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спеціальність 201 Агрономія обов’язковість 
дисципліни 

вибіркова  

освітня програма Агрономія факультет мехатроніки та інжинірингу 

освітній рівень перший (бакалаврський) кафедра кафедра оптимізації технологічних систем в АПВ 

СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ  



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ) 
Мета  теоретичне та практичне формування  знань спрямованих  для ефективного енерговикористання  в технологічних 

процесах в агрономії 

Формат лекції, лабораторні заняття, самостійна робота 

Специфічні результати 
навчання і форми їх 
контролю 

 Базовi знания основних пiдроздiлiв аграрної науки(рослинництво, землеробство, селекцiя та насiнництво, 
агрохімія, плодiвництво, овочiвництво, rрунтознавство, кормовиробництво, механiзацiя в рослинництвi, захист 
рослин). лабораторно-практичні, самостійна робота 

  Знания та розумiння основних бiологiчних i  агротехнологiчних концепцiй, правил i теорiй, пов 'язаних iз 
вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин. лекції 

  Здатнiсть застосовувати знания та розумiння фiзiологiчних процесiв сiльськогосподарських рослин для  
розв 'язання виробничих технологiчних задач знання та розуміння предметної області та розуміння професії. лекції 
 

Обсяг і форми контролю 3 кредити ECTS (90 годин): 14 годин лекції, 28 годин лабораторно-практичні; модульний контроль (2 модулі); підсумковий 
контроль – залік. 

Вимоги викладача вчасне виконання завдань, активність. 

Умови зарахування згідно з навчальним планом 

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТУ ОСВІТИ І ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ 
Компетенції ЗК6    Знання та розуміння предметної області та розуміння  

професії; 
ФК1    Базові знання основних підрозділів аграрної 

науки(рослинництво, землеробство, селекція та 
насінництво, агрохімія, плодівництво, овочівництво, 
ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в 
рослинництві, захист рослин);  

ФК3 Знання та розуміння основних біологічних i  
агротехнологічних концепцій, правил i теорій, 

          пов'язаних iз вирощуванням сільськогосподарських 
та інших рослин; 

ФК4  Здатність застосовувати знання та розуміння 
фізіологічних процесів сільськогосподарських рослин 
для розв'язання виробничих технологічних задач 
знання та розуміння предметної області та розуміння 
професії. 

 

Програмні 
результати 
навчання 

РН7  Демонструвати знання та розуміння принципів 
фізіологічних процесів рослин в обсязі необхідному 
для освоєння фундаментальних та професійних 
дисциплін;  

РН9 Володіти на операційному рівні методами 
спостереження, опису, iдентифiкацiї, класифікації, а 
також культивування об’єктів i підтримання 
стабільності агроценозів із збереженням природного 
різноманіття; 

РН13 Проектувати та  організовувати заходи вирощування, 
високоякісної сільськогосподарської продукції та  
відповідно до чинних вимог. 

 

 



СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ) 
МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ. 

Лекція 1. Стан та напрямки енерговикористання в 
сільськогосподарському виробництві 

Лаборат
орно-
практичн
е заняття 
1 
(ЛПЗ 1,2) 

Основні способи перетворення 
енергії при виробництві та 
споживанні електричної енергії; 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б

о
та

 

Енергетичне обстеження 
промислового об'єкту. Аналіз 
питомих витрат енергоресурсів. 
Визначення економічного 
обґрунтування обраних стратегій 
енергозбереження. Розрахунок 
надійності енергопостачання. 
Застосування поновлювальних 
джерел енергії. Ціноутворення на 
енергоринку. 

Лекція 2. Напрямки енерговикористання та 
енергозбереження оцінка їх ефективності в 
технологічних процесах 

Лекція 3. Енерговикористання в тепломасообмінних 
технологічних процесах 

ЛПЗ 3 Задачі нормалізації 
енергоспоживання 

МОДУЛЬ 2. ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ АГРОНОМІЇ 

Лекція 4. Енерговикористання холодильних 
технологічних процесах 

ЛПЗ 3 Визначення норм питомих 
витрат енергії та вимоги до них 

С
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ій
н

а 
р

о
б

о
та

 

Розробка технологічних 
організаційно-технічних заходів з 
енергозбереження. Визначення 
показників організаційно-технічних 
заходів. Використання ТЕР 
машинобудівними 
підприємствами. Використання ТЕР 
металургійними підприємствами. 
Використання ТЕР хімічними 
підприємствами. 

Лекція 5. Енерговикористання в системах стиснутого 
повітря 

ЛПЗ 4 Визначення параметрів 
технологічних процесів 

Лекція 6. Схемно-конструктивні рішення 
застосування ВДЕ та ВЕР 

ЛПЗ 5 Розрахунок потужностей 
типових виробничих механізмів 

Лекція 7. Перспективи та проблеми використання 
нетрадиційних джерел енергії, 
енергозбереження та екологія 

ЛПЗ 6 Розробка технологічних 
організаційно-технічних заходів 
з енергозбереження 
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ 

Підсумкове оцінювання  100 бальна ECTS (стандартна) 
до 50 50% від усередненої оцінки за модулі 

до 50  підсумкове тестування 

Модульне оцінювання 100 бальна сумарна 

до 50  відповіді на тестові питання 

до 20  усні відповіді на лабораторно-практичних заняттях  

до 30  результат засвоєння блоку самостійної роботи 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ 
Всі учасники освітнього процессу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та  вимог, які прописані у 
положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, поважати гідність один 
одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність. 

 


