкості, плавного 

пуску електродвигуна, створення різних режимів його гальмування. 

Завдання вивчення дисципліни: знати основні положення регульованого 

електроприводу і вміти користуватися ними при визначенні розрахункових 

параметрів елементів регульованого електроприводу; вміти вірно вибирати 

електродвигуни, перетворювальні пристрої, передачі, апарати керування і 

захисту регульованого електроприводу; знати енергетику регульованих 

електроприводів та способи економії енергії; знати вплив техніки 

регулювання, що використовується, на властивості електромеханічної 

системи; вміти моделювати системи регульованих електроприводів і 

аналізувати результати моделювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Назва дисципліни Діагностування електрообладнання  

Спеціальність  
141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
Електротехнологій та експлуатації 

енергообладнання 

Лектор  Старший викладач Семенова Надія Павлівна 

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

7 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: діагностування технічного стану енергетичного обладнання з 

використанням сучасних методів, електротехнічних засобів та систем. 

Завдання вивчення дисципліни: 

- засвоїти основні положення технічного діагностування, сфери його 

застосування у сільськогосподарському виробництві, а також набуття 

практичних навичок оцінки технічного стану конкретних видів енергетичного 

обладнання, а саме в оволодінні основними методами та засобами технічного 

діагностування енергетичного обладнання; 

- формувати вміння вибирати технічні засоби діагностування конкретних 

видів енергетичного обладнання та обґрунтувати їх необхідність; 

- засвоїти виконання операцій із технічного діагностування та проведення 

аналізу одержаних результатів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Назва дисципліни Надійність та ремонт електроустаткування 

Спеціальність  
141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Електротехнологій та експлуатації енергообладнання 

Лектор  Старший викладач Семенова Надія Павлівна 

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

7 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен  

Опис дисципліни 

Мета курсу: опанування здобувачами вищої освіти питань надійності та 

ремонту енергетичного обладнання з використанням сучасних методів, 

технічних засобів і систем щодо забезпечення  експлуатаційних показників 

техніки протягом заданого часу при оптимальних затратах матеріальних і 

трудових ресурсів на проектування, виробництво, експлуатацію, технічне 

обслуговування і ремонт. 

Завдання вивчення дисципліни: 

- формування професійних знань і навичок щодо розрахунків, 

конструювання та підвищенні надійності обладнання, підтримання їх робото 

здатності, відновлення ресурсу, підвищення їх безмовності в процесі 

експлуатації і організації виробничого процесу ремонту машин; 

- засвоєння технології ремонту агрегатів, вузлів і деталей, проектування 

ресурсо- та енергозберігаючих технологій відновлення деталей;  

- технічне нормування ремонтних робіт, організація контролю за процесами 

ремонту і управління якістю ремонтних робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Назва дисципліни Теплоенергетичні установки і системи  

Спеціальність  
141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
Машиновикористання та технологій в сільському 

господарстві 

Лектор  к.т.н., доцент Білик Степанія Григорівна 

Курс  4 

Семестр 8 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен  

Опис дисципліни 

Мета курсу: систематизація загальних знань про теоретичні основи 

термодинаміки, структури та тенденції розвитку енергетики, ознайомлення з 

теоретичними основами теплоенергетичних установок, їх класифікацією, 

загальними характеристиками, конструктивними та експлуатаційними 

особливостями, технологічними та екологічними аспектами роботи об’єктів 

традиційної та альтернативної енергетики.  

Завдання вивчення дисципліни: опанування знаннями з питань 

теплоенергетики, загальної енергетики, основ енергопостачання та 

енергозбереження; ознайомлення з теоретичними основами 

теплоенергетичних установок; придбання досвіду у виборі джерел 

енергопостачання, розрахунку навантаження та споживання енергії, 

визначення основних параметрів енергоносія; ознайомлення з нормами та 

стандартами проектування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Назва дисципліни Тепловодопостачання 

Спеціальність  
141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
Машиновикористання та технологій в сільському 

господарстві 

Лектор  к.т.н., доцент Білик Степанія Григорівна 

Курс  4 

Семестр 8 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен  

Опис дисципліни 

Мета курсу: опанування здобувачами вищої освіти  питань щодо розробки 

раціональних  систем  тепловодопостачання, теплового і гідравлічного 

розрахунку, а також використання їх  в різних галузях виробництва. 

Завдання вивчення дисципліни: підготовка та формування знань та навичок  

щодо раціонального  використанню теплоти та водних  ресурсів в 

технологічних процесах виробництва продукції, в системах опалення, 

вентиляції і кондиціонування; ознайомлення з методикою вибору та 

розрахунку системи теплопостачання, підбору відповідного теплотехнічного 

та гідравлічного устаткування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Назва дисципліни Енергетичний менеджмент  

Спеціальність  
141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Електротехнологій та експлуатації енергообладнання 

Лектор  Старший викладач Семенова Надія Павлівна 

Курс  4 

Семестр 8 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: удосконалення загально-інженерної та спеціальної підготовки з 

питань ефективного виробничого керування енергоспоживанням 

сільськогосподарських підприємств різних форм власності і господарювання. 

Завдання вивчення дисципліни: 

- розвиток знань теоретичних основ керування енергоспоживанням у 

навчанні здобувачів вищої освіти; 

- формування розуміння принципу енергетичного менеджменту; 

- набуття практичних навичок економічного обґрунтування 

ефективності електротехнічних заходів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Назва дисципліни Менеджмент і управління проектами 

Спеціальність  
141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Електротехнологій та експлуатації енергообладнання 

Лектор  Старший викладач Семенова Надія Павлівна 

Курс  4 

Семестр 8 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: надати майбутнім спеціалістам сучасні прикладні знання з 

основних аспектів управління проектами в енергетиці та набути навичок 

адаптації і впровадження проектних рішень у практичну діяльність. 
Завдання вивчення дисципліни: 

- оволодіти базовими знаннями щодо проектних робіт, 

формувати уявлення про сучасні діючі проекти, оцінювати й аналізувати їх 

ефективність та можливість реалізації для досягнення визначених цілей; 

- виконувати техніко-економічну оцінку інвестиційної діяльності 

у реалізацію проектів і  впровадження традиційних та нетрадиційних джерел 

енергії; 

- розробляти проекти щодо провадження енергоефективних 

систем перетворення та розподілу енергії; 

- будувати та реалізувати функціонування проектів в енергетиці. 

 

 

 


