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Курс  V 

Семестр 2 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

9 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: формування знань по фізичних основах, принципах дії, схемних і 

конструкторських рішеннях та управління роботою основних промислових 

типів електротехнологічних установок електронагрівання,  електрохімічної 

обробки матеріалів, електрофізичних, електронно-іонних методів та 

особливостям режимів роботи їх в системах АПК.  

 

Завдання вивчення дисципліни; 

- засвоєння понять і механізмів перетворення електричної енергії в інші 

види енергії; 

- вивчення суті процесів, що відбуваються в різних середовищах під 

впливом перетвореної енергії; 

- розгляд структури електротехнологічних установок і пристроїв, що 

використовуються в різних галузях АПК, та їх режимів роботи; 

- закріплення  і поглиблення знань здобувачів вищої освіти з питань 

розрахунку основних технологічних і конструкторських параметрів та 

експлуатації електротехнологічних установок для електрообробітку 

сільськогосподарської продукції і матеріалів. 

 

 

 

 

 

 



 

Назва дисципліни ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Спеціальність  141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Магістр 

Кафедра  Електротехнологій та експлуатації 

енергообладнання 

Лектор  доктор технічних наук, професор Чміль А.І. 

Курс  V 

Семестр 2 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

9 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: формування у здобувачів вищої освіти компетенцій, заснованих 

на вивченні принципів роботи електроустаткування машин і установок 

підприємств переробки і зберігання продукції рослинництва і тваринництва, а 

також навичок експлуатації і монтажу електротехнологічного устаткування.   

 

Завдання вивчення дисципліни: 

-  ознайомити здобувачів вищої освіти із основними видами 

електротехнологічного устаткування і фізичними процесами в 

електротехнологічних установках різних видів; 

- поглибити знання про електричні методи обробки  

сільськогосподарської продукції в електротехнологічних установках, 

їх технічні характеристики як споживачів електроенергії; 

- закріплення  і поглиблення знань здобувачів вищої освіти з питань 

розрахунку основних технологічних і конструкторських параметрів та 

експлуатації електротехнологічних установок для електрообробітку 

сільськогосподарської продукції і матеріалів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Назва дисципліни ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ І ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ 

Спеціальність  141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Магістр 

Кафедра  Електротехнологій та експлуатації 

енергообладнаня 

Лектор  доктор технічних наук, професор Чміль А.І. 

Курс  V 

Семестр 2 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

9 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

Опис дисципліни 

Дисципліна «Електротехнології і теплові процеси» надає можливість 

використовувати майбутніми фахівцями методи розрахунку та вибору, 

принципи керування й автоматизації, правила експлуатації і безпечного 

обслуговування сучасного електротехнологічного обладнання для 

безпосереднього використання електричної енергії в технологічних процесах.  

Предметом освітньої дисципліни є отримання кількісної та якісної 

інформації щодо загальних принципів, структури системи знань, засвоєння 

необхідного обсягу теоретичних знань при розгляді електрофізичних 

процесів, фундаментальних законів теплообміну, способів інтенсифікації 

процесу теплопередачі, технологічних процесів і обладнання, що дозволяють 

перетворювати електричну енергію в інші види енергії, набуття практичних 

навичок вимірювання якісних показників і оцінки зміни параметрів та 

рішення виробничих задач, пов’язаних  з тепловими процесами і явищами в 

технологічних процесах при безпосередньому використанні електричної 

енергії, та використанням теплової енергії для інтенсифікації виробництва. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Назва дисципліни ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ПОНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

Спеціальність  141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Магістр 

Кафедра  Електротехнологій та експлуатації 

енергообладнанння 

Лектор  кандидат педагогічних наук, доцент                 

Колодійчук Л.С. 

Курс  V 

Семестр 1 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

7 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: підготовка кваліфікованих фахівців в області енергозбереження 

та комплексного використання різних видів традиційних і відновлювальних 

джерел енергії. 

 

Завдання вивчення дисципліни: 

• засвоєння ряду загальних методологічних підходів, які широко 

використовуються при розв’язуванні інженерних задач і сприяють 

розвитку необхідних практичних навичок в області енергозбереження; 

• опанування особливостями використання енергозберігаючих 

технологій; 

• вивчення нетрадиційних і поновлювальних джерел енергії, вторинних 

енергетичних ресурсів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Назва дисципліни 
АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 

 

Спеціальність 
141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Магістр 

Кафедра Електротехнологій та експлуатації 

енергообладнанння 

Лектор кандидат педагогічних наук, доцент                

Колодійчук Л.С. 

Курс V 

Семестр 1 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

7 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

Опис дисципліни 

 
Мета курсу: формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань і 
необхідних практичних навичок в області досягнень виробництва енергії в 
енергетичному комплексі країни за допомогою альтернативних джерел.  
 
Завдання вивчення дисципліни: 

• вивчення нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії; 

• вивчення вторинних енергетичних ресурсів; 

• оцінювання енергоефективності альтернативних джерел енергії щодо  

найбільш  ефективно  використання в аграрному секторі економіки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назва дисципліни ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ГЕНЕРАЦІЇ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

Спеціальність  141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Магістр 

Кафедра  Електротехнологій та експлуатації 

енергообладнанння 
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Курс  V 

Семестр 1 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

7 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: формування теоретичних знань та практичних умінь з 

енергозбереження (організаційної,  наукової, практичної, інформаційної 

діяльності, що спрямована на раціональне використання і економне 

витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних 

ресурсів в господарській діяльності та побуті). 
 

Завдання вивчення дисципліни: 

• вивчення наукових методів щодо найбільш ефективно використання 

альтернативних джерел енергії в сільськогосподарському виробництві 

та об’єктах агропромислового комплексу; 

• вивчення вторинних енергетичних ресурсів; 

• вивчення нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назва дисципліни ЕЛЕКТРОПРИВОД ВИКОНАВЧИХ 

МЕХАНІЗМІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ 

УСТАНОВКАХ 

Спеціальність  141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Магістр 

Кафедра  Енергетики і автоматики 

Лектор  кандидат технічних наук, доцент Рамш В.Ю. 

Курс  V 
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Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

Опис дисципліни 

 

Мета курсу: надати майбутнім фахівцям з електроенергетики, електротехніки 

та електромеханіки необхідні теоретичні і практичні знання з виконавчих 

механізмів в автоматизованих установках, навчити їх кваліфіковано 

експлуатувати та вирішувати інженерні задачі проектування і технічного 

вдосконалення виконавчих механізмів в автоматизованих установках. 
 

Завдання вивчення дисципліни: набути знань з будови, принципу дії 

виконавчих механізмів, основні характеристики виконавчих механізмів, 

принципи автоматичного управління виконавчими механізмами, особливості 

приводів різних видів виконавчих механізмів, низьковольтні комплектні 

пристрої керування виконавчими механізмами класифікація НКП, структура 

умовного позначення системи охолодження виконавчих механізмів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назва дисципліни МОДЕЛЮВАННЯ РЕГУЛЬОВАНОГО 

ЕЛЕКТРОПРИВОДУ, АПАРАТІВ І ПОТОКОВИХ 

ЛІНІЙ 

Спеціальність  141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Магістр 

Кафедра  Енергетики і автоматики 

Лектор  кандидат технічних наук, доцент Рамш В.Ю. 

Курс  V 

Семестр 2 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: набуття здобувачами вищої освіти навичок в розробці, 

проектуванні, дослідженні та налагоджуванні сучасного регульованого 

електроприводу з використанням комп’ютерного моделювання в системі 

MatLab. 

 

Завдання вивчення дисципліни: знати основні положення регульованого 

електропривода і вміти користуватися ними при визначенні розрахункових 

параметрів всіх елементів регульованого електропривода за допомогою 

пакету MatLab (Simulink); вміти вірно вибирати електродвигуни, 

перетворювальні пристрої, апарати керування і захисту регульованого 

електропривода на основі віртуального моделювання в пакеті MatLab; знати 

енергетику регульованих електроприводів та способи економії енергії; знати 

вплив техніки регулювання, що використовується, на властивості 

електромеханічної системи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назва дисципліни АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД 

Спеціальність  141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітній ступінь Магістр 

Кафедра  Енергетики і автоматики 

Лектор  кандидат технічних наук, доцент Рамш В.Ю. 

Курс  V 

Семестр 2 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу є ознайомлення з принципами побудови та практичного 

використання автоматизованих електроприводів постійного та змінного 

струмів виробничих механізмів і технологічних комплексів, здійснення 

їхнього синтезу та аналізу, а також експериментальне вивчення 

характеристик елементів автоматизованого електроприводу. 

 

Завдання вивчення дисципліни: засвоїти структуру автоматизованого 

електропривода та основних  його складових частин; вивчити конструкцію та 

принцип дії електроприводів постійного струму; вивчити конструкцію та 

принцип дії електроприводів змінного струму; вміти аналізувати механічні 

характеристики електроприводів постійного та змінного струмів; вміти 

оцінювати енергетичні показники електроприводів; вміти аналізувати схеми 

керування електроприводами; засвоїти способи використання 

електроприводів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


