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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування  
показників  

Галузь знань,  
спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 
(денна або заочна) 

Кількість кредитів 4 
 

Галузь знань: 
20 «Аграрні науки та  

продовольство» 
(шифр і назва) 

Обов’язкова 
(обов’язкова або вибіркова) 

 

Загальна кількість 
годин – 120 

Спеціальність:  
201  «Агрономія» 

(шифр і назва) 

Курс Семестр 

Змістових модулів – 2  1-й 1-й 

Тижневе  
навантаження: 
аудиторних занять – 4,9 
год. 
самостійна робота  
студента – 6,0 год. 

Ступінь вищої освіти: 
«Магістр» 

Вид занять 
Кількість  

годин 
Лекції 22 год. 

Лабораторні 
заняття 

- 

Практичні 
заняття 

32 год. 

Семінарські 
заняття 

- 

Самостійна 
робота 

66 год. 

Форма контролю:  
диференційований залік 

(екзамен або диференційований залік)  

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Передмова 
Вивчення навчальної дисципліни «Аграрна інженерія» потребує від здобува-

чів вищої освіти певних знань з основ теорії мобільних енергетичних засобів, будо-
ви й розрахунку сільськогосподарських машин, експлуатації машин та обладнання 
агропромислового виробництва. Саме при вивченні цієї дисципліни відбувається ос-
таточне формування теоретичних та практичних навичок в майбутній професійній 
діяльності. 

Метою дисципліни є освоєння багаторічного досвіду технологічного розвитку 
сільськогосподарських енергетичних засобів, формування знань щодо наукових ос-
нов вибору цих засобів механізації у с.-г. виробництві, а також теоретичних знань 
та навичок з питань застосування енергетичних засобів у створенні високоефектив-
них МТА (машино-тракторних агрегатів) для ефективного їх використання у сільсь-
когосподарському виробництві.  

Завданням дисципліни є:  
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- здатність здійснювати наукові та прикладні дослідження для створення но-
вих та удосконалення існуючих технологічних систем; 

- здатність розв’язувати задачі оптимізації і приймати ефективні рішення з пи-
тань використання машин і техніки в рослинництві; 

- вивчення принципів конструювання та агрегатування нових компонувальних 
схем як основи для ефективного їх використання у сільськогосподарському вироб-
ництві; 

-  здатність до отримання і аналізу інформації щодо тенденцій розвитку аграр-
них  наук, технологій і техніки в сільськогосподарському виробництві. 

Результати навчання (з урахуванням soft skills) 
 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти на-
ступними компетентностями:  
 Інтегральна компетентність 
 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері агрономії під час 
здійснення професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведен-
ня досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов.  
  Загальні компетентності: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.  
ЗК 2. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  
ЗК 3. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК 5. Здатність розробляти проекти та управляти ними.  
 Фахові компетентності 
ФК 3. Здатність створювати нові технології та застосовувати сучасні технології аг-
рономії, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впрова-
дження, розробляти наукові основи технологій вирощування сільськогосподарських 
культур.  
ФК 4. Здатність оцінювати придатність земель для вирощування сільськогосподар-
ських культур з урахуванням вимог щодо забезпечення кількості та якості продукції. 
ФК 8. Здатність до розробки та викладання навчальних дисциплін у закладах вищої 
та фахової перед вищої освіти. 

 Soft skills: 
 - комунікативні навички:  письмове, вербальне й невербальне спілкування; - 
уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою пози-
цію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й побудови 
відносин у команді. 
 - уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на публі-
ці; проводити презентації.  
 - керування часом - уміння справлятися із завданнями вчасно/. 
 - гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 
уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем. 
 - лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 
уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати. 
 - особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, тер-
піння, повага до навколишніх. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль 1. Системний підхід при виборі концепції та шляхів ро-

звитку енергетичних засобів. 
 
Тема 1. Особливості сільськогосподарського виробництва  [1].  
Природні особливості та об’єктивні закономірності сільськогосподарського 

виробництва. Особливості умов функціонування машинно–тракторних агрегатів с.-
г. призначення. Негативні наслідки підвищення енергозабезпеченості і енергоозбро-
єності сільськогосподарського виробництва. Розвиток способів зменшення ущіль-
нення ґрунту. 

Тема 2. Роль і місце землеробської механіки у підготовці аграрного інженера 
[2]. 

Проблеми обробітку грунту. Суть дефляції ґрунту. Фактори дефляції ґрунту. 
Зміна властивостей та складу ґрунту при дефляції. Основні способи боротьби з еро-
зією та дефляцією ґрунту. Органічний зв'язок землеробської механіки з основами 
агрономії. Агрегатування с.-г. техніки як розділ землеробської механіки.   

Тема 3. Основні концепції розвитку енергетичних засобів сільськогосподар-
ського призначення 3[]. 

Тягова концепція розвитку трактора. Основні принципи тягово-енергетичної 
мобільних енергетичних засобів. Ефективність модульного конструювання мобіль-
них енергетичних засобів. Прогноз перспектив розвитку стаціонарних енергетичних 
засобів у аграрному виробництві. 

Тема 4. Новітні підходи в теорії трактора. [5].  
Передумови створення агрегатів на основі енергетичних засобів тягово-

енергетичної концепції. Перспективи застосування мобільних енергетичних засобів 
з колісною формулою 4К4. 

 
Змістовий модуль 2. Концептуальні підходи при формуванні сільськогоспо-

дарських МТА на базі мобільних енергетичних засобів  
 
Тема 5. Новітні принципи і підходи у створенні техніки сільськогосподар-

ського призначення [3]. 
Тема 6. Концептуальні підходи при формуванні машинно-тракторних агрега-

тів (МТА) сільськогосподарського призначення [5].  
Загальні положення та визначення. Зручність агрегатування нових енергетич-

них засобів з сільськогосподарськими машинами та знаряддями. Основні напрямки 
зменшення ущільнюючого впливу ходових систем енергетичних засобів та сільсько-
господарських машин і знарядь на грунт.  

Тема 7. Роль технологічних властивостей мобільних енергетичних засобів 
у створенні високоефективних МТА 

Тема 8. Основні напрямки підвищення ефективності використання МТА сіль-
ськогосподарського призначення 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Номер 
тижня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на само-
стійну роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1. Системний підхід при виборі концепції та шляхів розвитку  
енергетичних засобів 

1 

Лекція 1 
Особливості сільсько-
господарського вироб-
ництва 

2 - - - - 

Практичне  
заняття 1 

Оцінка ступеню впли-
ву ущільнення ґрунту 
на урожайність с.-г. 
культури 

- - 2 - 3 

Самостійна  
робота 1 

Патентний та літерату-
рний пошук способів 
та пристроїв, які на-
правлені на зменшення 
ущільнюючої дії тех-
ніки на грунт 

- - - 6 1 

2  

Лекція 2 

Роль і місце землероб-
ської механіки у підго-
товці аграрного інже-
нера 

2 - - - - 

Практичне  
заняття 2 

Оцінка ущільнюючого 
впливу рушіїв тракто-
рів на грунт і вибір 
стратегії його обробіт-
ку 

- - 2 - 3 

Практичне  
заняття 3 

Визначення коефіцієн-
ту втрати площі поля 
під інженерну зону при 
використанні широко-
колійних засобів меха-
нізації с.-г. виробницт-
ва в колійній системі 
землеробства 

- - 2 - 3 

Самостійна  
робота 2 

Патентний та літерату-
рний пошук способів та 
пристроїв, які направ-
лені на зменшення ущі-
льнюючої дії техніки на 
грунт (продовження) 

- - - 5 1 

3 Лекція 3 

Основні концепції роз-
витку енергетичних за-
собів сільськогосподар-
ського призначення 

2 - - - - 
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Практичне  
заняття 4 

Вибір схеми приєднання 
плуга до енергетичного 
засобу 

- - 2 - 3 

Самостійна  
робота 3 

Патентний та літерату-
рний пошук способів та 
пристроїв, які направ-
лені на зменшення ущі-
льнюючої дії техніки на 
грунт (продовження) 

- - - 5 2 

4 

Лекція 4 

Основні концепції роз-
витку енергетичних за-
собів сільськогосподар-
ського призначення 
(продовження) 

2 - - - - 

Практичне  
заняття 5 

Агрегатування сільсько-
господарських знарядь з 
тракторами тягового 
класу 3 

- - 2 - 3 

Практичне  
заняття 6 

Оцінка ефективності 
використання оборот-
ного плуга 

- - 2 - 3 

Самостійна  
робота 4 

Патентний та літерату-
рний пошук способів та 
пристроїв, які направ-
лені на зменшення ущі-
льнюючої дії техніки на 
грунт (продовження) 

- - - 5 2 

5 

Лекція 5 
Новітні підходи в теорії 
трактора. 

2 - - - - 

Практичне  
заняття 7 

Вивчення конструкції 
енергетичних засобів і 
робочих машин, що ви-
користовуються в ко-
лійній і мостовій сис-
темах землеробства. 

- - 2 - 4 

Самостійна  
робота 5 

Підготовлення наукової 
статті 

- - - 5 2 

6 

Лекція 6 
Новітні підходи в теорії 
трактора (продовжен-
ня) 

2 - - - - 

Практичне  
заняття 8 

Вивчення будови моду-
льного енергетичного 
засобу (МЕЗ). агрегату-
вання орного МТА на 
основі МЕЗ 

- - 2 - 4 

Практичне  
заняття 9 

Визначення коефіцієнта 
кінематичної невідпо-
відності в приводі коліс 
технологічного модуля 
МЕЗ 

- - 2 - 4 
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Самостійна  
робота 6 

Підготовлення наукової 
статті (продовження) 

- - - 5 2 

7, 8 

Самостійна  
робота 7 

Підготовка до ПМК-1 - - - 5 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль 
за змістовий модуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  66 год. 12 - 18 36 50 

Змістовий модуль 2. Концептуальні підходи при формуванні сільськогосподарських МТА 
на базі мобільних енергетичних засобів 

9 

Лекція 7 

Новітні принципи і 
підходи у створенні 
техніки сільськогоспо-
дарського призначення 

2 - - - - 

Практичне  
заняття 10 

Оцінювання величини 
буксування тракторів. 
Вплив буксування ру-
шіїв тракторів на грунт 

- - 2 - 4 

Самостійна  
робота 8 

Підготовлення науко-
вої статті (продовжен-
ня) 

- - - 5 2 

 
10 

Лекція 8 

Концептуальні підходи 
при формуванні ма-
шинно-тракторних аг-
регатів (МТА) сільсь-
когосподарського при-
значення 

2 - - - - 

Практичне  
заняття 11 

Підбір трактора до с.-г. 
машини 

- - 2 - 4 

Практичне  
заняття 12 

Оцінка технологічної 
універсальності мобі-
льних енергетичних за-
собів 

- - 2 - 4 

Самостійна  
робота 9 

Завершення наукової 
статті 

- - - 5 2 

11 

Лекція 9 

Роль технологічних 
властивостей мобіль-
них енергетичних за-
собів у створенні висо-
коефективних МТА 

2 - - - - 

Практичне  
заняття 13 

Експлуатаційно-
технологічна оцінка ро-
боти сільськогосподар-
ського/машинно-
тракторного агрегату 

- - 2 - 4 

Самостійна  
робота 10 

Робота за тематикою 
дипломної роботи 

- - - 5 2 

12 Лекція 10 
Роль технологічних 
властивостей мобіль-
них енергетичних за-

2 - - - - 
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собів у створенні висо-
коефективних МТА 
(продовження) 

Практичне  
заняття 14 

Експлуатаційно-
технологічна оцінка ро-
боти сільськогосподар-
ського/машинно- трак-
торного агрегату  

- - 2 - 4 

Практичне  
заняття 15 

Оцінка показника агро-
технічних властивостей 
мобільних енергетич-
них засобів 

- - 2 - 5 

Самостійна  
робота 11 

Робота за тематикою 
дипломної роботи 

- - - 5 2 

13 

Лекція 11 

Основні напрямки під-
вищення ефективності 
використання МТА 
сільськогосподарського 
призначення 

2 - - - - 

Практичне  
заняття 16 

Оцінка показників про-
дуктивності мобільних 
енергетичних засобів і 
вартості виконання те-
хнологічних операцій 

- - 2 - 5 

Самостійна  
робота 12 

Робота за тематикою 
дипломної роботи 

- - - 5 2 

14, 15 

Самостійна  
робота 13 

Підготовка до ПМК-2 - - - 5 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль 
за змістовий модуль 2 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 54 год. 10 - 14 30 50 
Диференційований залік  
Всього з навчальної дисципліни 66 + 54 = 120 год. 100 

 
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ  

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 
 

1. За яким параметром класифікуються вітчизняні трактори? 
2. За яким параметром класифікуються іноземні трактори? 
3. Як реалізовується потужність енергетичного засобу тягової концепції? 
4. Що називається транспортним агрегатом? 
5. Що називається транспортно-технологічним агрегатом? 
6. Які агрофони регламентовані для тягових характеристик? 
7. Чим регулюють рівномірність глибини оранки в поздовжній площині в начіп-

них плугах? 
8. Чим регулюють рівномірність глибини оранки в поперечній площині для на-

чіпних плугів? 
9. Як може приєднуватися плуг до енергетичного засобу для роботи в полі? 
10. Яка розмірність питомого тягового опору плуга при виконанні оранки? 
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11. Що впливає на максимальний питомий тиск гусеничного трактора на ґрунт? 
12. Що впливає на середній питомий тиск гусеничного трактора на ґрунт? 
13. Що впливає на максимальний питомий тиск колісного трактора 
14. Як впливає швидкість руху гусеничного трактора на ущільнення ґрунту 
15. Баластування трактора 
16. Коефіцієнт використання конструктивної ширини захвату (в більшості випад-

ків) дорівнює? 
17. Які тягові класи у відповідності до СТ СЕВ 628-85 має типорозмірний ряд 

тракторів? Навести приклади. 
18.  Чим відрізняється трактор інтегральної схемі компонування від трактора кла-

сичної схеми? 
19. Який трактор не можливо використовувати у якості енергетичного модуля при 

вирощуванні просапних культур? 
20. Як розшифровується абревіатура - МЕЗ? 
21. Як може приєднуватися плуг до енергетичного засобу для роботи в полі? 
22.  Яку схему ходової системи має трактор МТЗ-82? 
23.  Скільки тягових характеристик може мати один трактор? 
24.  Що називається тягово-привідним агрегатом? 
25. Що таке тяговий МТА? 
26. Які шляхи зменшення енергетичних витрат на оранці? 
27. В чому полягає особливість використання оборотних плугів на оранці? 
28. Чому дорівнює коефіцієнт використання конструктивної ширини захвату (в 

більшості випадків)? 
29.  Які вихідні дані потрібні для розрахунку граничної ширини захвату МТА? 
30.  Як зміниться питомий тяговий опір с.-г. машин при збільшенні швидкості ру-

ху? 
31.  Які способи зменшення негативної дії ходових систем на ґрунт? 
32.  Як змінюється тяговий опір МТА при збільшенні робочої ширини захвату? 
33. Сутність організації та ведення рослинництва? 
34. Основні етапи розвитку механізації в Україні? 
35. Які фактори впливають на ріст рослин? 
36. Що таке водний режим рослин? 
37. Що таке ерозія і які види ерозії ви знаєте? 
38.  Охарактеризуйте природно-кліматичні умови України. 
39. Які системи використовувалися у землеробстві в Україні? 
40. Методика оцінки ступеню ущільнення грунту і критерії вибору стратегії його 

обробітку. 
41. Який характер має залежність ступеня ущільнення ґрунту і урожайності с.-г. 

культур? 
42. Методика оцінки ущільнюючого впливу рушіїв тракторів на грунт. 
43. Які шляхи зменшення енергетичних витрат на оранці? 
44. В чому полягає особливість використання оборотних плугів на оранці? 
45. В чому полягає перспективність агрегатування енергетичних засобів з оборот-

ними плугами? 
46. Критерії раціонального агрегатування орних МТА. 
47. Що розуміють під правильним агрегатуванням трактора з плугом? 
48. Для чого служать обмежувальні ланцюги на навісному механізму трактора? 
49. За якими критеріями обґрунтовується вибір схеми налагодження ЗНМ (дво- чи 

три точкова)? 
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50. У якому випадку з’являється можливість зняття усіх польових дошок плуга, 
крім останньої при його агрегатуванні з енергетичним засобом? 

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

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

53. Суть, переваги та недоліки двоточкової схеми приєднання плуга до енергети-
чного засобу. 

54. Суть, переваги та недоліки триточкової схеми приєднання плуга до енергети-
чного засобу. 

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

56. Розкажіть, які функції виконують наукові публікації?   
57. З якою метою у статті проставляється індекс УДК? Для чого він потрібен і як 

його визначити?   
58. Наявність яких рубрик бажана у науковій статті?  
59. З якою метою у науковій статті подається анотація та ключові слова?   
60.  Для чого проводиться патентний пошук? 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ 

КОНТРОЛЬ №2 
 

61. Які колеса у трактора класичної схеми розвивають більше тягове зусилля, від-
повідно забігаючи? 

62. Одиниці вимірювання коефіцієнта кінематичної невідповідності приводу 
МЕЗ? 

63. Які колеса у трактора інтегральної схеми розвивають більше тягове зусилля, 
відповідно забігаючи? 

64. Яке значення має коефіцієнт кінематичної невідповідності Кvм між колесами 
ТМ та задніми колесами ЕМ? 

65. Яке значення має коефіцієнт кінематичної невідповідності Кvп для ЕМ класи-
чної схеми компонування? 

66. Яке значення має коефіцієнт кінематичної невідповідності Кvп для ЕМ інтег-
ральної схеми компонування? 

67. Як називається агрегат, який може виконувати кілька операцій однією маши-
ною? 

68. До якого виду тракторів відноситься трактор ХТЗ-150-05-09? 
69. Що таке модульний енергетичний засіб (МЕЗ)? 
70. Що таке самохідний с-г агрегат? 
71. До якого тягового класу відноситься трактор МТЗ-80? 
72. До якого тягового класу відноситься трактор ХТЗ-150-05-09? 
73. Що розуміють під експлуатаційно-технологічною оцінкою роботи агрегату? 
74. Що розуміють під технологічною операцією? 
75. Що розуміють під технологічним часом роботи агрегату? 
76. Що розуміють під хронографією роботи агрегату? 
77. Що розуміють під часом основної роботи агрегату? 
78. Що включає технологічний час зміни роботи агрегату? 
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79. Що включає експлуатаційний час роботи агрегату? 
80. Як визначається коефіцієнт надійності технологічного процесу? 
81. Як визначається коефіцієнт використання технологічного часу роботи агре-

гату? 
82. Як визначається коефіцієнт використання змінного часу роботи агрегату? 
83. Як визначається коефіцієнт використання експлуатаційного часу роботи аг-

регату? 
84. Як визначається продуктивність роботи за 1 годину основного, технологічно-

го, змінного, експлуатаційного часу роботи агрегату? 
85. Як визначаються затрати праці на одиницю виконаної роботи агрегатом? 
86. Як визначаються питомі витрати пального агрегату? 
87. Що розуміють під технологічними властивостями мобільного енергетичного 

засобу? 
88. В чому полягає актуальність оцінки технологічного рівня мобільного енерге-

тичного засобу? 
89. Що розуміють під показником технологічного рівня мобільного енергетично-

го засобу? Його структура. 
90. Якими основними узагальненими показниками оцінюється технологічні влас-

тивості мобільного енергетичного засобу, їх характеристики та конструктивні 
параметри трактора, які їх визначають? 

91. Що розуміють під технологічною універсальністю мобільного енергетичного 
засобу? Його структура. 

92. За яких показників оцінюється рівень технологічної універсальності мобіль-
ного енергетичного засобу, їх характеристика та зв'язок із конструктивними 
параметрами трактора. 

93. Методика оцінки технологічної універсальності мобільних енергетичних за-
собів. 

94. Чим обумовлені агротехнічні властивості мобільних енергетичних засобів 
при їх використанні в АПК? 

95. Від яких параметрів мобільних енергетичних засобів залежать їх агротехнічні 
властивості? 

96. Методика оцінки агротехнічних властивостей мобільних енергетичних засо-
бів. 

97. Що розуміють під потенційною продуктивністю мобільного енергетичного 
засобу? 

98. Охарактеризуйте показник можливості ефективного використання мобільно-
го енергетичного засобу в складі навісних комбінованих агрегатів. 

99. Охарактеризуйте показник можливості ефективного використання мобільно-
го енергетичного засобу на ґрунтообробних операціях. 

100. Охарактеризуйте показник можливості ефективного використання мобільно-
го енергетичного засобу на міжрядній обробці просапних культур. 

101. Охарактеризуйте показник можливості ефективного використання мобільно-
го енергетичного засобу на транспортних роботах. 

102. Охарактеризуйте показник можливості ефективного використання мобільно-
го енергетичного засобу на збиральних роботах. 

103. За яких конструктивних параметрів трактора ХТЗ-170 можна підвищити рі-
вень його технологічних властивостей? 
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104. Дайте характеристику етапів визначення складу МТП. 
105. Які фактори впливають на машину під час експлуатації? 
106. У чому полягають специфічні особливості сільськогосподарської техніки? 
107. Дайте характеристику економічних особливостей сільського господарства. 
108. Проаналізуйте поняття «машина», «механізм», «знаряддя», «техніка». 
109. Назвіть загальні риси і особливості таких об'єктивних закономірностей зем-

леробства. 
110. Які основні напрями механізації сільськогосподарського виробництва? 
111. Які досягнення науково-технічного прогресу використовуються у сучасно-

му тракторобудуванні? 
112. Як називається агрегат, який може виконувати кілька операцій однією ма-

шиною? 
113. Як називається МА, що складається з кількох різних машин і виконує дві і 

більше послідовні операції? 
114. Як змінюється коефіцієнт використання часу зміни агрегату при збільшенні 

довжини гону? 
115. Що називають основним (технологічним) часом роботи? 
116. Які особливості комплектування машинно-тракторних агрегатів на базі ін-

тегрального трактору при вирощувані зернових культур? 
117. Яким агрегатом виконується сівба соняшнику? 
118. Скільки культиваторів в агрегаті можуть використовуватися під час міжря-

дному обробітку технічних культур? 
119. Назвіть призначення вимірювально-реєстраційної системи у дослідницькій 

діяльності. 
120. Для чого призначена експлуатаційно-технологічна оцінка техніки? 

 
6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
Базова 

1. Бацула О.О. Забезпечення бездефіцитного балансу гумусу. / О.О. Бацула, С.А. 
Головачов,  В.Г. Дерев’янко  – К.: Урожай, 1987. - 124с. 

2. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. /  Н.П. Бусленко – М.: Наука, 
1987. – 100 с. 

3. Витязев В.Г. Общее земледелие. /В.Г Витязев. -Учебник. – М.:МГУ, 1991. 
4. Ермолов Л.С. Основы надежности сельскохозяйственной техники. – 2-е изд., 

перераб. и доп. / Л.С. Ермолов, В.М. Кряжков В.М., В.В. Черкун В.В. - М.: Ко-
лос. 1982. – 270 с. 

5. Надикто В.Т., Кюрчев В.М., Кувачов В.П. Використання техніки в АПК: підру-
чник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 268 с. 

6. Надикто В.Т., Крижачківський М.Л., Кюрчев В.М. та ін. Нові мобільні енерге-
тичні засоби України. Теоретичні основи використання в землеробстві. Меліто-
поль: ТОВ «Видавничий будинок «ММД», 2005. 337 с. 

7. Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві [Текст] : підручник / 
[Каленська С. М. та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця : Рогальська І. О., 2015. - 445, [2] с. : рис., 
табл. - Бібліогр.: с. 410-412. - ISBN 978-617-7171-22-4.  
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8. Механізація технологічних процесів в землеробстві : навчально-методичний 
комплекс : навч. Посіб. Для студентів інж. Спец. На осв.-кваліф. Рівні «Бака-
лавр» / [С.М. Грушецький, І.М. Бендера, Т.Д. Іщенко та ін.]. – 
Кам’янецьПодільский : ФОП Сисин О.В., 2011. – 352 с. 

9. Кутьков Г.М. Технологические основы и тяговая динамика мобильных энерге-
тических средств./ Г.М. Кутьков - Уч. пособие.-М.,1992.-154 с. 

 
Допоміжна 

1. Погорелый Л.В. Сельскохозяйственная техника и технологии будущего. Киев: 
Урожай, 1988. 176 с. 

2. Кацыгин В.В. Перспективные мобильные энергетические средства (МЭС) для 
сельскохозяйственного производства. / В.В. Кацыгин - Мн.: Наука и техника, 
1982.- 272 с. 

3. Яцкевич В.В. О принципе модульного построения с.-х. мобильных агрегатов. / 
В.В. Яцкевич. - // Тракторы и сельхозмашины, 1982, №10.- С. 11-14. 

4. Надыкто В.Т. Основы агрегатирования модульных энергетических средств: мо-
нографія. Мелитополь: КП «ММД», 2003. 240 с. 

5. Саламатов Ю. П. Система законов развития техники. Красноярск. 1996. URL: 
http://www.triz.minsk.by.  

6. Кушнарьов А. С., Мацепуро В. М. Уменьшение вредного воздействия на почву 
рабочих органов и ходовых систем машинных агрегатов при внедрении инду-
стриальных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Москва: 
ВСХИЗО, 1986. 56 с. 

7. Деградація ґрунтів у світі, досвід її попередження і подолання / В. В. Медведєв, 
І.В. Плісько, С. Г. Накісько та ін. Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та аг-
рохімії ім. О. Н. Соколовського", Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : 
Стильна типографія, 2018. 168 с. 

8. Скуратович А. Развитие способов снижения давления на почву. Докучаевские 
чтения ТРИЗ–профи. 2008. URL: http://www.triz.minsk.org. 

9. Медведєв В.В.  Оцінка втрат урожаю сільськогосподарських культур в Україні 
від переущільнення ґрунту.  / В.В. Медведєв, Т.Н. Лактіонова, Т.Є. Риндіна.- Ві-
сник аграрної науки. – 2002. - №2.- с.с. 53...59. 

10. Ситник В.П. Агроекологія, радіологія, меліорація. / В.П. Ситник. - Вісник аграр-
ної науки. –2002. - №8.- с.с. 55...57. 

11. Ксеневич И.П. Технологические основы и техническая концепция трактора вто-
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