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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування  
показників  

Галузь знань,  
спеціальність, сту-
пінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

 
денна форма навчання 

 

Кількість кредитів 6,0  
 

Галузь знань: 
20 Аграрні науки та  

продовольство 

За вибором студента 
 

Загальна кількість 
годин – 180 Спеціальність:  

208 «Агроінженерія» 

Курс Семестр 

Змістових модулів – 2  1-й 2-й 

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

Ступінь вищої освіти: 
«Магістр» 

Вид занять 
Кількість  

годин 
Лекції 26 год. 

Лабораторні 
заняття 

26 год. 

Практичні 
заняття 

26 год. 

Семінарські 
заняття 

- 

Самостійна 
робота 

102 год. 

Форма контролю: 
екзамен 

 
 
2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Передмова 
Виробнича діяльність фахівців агроінженерної служби пов’язана з виконанням 

певних функцій, які забезпечують досягнення виробничих цілей. Об’єктами діяль-
ності фахівців агроінженерної служби є технічні і технологічні системи. Для остан-
ніх характерним є те, що практично на всіх етапах їх життєвого циклу (проектуван-
ня, втілення, використання і розформування) рішення приймаються за участю фа-
хівців інженерної служби підприємства. З цього випливають узагальнені інженерні 
функції, а саме: аналіз виробничих ситуацій і систем, проектування систем, плану-
вання та організація робіт, управління виробничими процесами. Інженерні функції, 
як правило, потребують розв’язання задач, обґрунтування рішень та їх реалізації.  

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-
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таточне формування теоретичних та практичних навичок в майбутній професійній 
діяльності агроінженера.  

Метою вивчення дисципліни «Аграрна інженерія» є здобуття майбутніми 
магістрами зі спеціальності «Агроінженерія» таких компетенцій, як: 

- здатність здійснювати наукові та прикладні дослідження для створення но-
вих та удосконалення існуючих технологічних систем сільськогосподарського приз-
начення, пошуку оптимальних методів їх експлуатації; 

- здатність використовувати сучасні методи моделювання технологічних про-
цесів і систем для створення моделей механізованих технологічних процесів сільсь-
когосподарського виробництва; 

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

- здатність проектувати, виготовляти і експлуатувати технології та технічні за-
соби виробництва. 

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

Завданнями дисципліни є: 
- надати інформацію з теоретичних основ використання техніки в АПК, а та-

кож проблеми ущільнення грунту рушіями сільськогосподарської техніки та шляхів 
її вирішення; 

- надати інформацію з теоретичних основ комплектування сільськогосподар-
ських агрегатів; 

- розкрити поняття про агрегатування машинно-тракторних агрегатів; 
- надати інформацію з методів ефективного використання машин і обладнання 

в агропромисловому виробництві; 
- надати інформацію з методів оцінювання технологічних властивостей мобі-

льних енергетичних засобів і визначення показників технологічного рівня при їх ви-
користанні в АПК; 

- навчити студента методиці вибору раціонального складу сільськогосподар-
ського агрегату та раціональному режиму його роботи. 

З метою забезпечення зазначених компетентностей в результаті вивчення нав-
чальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати: 

- теорію і технологію наукових досліджень в галузі механізації сільськогосподар-
ського виробництва, методиками аналізу функціонування об’єктів дослідження; 

- науково-теоретичні  принципи моделювання технологічних процесів та сис-
тем;   

- сучасні механізовані технології та машини для виробництв зберігання та тран-
спортування сільськогосподарської продукції; характеристики сільськогосподарсь-
кої техніки; критерії  оптимізації; 

- тенденції розвитку виробництва сільськогосподарської продукції; пріоритетні 
технології виробництва сільськогосподарської продукції;  

- системну взаємозумовленість критеріїв вибору технології агропродовольчого 
виробництва та критеріїв вибору обладнання для технологічних ліній. 

- інноваційні технології і засоби механізації в агропромисловому комплексі; 
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уміти: 
- використовувати сучасні методи проведення наукових досліджень та аналізу 

їх результатів; 
- створювати структуру і принципи вибирання моделей, створення, планування 

та проведення імітаційних експериментів; 
- володіти базами даних про вітчизняну і закордонну сільськогосподарську тех-

ніку; користуватися методами оптимізації для вибору раціональних складів машин-
но-тракторних агрегатів і парків; 

- застосовувати методи багатокритеріального вибору технологій сільськогоспо-
дарського виробництва та обладнання технологічних ліній; 

- обґрунтовувати спеціалізацію та продуктивність технологічних ліній з ураху-
ванням прогнозу зміни потреби в агропродовольчій продукції; 

- порівнювати, оцінювати і вибирати перспективні технології і технічні засоби 
сільськогосподарського виробництва. 

 
3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль 1: «Наукові основи аграрної інженерії». 

 
Тема 1. Наукові основи раціонального механічного обробітку грунту [1, 2, 7]. 

1.1. Поняття, значення і завдання механічного обробітку грунту. 
1.2. Поняття про заходи, способи і системи обробітку грунту. 
1.3. Поняття про МТА та СГА. 
1.4. Визначення енергонасиченості сільськогосподарського трактора. 

Тема 2. Реалізація заходів з обробітку грунту [1, 3, 10, 12, 14]. 
2.1. Загальні та спеціальні заходи з обробітку грунту. 
2.2. Принципи побудови МТА. 

Тема 3. Проблеми традиційних технологій у рослинництві [1, 3, 5]. 
3.1 Ущільнення і руйнування родючого шару ґрунту. 
3.2. Енергоємність машин та агрегатів тягової концепції. 
3.3. Проблеми автоматизації і роботизації рільництва. 
3.4. Проблеми вичерпання традиційних джерел енергії. 
3.5. Соціологічні проблеми сільськогосподарського виробництва. 
 
Змістовий модуль 2: «Сучасні проблеми науки і виробництва в агроінже-

нерії». 
 

Тема 4. Енергетичні проблеми при обробітку ґрунту клиноподібними робочими 
органами та перспективи створення енергозберігаючих с.-г знарядь [1, 3, 5]. 

4.1. Енергетичні проблеми при обробітку ґрунту клиноподібними робочими 
органами. 

4.2. Перспективи створення енергозберігаючих с.-г знарядь. 
 
Тема 5. Проблеми посіву сільськогосподарських культур та інноваційні рішен-
ні в підвищенні ефективності цього технологічного процесу [1, 3, 5, 6, 11-16]. 
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5.1. Координатний спосіб вирощування культурних рослин та гідропневмати-
чний висівний апарат 

5.2. «Тюнінг» сучасних сівалок. 
 

Тема 6. Проблеми взаємозв'язку експлуатаційно-технологічних властивостей і 
технічних параметрів мобільних енергетичних засобів [1]. 

6.1. Шляхи підвищення продуктивності роботи машинно-тракторних агрега-
тів. 

6.2. Проблеми баластування мобільних енергетичних засобів. 
6.3. Основні напрями ефективного використання енергонасичених мобільних 

енергетичних засобів. 
6.4. Проблема компромісу між тягово-енергетичними показниками мобільних 

енергетичних засобів і буксуванням. 
6.5. Вибір коефіцієнта кінематичної невідповідності в приводі ходової системи 

колісного мобільного енергетичного засобу. 
6.6. Комплектування машинно-тракторних агрегатів з використанням тягових і 

тягово-динамічних характеристик мобільних енергетичних засобів. 
6.7. Перспективи використання мобільних енергетичних засобів з двигунами 

постійної потужності. 
 
 
4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Но-
мер 
тиж-

ня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на самостійну 
роботу 

Кількість 

годин ба-
лів лк лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1. Наукові основи аграрної інженерії 

1 

Лекція 1 Тема 1. Наукові основи раці-
онального механічного обро-
бітку ґрунту 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 1 

Л.р. 1. Визначення поздовж-
ньої та вертикальної коорди-
нат центру мас сільськогос-
подарського трактора 

- 2 - - 1 

Практичне 
заняття 1 

Пр. 1. Визначення енергона-
сиченості сільськогосподар-
ського трактора 

- - 2 - 1 

2 

Лекція 2 Тема 1. Наукові основи раці-
онального механічного обро-
бітку ґрунту (продовження) 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 2 

Л.р. 1. Визначення поздовж-
ньої та вертикальної коорди-
нат центру мас сільськогос-
подарського трактора (продо-
вження) 

- 2 - - 1 

Практичне Пр. 1. Визначення енергона- - - 2 - 2 
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Но-
мер 
тиж-

ня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на самостійну 
роботу 

Кількість 

годин ба-
лів лк лаб. пр. СРС 

заняття 2 сиченості сільськогосподар-
ського трактора (продовжен-
ня) 

Самостійна 
робота 1 

С.р. 1. Визначити мінімаль-
ний рівень енергонасичості 
трактора для виконання тех-
нологічного процесу (за за-
вданням) 

- - - 16 3 

3 

Лекція 3 Тема 2. Реалізація заходів з 
обробітку грунту 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 3 

Л.р. 2. Оцінка величини за-
глиблювального моменту для 
переднєнавісних ма-
шин/знарядь 

- 2 - - 1 

Практичне 
заняття 3 

Пр. 2. Вплив способу приєд-
нання зчіпки до енергозасобу 
на радіус повороту МТА 

- - 2 - 1 

4 

Лекція 4 Тема 2. Реалізація заходів з 
обробітку грунту (продов-
ження) 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 4 

Л.р. 2. Оцінка величини за-
глиблювального моменту для 
переднєнавісних ма-
шин/знарядь (продовження) 

- 2 - - 1 

Практичне 
заняття 4 

Пр. 2. Вплив способу приєд-
нання зчіпки до енергозасобу 
на радіус повороту МТА 
(продовження) 

- - 2 - 2 

Самостійна 
робота 2 

С.р. 2. Обчислити радіус по-
вороту багатомашинного 
МТА в складі зчіпки (за за-
вданням) 

- - - 16 3 

5 

Лекція 5 Тема 3. Проблеми традицій-
них технологій у рослинниц-
тві 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 5 

Л.р. 3. Визначення кінемати-
чних характеристик причіп-
ного машинно-тракторного 
агрегату 

- 2 - - 1 

Практичне 
заняття 5 

Пр. 3. Особливості викорис-
тання тягової характеристики 
трактора при комплектуванні 

- - 2 - 1 
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Но-
мер 
тиж-

ня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на самостійну 
роботу 

Кількість 

годин ба-
лів лк лаб. пр. СРС 

МТА 

6 

Лекція 6 Тема 3. Проблеми традицій-
них технологій у рослинниц-
тві (продовження) 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 6 

Л.р. 3. Визначення кінемати-
чних характеристик причіп-
ного машинно-тракторного 
агрегату (продовження) 

- 2 - - 1 

Практичне 
заняття 6 

Пр. 3. Особливості викорис-
тання тягової характеристики 
трактора при комплектуванні 
МТА (продовження) 

- - 2 - 2 

Самостійна 
робота 3 

С.р. 3. Проаналізувати тягову 
характеристику трактора (за 
завданням) 

- - - 16 4 

7, 8 

Самостійна 
робота 4 

Підготовка до ПМК-2 
- - - 2 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль за 
змістовий модуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 - 86 год. 12 12 12 50 35 
Змістовий модуль 2. Сучасні проблеми науки і виробництва в агроінженерії 

9 

Лекція 7 Тема 4. Енергетичні пробле-
ми при обробітку ґрунту кли-
ноподібними робочими ор-
ганами та перспективи ство-
рення енергозберігаючих с.-г 
знарядь 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 7 

Л.р. 4. Визначення енергети-
чних витрат на подолання 
опору коченню мобільного 
енергетичного засобу 

-  2 - - 1 

Практичне 
заняття 7 

Пр. 4. Визначення можливос-
ті баластування колісного 
енергетичного засобу за умов 
екофільності шини 

- - 2 - 1 

10 

Лекція 8 Тема 4. Енергетичні пробле-
ми при обробітку ґрунту кли-
ноподібними робочими ор-
ганами та перспективи ство-
рення енергозберігаючих с.-г 
знарядь (продовження) 

2 - - - - 
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Но-
мер 
тиж-

ня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на самостійну 
роботу 

Кількість 

годин ба-
лів лк лаб. пр. СРС 

Лабораторне 
заняття 8 

Л.р. 4. Визначення енергети-
чних витрат на подолання 
опору коченню мобільного 
енергетичного засобу (продо-
вження) 

- 2 - - 1 

Практичне 
заняття 8 

Пр. 4. Визначення можливос-
ті баластування колісного 
енергетичного засобу за умов 
екофільності шини (продов-
ження) 

      
- 

- 2 - 1 

Самостійна 
робота 5 

С.р. 5. Проаналізувати мож-
ливості баластування коліс-
ного енергетичного засобу за 
умов екофільності шини (за 
завданням) 

- - - 16 3 

11 

Лекція 9 Тема 5. Проблеми посіву 
сільськогосподарських куль-
тур та інноваційні рішенні в 
підвищенні ефективності 
цього технологічного процесу 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 9 

Л.р. 5. Визначення енергети-
чних витрат на буксування 
рушіїв колісного енергетич-
ного засобу 

- 2 - - 1 

Практичне 
заняття 9 

Пр. 5. Оцінка тягових власти-
востей енергонасиченого тра-
ктора 

- - 2 - 1 

Самостійна 
робота 6 

С.р. 6. Оцінити тягові власти-
вості енергонасиченого трак-
тора (за завданням) 

- - - 16 3 

12 

Лекція 10 Тема 5. Проблеми посіву 
сільськогосподарських куль-
тур та інноваційні рішенні в 
підвищенні ефективності 
цього технологічного процесу 
(продовження) 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 10 

Л.р. 5. Визначення енергети-
чних витрат на буксування 
рушіїв колісного енергетич-
ного засобу (продовження) 

- 2 - - 1 

Практичне 
заняття 10 

Пр. 6. Комплектування тяго-
во-привідних ґрунтообробних 

- - 2 - 1 
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Но-
мер 
тиж-

ня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на самостійну 
роботу 

Кількість 

годин ба-
лів лк лаб. пр. СРС 

машинно-тракторних агрега-
тів в складі енергонасичених 
тракторів 

Самостійна 
робота 7 

С.р. 7. Комплектування тяго-
во-привідних ґрунтообробних 
машинно-тракторних агрега-
тів в складі енергонасичених 
тракторів (розв’язання за-
вдань першого напрямку) 

- - - 20 4 

13 

Лекція 11 Тема 6. Проблеми взаємозв'я-
зку експлуатаційно-
технологічних властивостей і 
технічних параметрів мобіль-
них енергетичних засобів 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 11 

Л.р. 6. Визначення коефіцієн-
та кінематичної невідповід-
ності в приводі коліс техно-
логічного модуля МЕЗ 

- 2 - - 1 

Практичне 
заняття 11 

Пр. 6. Комплектування тяго-
во-привідних ґрунтообробних 
машинно-тракторних агрега-
тів в складі енергонасичених 
тракторів (продовження) 

- - 2 - 1 

14 

Лекція 12 Тема 6. Проблеми взаємозв'я-
зку експлуатаційно-
технологічних властивостей і 
технічних параметрів мобіль-
них енергетичних засобів 
(продовження) 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 12 

Л.р. 6. Визначення коефіцієн-
та кінематичної невідповід-
ності в приводі коліс техно-
логічного модуля МЕЗ (про-
довження) 

- 2 - - 1 

Практичне 
заняття 12 

Пр. 6. Комплектування тяго-
во-привідних ґрунтообробних 
машинно-тракторних агрега-
тів в складі енергонасичених 
тракторів (продовження) 

- - 2 - 1 

15 
Лекція 13 Тема 6. Проблеми взаємозв'я-

зку експлуатаційно-
технологічних властивостей і 

2 - - - - 



 11 

Но-
мер 
тиж-

ня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на самостійну 
роботу 

Кількість 

годин ба-
лів лк лаб. пр. СРС 

технічних параметрів мобіль-
них енергетичних засобів 
(продовження) 

Лабораторне 
заняття 13 

Л.р. 6. Визначення коефіцієн-
та кінематичної невідповід-
ності в приводі коліс техно-
логічного модуля МЕЗ 

- 2 - - 1 

Практичне 
заняття 13 

Пр. 6. Комплектування тяго-
во-привідних ґрунтообробних 
машинно-тракторних агрега-
тів в складі енергонасичених 
тракторів (продовження) 

- - 2 - 1 

16, 
17 

Самостійна 
робота 7 

Підготовка до ПМК 2 
- - - 2 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 
змістовий модуль 2 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 - 94 год. 14 14 14 52 35 
Екзамен 30 
Всього з навчальної дисципліни - 180 год. 26 26 26 102 100 
 
 

5 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ  
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

 
1. Мета обробітку ґрунту.  
2. Завдання обробітку ґрунту. 
3. Системи обробітку ґрунту. 
4. Способи обробітку ґрунту. 
5. Технологічні процеси під час обробітку ґрунту. 
6. Технологічні властивості ґрунту.  
7. Основні операції механічного обробітку ґрунту.  
8. Поняття сільськогосподарського агрегату, приклади таких агрегатів. 
9. Поняття машинно-тракторного агрегату, приклади таких агрегатів. 
10. Баланс потужності сільськогосподарського трактора. 
11. Які параметри необхідно знати щоб обґрунтувати енергонасиченість 

трактора для його використання в конкретних умовах?  
12. Заходи глибокого обробітку ґрунту. 
13. Заходи середнього обробітку ґрунту. 
14. Заходи безполицевого обробітку ґрунту. 
15. Заходи поверхневого і мілкого обробітку ґрунту. 
16. Спеціальні заходи обробітку ґрунту.  
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17. Що розуміють під машинно-тракторним та сільськогосподарським агре-
гатами? 

18. В чому полягають нові принципи агрегатування с.-г. техніки? 
19. Що є предметом агрегатування? 
20. проблема ущільнення і руйнування родючого шару ґрунту. 
21. Проблема енергоємності машин та агрегатів тягової концепції. 
22. Проблеми автоматизації і роботизації рільництва. 
23. Проблеми вичерпання традиційних джерел енергії. 
24. Соціологічні проблеми сільськогосподарського виробництва. 
25. Які світові тенденції у сільськогосподарському виробництві? 
26. У яких напрямках здійснюється машинно-технологічна модернізація 

сільськогосподарського виробництва? 
27. У чому суть кількісних перетворень в сільськогосподарському виробни-

цтві? 
28. У чому суть якісних перетворень в сільськогосподарському виробницт-

ві? 
29. Перерахуйте основні напрямки інноваційного розвитку машинно-

технологічної модернізації сільського господарства. 
30. В якому напрямку відбувається розвиток сільськогосподарської техніки 

та енергетики? 
31. У чому полягають супутні заходи, які забезпечують реалізацію сільсько-

господарської техніки споживачам? 
32. Що розуміють під сільськогосподарським агрегатом? 
33. Що розуміють під агрегатуванням? 
34. Що розуміють під експлуатацією с.-г. машин? 
35. Концепції розвитку мобільних енергетичних засобів. 
36. Баланс потужності трактора. 
37. Взаємозв’язок експлуатаційної ваги трактора з його тяговим зусиллям.  
38. В чому полягають нові принципи агрегатування с.-г. техніки? 
39. Що є предметом агрегатування? 
40. Призначення зчіпок, марки та приклади побудови широкозахватних аг-

регатів за допомогою зчіпок. 
41. Класифікація зчіпок. 
42. Основні експлуатаційні показники зчіпок. 
43. Кінематичні параметри широкозахватного МТА. 
44. Кінематика повороту широкозахватного МТА в складі причіпної зчіпки 

навколо умовного центру повороту. 
45. Кінематика повороту широкозахватного МТА в складі навісної зчіпки 

навколо умовного центру повороту. 
46. Умова здійснення правильного (без бокового ковзання коліс) повороту 

МТА в складі причіпної зчіпки. 
47. Що розуміють під енергонасиченістю трактору та формула його обчис-

лення? 
48. Порядок комплектування машинно-тракторного агрегату за його тяго-

вим опором та необхідним рівнем енергонасиченості трактору. 
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49. Як впливають конструктивно-кінематичні параметри причіпних та наві-
сних зчіпок на величину максимального куту max повороту керованих коліс тракто-
ру та радіус його повороту навколо центру повороту? 

50. Що таке база і колія колісного та гусеничного трактору? 
51. Що розуміють під координатами центру мас трактору? 
52. Методика визначення горизонтальної поздовжньої, вертикальної та біч-

ної горизонтальної координати центру мас трактора.  
53. До якої концепції розвитку мобільної енергетики відноситься колісний 

трактор з енергонасиченістю 14 кВт/т? 
54. Який характер взаємозв’язку експлуатаційної ваги трактора з його тяго-

вим зусиллям? 
55. За яких умов агрегатування фронтальних машин/знарядь забезпечує не-

обхідне їх заглиблення в грунт? 
56. На які групи можна розділити комбіновані агрегати за способом агре-

гатування? 
57. Класифікація зчіпок за ступеням універсальності. 
58. Ширини поворотної смуги. 
59. Як впливає довжина сниці причіпних зчіпок на величину максимального 

куту max повороту керованих коліс трактору? 
60. Мінімально необхідна потужність двигуна трактора. 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 
1. Охарактеризуйте виробничий процес як об'єкт управління. 
2. Перерахуйте особливості технологічних процесів сільськогосподар-

ського виробництва. 
3. Які критерії використовуються при дослідженні виробничих процесів? 
4. В чому полягають загальні принципи системного підходу? 
5. Енергетичні проблеми при обробітку ґрунту клиноподібними робочими 

органами. 
6. Перспективи створення енергозберігаючих с.-г знарядь 
7. Вплив фізико-механічних властивостей насіння на параметри технічних 

засобів для висіву їх в поле. 
8. Способи посіву насіння. 
9. Переваги та недоліки розкидному способів посіву. 
10. Параметри розміщення насіння в грунті. 
11. Класифікація сівалок. 
12. Функціональна схема сівалки. 
13. Класифікація висівних апаратів. 
14. Переваги і недоліки механічних висівних апаратів. 
15. Переваги і недоліки пневматичних висівних апаратів. 
16. Переваги і недоліки пневмомеханических висівних апаратів. 
17. Переваги і недоліки гідравлічних висівних апаратів. 
18. Охарактеризуйте виробничий процес як об'єкт управління. 
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19. Перерахуйте особливості технологічних процесів сільськогосподар-
ського виробництва. 

20. Які критерії використовуються при дослідженні виробничих процесів? 
21. В чому полягають загальні принципи системного підходу? 
22. Енергетичні проблеми при обробітку ґрунту клиноподібними робочими 

органами. 
23. Перспективи створення енергозберігаючих с.-г знарядь 
24. Вплив фізико-механічних властивостей насіння на параметри технічних 

засобів для висіву їх в поле. 
25. Способи посіву насіння. 
26. Переваги та недоліки розкидному способів посіву. 
27. Параметри розміщення насіння в грунті. 
28. Класифікація сівалок. 
29. Функціональна схема сівалки. 
30. Класифікація висівних апаратів. 
31. Переваги і недоліки механічних висівних апаратів. 
32. Переваги і недоліки пневматичних висівних апаратів. 
33. Переваги і недоліки пневмомеханических висівних апаратів. 
34. Переваги і недоліки гідравлічних висівних апаратів. 
35. Шляхи підвищення продуктивності роботи машинно-тракторних агрега-

тів і інженерно-технологічні заходи щодо їх реалізації. 
36. Баластування трактора. Визначення маси баласту за умов екофільності 

шини. 
37. Основні напрями ефективного використання енергонасичених мобіль-

них енергетичних засобів тягово-енергетичної концепції у складі машинно-
тракторних агрегатів. 

38. Буксування рушіїв трактора, допустимий рівень. Вплив параметрів шини 
та вертикального навантаження, що діє на колесо, на допустимий рівень буксування. 

39. Коефіцієнт кінематичної невідповідності в приводі передніх і задніх ко-
ліс повнопривідних тракторів. 

40. Основні завдання комплектування машинно-тракторних агрегатів. Етапи 
аналітичного методу обґрунтування складу агрегату та його режимів роботи. 

41. Статична та динамічна регуляторна характеристики дизельного двигуна. 
42. За якими показниками визначається здатність двигуна долати переван-

таження?  
43. Чим характеризується нерівномірність моменту сил опору на валу дви-

гуна?  
44. За яким критерієм визначають оптимальний ступінь навантаження дви-

гуна і як впливає на неї коефіцієнт варіації моменту сил опору?  
45. Тягова та тягово-динамічна характеристики трактора. 
46. Від яких факторів і параметрів трактора залежить рушійна сила?  
47. Номінальне тягове зусилля енергонасиченого трактора тягово-

енергетичної концепції. Як його визначають на тяговій характеристиці?  
48. Тяговий баланс енергонасиченого трактора тягово-енергетичної концеп-

ції. 
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49. Як розрахувати тягове зусилля трактора при його роботі з відбором по-
тужності через ВВП? 

50. За рахунок чого можна забезпечити роботу трактора в межах допусти-
мого рівня буксування?  

51. Загальний і умовний тяговий ККД трактора, їх визначення та зони мак-
симального значення на тяговій характеристиці. Причини зниження ККД при малих 
тягових навантаженнях, а також при збільшенні сили тяги на гаку трактора. 

52. Як визначити на тяговій характеристиці трактора раціональний швидкі-
сний режим роботи агрегату, що відповідає максимуму тягового ККД і допустимому 
рівню буксуванню рушіїв?  

53. У якому зв'язку перебувають регуляторна характеристика двигуна і тя-
гова характеристика трактора?  

54. Потенційна тягова характеристика трактора, зони найбільш ефективної 
роботи трактора, а також транспортних робіт і малоенергоємних технологічних опе-
рацій. 

55. Методика побудови тягової характеристики трактора при відборі поту-
жності через ВВП.  

56. Фактори, які впливають на витрати потужності на подолання опору ко-
ченню мобільного енергетичного засобу. Шляхи зменшення вказаних витрат енергії 

57. Фактори, які впливають на витрати потужності на буксування рушіїв 
мобільного енергетичного засобу. Шляхи зменшення вказаних витрат енергії 

58. Характеристики дизельних двигунів постійної потужності. Особливості 
використання МТА в складі тракторів з двигунами постійної потужності. 

59. Шляхи підвищення праці машинно-тракторних агрегатів.  
60. Інженерно-технологічні заходи реалізації вказаних шляхів підвищення 

продуктивності роботи агрегатів. 
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