
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА  
ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

 
1. Сутність організації та ведення рослинництва.  
2. Які фактори впливають на ріст рослин? 
3. З точки зору механізації грунт це що? 
4. Які якості грунту Ви знаєте? 
5. Дайте визначення гумусу та родючості. 
6. Що таке закон автотрофності. 
7. Перерахуйте особливості сільськогосподарського виробництва. Що 

таке ерозія і які види ерозії ви знаєте? 
8. Який характер має залежність ступеня ущільнення ґрунту і 

урожайності с.-г. культур? 
9. Основні етапи розвитку механізації в Україні. 
10. Які фактори впливають на ріст рослин? 
11. Що таке водний режим рослин? 
12. Що таке ерозія і які види ерозії ви знаєте? 
13. Охарактеризуйте природно-кліматичні умови України. 
14. Які системи використовувалися у землеробстві в Україні? 
15. Методика оцінки ступеню ущільнення грунту і критерії вибору 

стратегії його обробітку. 
16. Методика оцінки ущільнюючого впливу рушіїв тракторів на грунт. 
17. Суть, переваги та недоліки двоточкової схеми приєднання плуга до 

енергетичного засобу.  
18. Суть, переваги та недоліки триточкової схеми приєднання плуга до 

енергетичного засобу.  
19. У чому полягає природа виникнення розворотного моменту, який діє 

на енергетичний засіб з боку плуга? Чим різняться ці моменти при дво- та три 
точковій схемах приєднання орного знаряддя? 

20. За яких умов розворотний момент, що діє на трактор з боку плуга, 
може бути зведений практично до нуля? 

21. Як величина кута повороту плуга та його поперечного зміщення 
відносно поздовжньої осі симетрії енергетичного засобу впливає на характер 
зміни розворотного моменту? 

22. Як обчислюється величина поперечного зміщення плуга при його 
агрегатуванні з трактором? 

23. За яких умов енергетичний засіб при його агрегатуванні з плугом 
може мати лише одну схему налагодження заднього навісного механізму — 
триточкову? 

24. За яких умов для енергетичного засобу при його агрегатуванні з 
плугом краще використовувати двоточкову схему налагодження ЗНМ 
енергетичного засобу? 

25. Які пріоритети в налаштуванні ЗНМ трактора за двоточковою схемою 
та зчіпного пристрою плуга при правосторонньому поперечному зміщенні 
орного знаряддя? 



26. В чому полягають переваги та недоліки правостороннього та 
лівостороннього поперечного зміщення плуга відносно поздовжньої осі 
симетрії трактора? 

27. Які пріоритети в налаштуванні ЗНМ трактора за двоточковою схемою 
та зчіпного пристрою плуга при лівосторонньому поперечному зміщенні орного 
знаряддя? 

28. У якому випадку з’являється можливість зняття усіх польових дощок 
плуга, крім останньої при його агрегатуванні з енергетичним засобом? 

29. Які вимоги ставляться до регулювань обмежувальних ланцюгів ЗНМ 
енергетичного засобу при навішуванні на нього машин/знарядь? 

30. За якими критеріями обґрунтовується спосіб руху орного МТА (в 
борозні чи поза борозною)? 

31. За якою умовою обґрунтовується спосіб агрегатування плуга 
(симетричний, асиметричний)? 

32. За якими вхідними параметрами обчислюється величина поперечного 
зміщення плуга? 

33. За якими критеріями обґрунтовується вибір схеми налагодження ЗНМ 
(дво- чи три точкова)? 

34. Методика налагодження ЗНМ трактора за двох- та триточковою 
схемою. 

35. Які шляхи зменшення енергетичних витрат на оранці? 
36. В чому полягає особливість використання оборотних плугів на 

оранці? 
37. Який характер залежності сумарних довжин поворотів традиційного 

та оборотного орних МТА від ширини оброблюваної ділянки? 
38. В чому полягає перспективність агрегатування енергетичних засобів з 

оборотними плугами? 
39. Як розраховується тяговий опір плуга за відомим значенням величини 

питомого тягового опору? 
40. Що розуміють під коефіцієнтом використання номінального тягового 

зусилля трактора та яка його величина на оранці? 
41. Як змінюється питомий тяговий опір плуга при зміні швидкості руху 

орного МТА? 
42. Що розуміють під темпом зростання питомого тягового опору плуга 

та яка його величина на оранці? 
43. Яке номінальне тягове зусилля може розвивати трактор за умови 

достатнього зчеплення його рушіїв з ґрунтом? 
44. Як визначити ширину захвату плуга за тяговими властивостями 

трактора? 
45. Як визначити необхідну ширину захвату корпуса плуга за певних 

умов налаштування заднього навісного механізму трактора? 
46. Критерії раціонального агрегатування орних МТА. 
47. Методика визначення кількості корпусів плуга та ширини захвата за 

критеріями реалізації тягового зусилля трактора та способу налаштування його 
навісного механізму. 



48. Як розраховується основна продуктивність роботи орного МТА? 
49. За яких параметрів орного МТА змінюються вертикальні реакції на 

мостах енергетичного засобу та яким чином? 
50. Як змінюються вертикальні реакції на передньому та задньому мостах 

трактора при його агрегатуванні із задньонавісним плугом? 
51. Як змінюються вертикальні реакції на передньому та задньому мостах 

трактора при його агрегатуванні із фронтальним плугом при зміні кутів нахилу 
тяг ПНМ трактора? 

52. Чим обумовлена поява розворотного моменту в процесі роботи орного 
МТА? 

53. Що розуміють під правильним агрегатуванням трактора з плугом? 
54. Для чого служать обмежувальні ланцюги на навісному механізму 

трактора? 
55. З якою метою конструкція заднього навісного механізму трактора 

повинна забезпечувати (в певних межах, звичайно) можливість незалежного 
повороту навісних машин/знарядь в горизонтальній площині? 

56. Яка схема налаштування заднього навісного механізму трактора 
взагалі забезпечує більшу кутову рухомість плуга відносно самого трактора? 

57. За якою схемою налаштування заднього навісного механізму трактора 
розворотний момент, що діє на нього з боку навісного плуга, менший? 

58. За якою схемою налаштування заднього навісного механізму трактора 
поперечне зміщення орного знаряддя можна здійснити тільки шляхом 
переміщення відносно його власного зчіпного пристрою, тобто бугелів? 

59. За яким поперечним зміщенням орного знаряддя тяговий опір 
агрегату збільшується? 

60. За яких умов енергетичний засіб при його агрегатуванні з плугом 
може мати лише одну схему налагодження заднього навісного механізму — 
триточкову? 

61. За яких умов для енергетичного засобу при його агрегатуванні з 
плугом краще використовувати двоточкову схему налагодження заднього 
навісного механізму енергетичного засобу? 

62. Які пріоритети в налаштуванні заднього навісного механізму трактора 
за двоточковою схемою та зчіпного пристрою плуга при його 
правосторонньому поперечному зміщенні? 

63. Які пріоритети в налаштуванні заднього навісного механізму трактора 
за двоточковою схемою та зчіпного пристрою плуга при лівосторонньому 
поперечному зміщенні орного знаряддя? 

64. У якому випадку з’являється можливість зняття усіх польових дощок 
плуга, крім останньої при його агрегатуванні з енергетичним засобом? 

65. За якими критеріями обґрунтовується вибір схеми налагодження ЗНМ 
(дво- чи триточкова)? 

 
 


