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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – обов’язкова  Мова викладання - українська 
Навчальна дисципліна викладається на другому курсі у першому  семестрі денної та 
у першому і другому семестрі заочної форми навчання 
Кількість кредитів - 5, години - 150 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні лабораторні 

денна 72 38 12 22 
заочна 22 10 4 8 
Самостійна робота, годин Денна -78 Заочна -128 
 
Розклад занять 

 

 
2. Анотація навчальної дисципліни 

 В даний час практично усі сфери людської діяльності потребують автоматично 
керованого технологічного обладнання, не є виключенням і  підприємства харчової галузі.  
Бакалаври спеціальності 151  «Автоматизація та комп´ютерно-інтегровані технології» 
орієнтовані на автоматизацію режимів роботи електромеханічного обладнання, розробку та 
удосконалення систем автоматичного захисту мереж живлення підприємства та систем 
безпечного обслуговування технологічних процесів. Тому в рамках дисципліни 
«Електротехніка та електромеханіка» здобувачі освіти засвоюють базові поняття 
електротехніки, розглядають  структуру мереж живлення сучасного підприємства, 
вивчають принципи роботи електродвигунів різних типів.  Викладання основних питань 
базується на відомих слухачам законах фізики та математичних поняттях, спрямовано на  
вільне володіння термінологією, розуміння принципів та шляхів оптимізації роботи 
електромеханічного обладнання різного призначення.   
 
   
  

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Електротехніка та основи 

електромеханіки» є формування чітких уявлень про закони та принципи, на яких базується 
робота електротехнічного та електромеханічного обладнання; отримання навичок роботи  з 
стандартним контрольно-вимірювальним обладнанням електричних мереж сучасного 
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підприємства; засвоєння базової термінології  та навичок вільного спілкування з загальних 
питань електротехніки.     

В результаті вивчення курсу «Електротехніка та основи електромеханіки» студенти 
повинні 

знати : 
− основні номінальні параметри, що використовуються для опису стандартного 

електротехнічного та електромеханічного обладнання;  
− базову термінологію, що описує електричні процеси в колах трифазних струмів та 

магнітних колах;   
− принципи роботи, правила безпечного підключення та безаварійної експлуатації 

електромеханічного обладнання в технологічні лінії сучасних підприємств харчової 
промисловості.  
 
вміти: 

‒ провести самостійне вимірювання електротехнічних параметрів кіл однофазних та  
трифазних струмів з використанням  стандартного обладнання;  

‒ користуватися сучасною електронною інформаційною системою для пошуку джерел 
науково-технічної інформації, довідниковою та навчальною літературою з питань 
електротехнічного та електромеханічного обладнання;     

‒ представити обгрунтовані рекомендації щодо забезпечення засобами автоматизації 
економного,  ефективного та безпечного використання  електроенергії, зокрема 
організації економних режимів освітлення службових приміщень різного призначення, 
використання систем автоматичної компенсації реактивної потужності та інш.   

  
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 
5. Зміст навчальної дисципліни  

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Нарахування балів 
Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 
доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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