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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування  
показників  

Галузь знань,  
спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

 

денна форма навчання 
 

Кількість кредитів 4,0  
 

Галузь знань: 
20 «Аграрні науки та  

продовольство» 

За вибором студента 
 

Загальна кількість 
годин – 120 Спеціальність:  

208 «Агроінженерія» 

Курс Семестр 

Змістових модулів – 2  2-й 3-й 

Тижневе  
навантаження: 
аудиторних занять – 5,0 год. 
самостійна робота  
студента – 4,4 год. 

Ступінь вищої освіти: 
«Магістр» 

Вид занять 
Кількість  

годин 
Лекції 10 год. 

Лабораторні 
заняття 

22 год. 

Практичні 
заняття 

22 год. 

Семінарські 
заняття 

- 

Самостійна 
робота 

66 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: 

- володіти теорію і технологію наукових досліджень в галузі механізації сільсько-
господарського виробництва, методиками аналізу функціонування об’єктів дослідження; 

- знати науково-теоретичні  принципи моделювання технологічних процесів та 
систем;   

- знати сучасні механізовані технології та машини для виробництв зберігання 
та транспортування сільськогосподарської продукції; характеристики сільськогос-
подарської техніки; критерії  оптимізації; 

- знати тенденції розвитку виробництва сільськогосподарської продукції; пріо-
ритетні технології виробництва сільськогосподарської продукції;  

- знати системну взаємозумовленість критеріїв вибору технології агропродово-
льчого виробництва та критеріїв вибору обладнання для технологічних ліній. 
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- знати інноваційні технології і засоби механізації в агропромисловому ком-
плексі; 

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: «Особливості використання машин у механізованих  

технологічних процесах». 
 
Тема 1. Особливості сільськогосподарського виробництва [1, 2, 5-90]. 

1.1. Природні особливості та об’єктивні закономірності сільськогосподар-
ського виробництва.  

1.2. Особливості умов функціонування машинно-тракторних агрегатів с.-г. 
призначення.  

1.3. Негативні наслідки від підвищення енергозабезпеченості і енергоозброє-
ності сільськогосподарського виробництва 

1.4. Розвиток способів зменшення ущільнення ґрунту 
Тема 2. Основні концепції розвитку енергетичних засобів сільськогосподар-
ського призначення [1-3]. 

2.1. Сучасні концепції розвитку мобільних енергетичних засобів.  
2.2. Перспективи ефективного використання енергонасичених мобільних ене-

ргетичних засобів. 
2.3. Розвиток компонувальних схем мобільних енергетичних засобів.  
2.4. Перспективи і передумови створення модульних енергетичних засобів пе-

ремінного тягового класу. 
2.5. Перспективи розвитку мостових засобів у аграрному виробництві. 

Тема 3. Проблеми агрегатування плугів [1, 4]. 
3.1. Взаємозв'язок конструктивних параметрів мобільного енергетичного засо-

бу з конструктивними параметрами плуга. Вибір схеми приєднання плуга до енерге-
тичного засобу. 

3.2. Шляхи зменшення енергетичних витрат на оранці. 
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3.3. Перспективи агрегатування оборотних плугів. 
3.4. Вплив схеми та параметрів орного МТА на характер зміни вертика-льних 

реакцій на мостах енергетичного засобу. 
 
Змістовий модуль 2: «Технологічні властивості енергетичних засобів та 

комплектування машинних агрегатів». 
 
Тема 4. Новітні принципи і підходи у створенні техніки сільськогосподарського 
призначення. Концептуальні підходи при формуванні машинно-тракторних аг-
регатів (МТА) [1-7] 

4.1. Особливості створення сільськогосподарської техніки. 
4.2. Шляхи підвищення продуктивності роботи СГА/МТА. 
4.3. Комплектування тягово-приводних ґрунтообробних агрегатів з трактора-

ми тягово-енергетичної концепції. 
Тема 5. Технологічні властивості мобільних енергетичних засобів і методи ви-
значення показників технологічного рівня при їх використанні в АПК [1, 3]. 

5.1. Актуальність. Предмет вивчення. 
5.2. Взаємозв'язок технологічних властивостей і технічних параметрів трактора. 
5.3. Показник технологічного рівня. 
5.4. Методика розрахунку показника технологічного рівня. 
5.5. Оцінка технологічної універсальності мобільних енергетичних засобів при 

їх використанні в АПК. 
5.6. Оцінка показника агротехнічних властивостей мобільних енергетичних 

засобів при їх використанні в АПК. 
5.7. Оцінка показників продуктивності мобільних енергетичних засобів і вар-

тості виконання технологічних операцій. 
 
4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Но
мер 
ти-
жня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на самостійну 
роботу 

Кількість 

годин ба-
лів лк лаб. П.з. СРС 

Змістовий модуль 1. Особливості використання машин у механізованих  
технологічних процесах 

1 

Лекція 1 Тема 1. Особливості сільсько-
господарського виробництва 

2 - - - - 

Лаборатор-
не заняття 
1 

Л.з. 1. Оцінка ступеню ущіль-
нення грунту і вибір стратегії 
його обробітку 

- 2 - - 1 

Практичне 
заняття 1 

П.з. 1. Оцінка ступеню впливу 
ущільнення ґрунту на урожай-
ність с.-г. культури  

- - 2 - 1 

Самостійна 
робота 1 

С.р. 1. Патентний та літератур-
ний пошук способів та при-
строїв, які направлені на зме-
ншення ущільнюючої дії тех-

- - - 6 2 
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Но
мер 
ти-
жня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на самостійну 
роботу 

Кількість 

годин ба-
лів лк лаб. П.з. СРС 

ніки на грунт 

2 

Лаборатор-
не заняття 
2 

Л.з. 2. Оцінка ущільнюючого 
впливу рушіїв тракторів на 
грунт 

- 2 - - 1 

Практичне 
заняття 2 

П.з. 1. Оцінка ступеню впливу 
ущільнення ґрунту на урожай-
ність с.-г. культури (продов-
ження) 

- - 2 - 1 

Самостійна 
робота 2 

С.р.1. Патентний та літератур-
ний пошук способів та при-
строїв, які направлені на зме-
ншення ущільнюючої дії тех-
ніки на грунт (продовження) 

- - - 6 2 

3 

Лекція 2 Тема 2. Основні концепції роз-
витку енергетичних засобів 
сільськогосподарського приз-
начення 

2 - - - - 

Лаборатор-
не заняття 
3 

Л.з. 3. Особливості викорис-
тання тягової характеристики 
трактора при комплектуванні 
МТА 

- 2 - - 1 

Практичне 
заняття 3 

П.з. 2. Оцінка тягово-
енергетичних властивостей 
енергонасичених тракторів 

- - 2 - 1 

Самостійна 
робота 3 

С.р. 2. Патентний та літерату-
рний пошук способів та при-
строїв, які направлені на зме-
ншення ущільнюючої дії тех-
ніки на грунт (продовження) 

- - - 6 2 

4 

Лаборатор-
не заняття 
4 

Л.з. 4. Вивчення конструкції 
енергетичних засобів і робо-
чих машин, що використову-
ються в колійній і мостовій 
системах землеробства  

- 2 - - 2 

Практичне 
заняття 4 

П.з. 3. Визначення коефіцієн-
ту втрати площі поля під  
інженерну зону при викорис-
танні ширококолійних засобів  
механізації с.-г. виробництва 
в колійній системі землеробс-
тва 

- - 2 - 1 

Самостійна 
робота 4 

С.р. 3. Підготовлення наукової 
статті  

- - - 6 2 
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Но
мер 
ти-
жня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на самостійну 
роботу 

Кількість 

годин ба-
лів лк лаб. П.з. СРС 

5 

Лекція 3 Тема 3. Проблеми агрегату-
вання плугів 

2 - - - - 

Лаборатор-
не заняття 
5 

Л.з. 5. Налагодження заднього 
навісного механізму (ЗНМ) 
трактора 

- 2 - - 1 

Практичне 
заняття 5 

П.з. 4. Вибір схеми приєднання 
плуга до енергетичного засобу 

- - 2 - 2 

Самостійна 
робота 5 

С.р. 3. Підготовлення наукової 
статті (продовження) 

- - - 8 2 

6 

Лаборатор-
не заняття 
6 

Л.з. 6. Вивчення будови моду-
льного енергетичного засобу 
(МЕЗ). Агрегатування орного 
МТА на основі МЕЗ 

- 2 - - 1 

Практичне 
заняття 6 

П.з. 5. Оцінка ефективності 
використання оборотного 
плуга 

- - 2 - 2 

7, 8 

Самостійна 
робота 6 

Підготовка до ПМК-1 
- - - 2 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль за зміс-
товий модуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 - 64 год. 6 12 12 34 35 
Змістовий модуль 2. Технологічні властивості енергетичних засобів та компле-

ктування машинних агрегатів 

9 

Лекція 4 Тема 4. Новітні принципи і 
підходи у створенні техніки 
сільськогосподарського приз-
начення. Концептуальні підхо-
ди при формуванні машинно-
тракторних агрегатів (МТА) 

2 - - - - 

Лаборатор-
не заняття 7 

Л.з. 7Визначення коефіцієнта 
кінематичної невідповідності в 
приводі коліс технологічного 
модуля МЕЗ 

- 2 - - 2 

Практичне 
заняття 7 

П.з. 6. Комплектування тягово-
привідних грунтообробних аг-
регатів в складі енергонасиче-
них тракторів 

- - 2 - 1 

Самостійна 
робота 7 

С.р. 3. Підготовлення наукової 
статті (продовження) 

- - - 6 2 

10 
Лаборатор-
не заняття 8 

Л.з. 8. Визначення енергетич-
них витрат на буксування ру-
шіїв колісного енергетичного 

- 2 - - 2 
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Но
мер 
ти-
жня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на самостійну 
роботу 

Кількість 

годин ба-
лів лк лаб. П.з. СРС 

засобу 

Практичне 
заняття 8 

П.з. 6. Комплектування тягово-
привідних грунтообробних аг-
регатів в складі енергонасиче-
них тракторів (продовження) 

- - 2 - 1 

Самостійна 
робота 8 

С.р. 3. Підготовлення наукової 
статті (продовження) 

   6 2 

11 

Лекція 5 Тема 5. Технологічні властиво-
сті мобільних енергетичних за-
собів і методи визначення по-
казників технологічного рівня 
при їх використанні в АПК 

2 - - - - 

Лаборатор-
не заняття 9 

Л.з. 9. Вплив схеми налашту-
вання навісного механізму на 
характер зміни вертикальних 
реакцій на мостах енергетич-
ного засобу 

- 2 - - 2 

Практичне 
заняття 9 

П.з. 7. Оцінка технологічної 
універсальності мобільних 
енергетичних засобів 

- - 2 - 1 

Самостійна 
робота 9 

С.р. 4. Оцінка технологічного 
рівня енергетичного засобу 
(або іншої с.-г. техніки) за те-
мою дипломної роботи 

- - - 6 2 

12 

Лаборатор-
не заняття
10 

Л.з. 10. Експлуатаційно-
технологічна оцінка роботи 
сільськогосподар-
ського/машинно-тракторного 
агрегату 

- 2 - - 2 

Практичне 
заняття 10 

П.з. 8. Оцінка показника агро-
технічних властивостей мобі-
льних енергетичних засобів 

- - 2 - 1 

Самостійна 
робота 10 

С.р. 4. Оцінка технологічного 
рівня енергетичного засобу 
(або іншої с.-г. техніки) за те-
мою дипломної роботи (про-
довження) 

- - - 6 2 

13 

Лаборатор-
не заняття
11 

Л.з. 10. Експлуатаційно-
технологічна оцінка роботи 
сільськогосподар-
ського/машинно-тракторного 
агрегату (продовження) 

- 2 - - 2 
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Но
мер 
ти-
жня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на самостійну 
роботу 

Кількість 

годин ба-
лів лк лаб. П.з. СРС 

Практичне 
заняття 11 

П.з. 9. Оцінка показників про-
дуктивності мобільних енерге-
тичних засобів і вартості вико-
нання технологічних операцій 

- - 2 - 1 

Самостійна 
робота 11 

С.р. 4. Оцінка технологічного 
рівня енергетичного засобу 
(або іншої с.-г. техніки) за те-
мою дипломної роботи (про-
довження) 

- - - 6 2 

14, 
15 

Самостійна 
робота 12 

Підготовка до ПМК-2 
- - - 2 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за зміс-
товий модуль 2 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 - 56 год. 4 10 10 32 35 
Екзамен 30 
Всього з навчальної дисципліни - 120 год. 10 22 22 66 100 
 
 
5. 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 енерге-

тичного засобу.  
18. Суть, переваги та недоліки триточкової схеми приєднання плуга до енерге-
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тичного 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 розворот-
ного моменту? 

22. Як обчислюється величина поперечного зміщення плуга при його агрега-
туванні з трактором? 

23. За яких умов енергетичний засіб при його агрегатуванні з плугом може ма-
ти 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 засо-
бу? 

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

26. В чому полягають переваги та недоліки правостороннього та лівосторон-
нього 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 знаря-
ддя? 

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

29. Які вимоги ставляться до регулювань обмежувальних ланцюгів ЗНМ енер-
гетичного 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 (симетрич-
ний, асиметричний)? 

32. За якими вхідними параметрами обчислюється величина поперечного змі-
щення 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 обо-

ротними плугами? 
39. Як розраховується тяговий опір плуга за відомим значенням величини пи-

томого тягового опору? 
40. Що розуміють під коефіцієнтом використання номінального тягового зу-
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силля трактора та яка його величина на оранці? 
41. Як змінюється питомий тяговий опір плуга при зміні швидкості руху орно-

го 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 достат-

нього 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 на-

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

теріями реалізації тягового зусилля трактора та способу налаштування його навісно-
го 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 тра-

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

ктора 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 тракто-

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

забезпечувати (в певних межах, звичайно) можливість незалежного повороту навіс-
них 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 роз-
воротний момент, що діє на нього з боку навісного плуга, менший? 

58. За якою схемою налаштування заднього навісного механізму трактора по-
перечне зміщення орного знаряддя можна здійснити тільки шляхом переміщення ві-
дносно його власного зчіпного пристрою, тобто бугелів? 

59. За яким поперечним зміщенням орного знаряддя тяговий опір агрегату збі-
льшується? 

60. За яких умов енергетичний засіб при його агрегатуванні з плугом може ма-
ти 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 механі-
зму енергетичного засобу? 
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62. Які пріоритети в налаштуванні заднього навісного механізму трактора за 
двоточковою схемою та зчіпного пристрою плуга при його правосторонньому попе-
речному зміщенні? 

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

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

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

 
 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ  

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 
1. Що розуміють під експлуатаційно-технологічною оцінкою роботи агрега-

ту? 
2. Що розуміють під технологічною операцією? 
3. Що розуміють під технологічним часом роботи агрегату? 
4. Що розуміють під хронографією роботи агрегату? 
5. Що розуміють під часом основної роботи агрегату? 
6. Що включає технологічний час зміни роботи агрегату? 
7. Що включає експлуатаційний час роботи агрегату? 
8. Як визначається коефіцієнт надійності технологічного процесу? 
9. Як визначається коефіцієнт використання технологічного часу роботи аг-

регату? 
10. Як визначається коефіцієнт використання змінного часу роботи агрегату? 
11. Як визначається коефіцієнт використання експлуатаційного часу роботи 

агрегату? 
12. Як визначається продуктивність роботи за 1 годину основного, технологі-

чного, змінного, експлуатаційного часу роботи агрегату? 
13. Як визначаються затрати праці на одиницю виконаної роботи агрегатом? 
14. Як визначаються питомі витрати пального агрегату? 
15. Що розуміють під технологічними властивостями мобільного енергетично-

го засобу? 
16. В чому полягає актуальність оцінки технологічного рівня мобільного енер-

гетичного засобу? 
17. Що розуміють під показником технологічного рівня мобільного енергетич-

ного засобу? Його структура. 
18. Якими основними узагальненими показниками оцінюється технологічні 

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

19. Методика розрахунку показника технологічного рівня мобільного енерге-
тичного засобу. 

20. Що розуміють під технологічною універсальністю мобільного енергетич-
ного засобу? Його структура. 
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21. За яких показників оцінюється рівень технологічної універсальності мобі-
льного енергетичного засобу, їх характеристика та зв'язок із конструктивними пара-
метрами трактора. 

22. Методика оцінки технологічної універсальності мобільних енергетичних 
засобів. 

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

24. Від яких параметрів мобільних енергетичних засобів залежать їх агротех-
нічні властивості? 

25. Методика оцінки агротехнічних властивостей мобільних енергетичних за-
собів. 

26. Що розуміють під потенційною продуктивністю мобільного енергетичного 
засобу? 

27. Охарактеризуйте показник можливості ефективного використання мобіль-
ного енергетичного засобу в складі навісних комбінованих агрегатів. 

28. Охарактеризуйте показник можливості ефективного використання мобіль-
ного енергетичного засобу на ґрунтообробних операціях. 

29. Охарактеризуйте показник можливості ефективного використання мобіль-
ного енергетичного засобу на міжрядній обробці просапних культур. 

30. Охарактеризуйте показник можливості ефективного використання мобіль-
ного енергетичного засобу на транспортних роботах. 

31. Охарактеризуйте показник можливості ефективного використання мобіль-
ного енергетичного засобу на збиральних роботах. 

32. Методика оцінки показника продуктивності мобільних енергетичних засо-
бів. 

33. Методика оцінки показника вартості виконання технологічних операцій. 
34. За яких конструктивних параметрів трактора ХТЗ-170 можна підвищити 

рівень його технологічних властивостей? 
 
35. Дайте характеристику етапів визначення складу МТП. 
36. Які фактори впливають на машину під час експлуатації? 
37. У чому полягають специфічні особливості сільськогосподарської техні-

ки? 
38. Дайте характеристику економічних особливостей сільського господарс-

тва. 
39. Проаналізуйте поняття «машина», «механізм», «знаряддя», «техніка». 
40. Назвіть загальні риси і особливості таких об'єктивних закономірностей 

землеробства. 
41. Які основні напрями механізації сільськогосподарського виробництва? 
42. Які досягнення науково-технічного прогресу використовуються у сучас-

ному тракторобудуванні? 
43. Охарактеризуйте основні напрями науково-технічного прогресу в сіль-

ському господарстві. 
44. Які системи використовувалися у землеробстві в Україні? 
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45. Що розуміють під експлуатаційно-технологічною оцінкою роботи агрега-
ту? 

46. Що розуміють під технологічною операцією? 
47. Що розуміють під технологічним часом? 
48. Що розуміють під хронографією роботи агрегату? 
49. Що розуміють під часом основної роботи агрегату? 
50. Що включає технологічний час зміни роботи агрегату? 
51. Що включає експлуатаційний час роботи агрегату? 
52. Як визначається коефіцієнт надійності технологічного процесу? 
53. Як визначається коефіцієнт використання технологічного часу роботи аг-

регату? 
54. Як визначається коефіцієнт використання змінного часу роботи агрегату? 
55. Як визначається коефіцієнт використання експлуатаційного часу роботи 

агрегату? 
56. Як визначається продуктивність роботи за 1 годину технологічного часу 

роботи агрегату? 
57. Як визначаються затрати праці на одиницю виконаної роботи агрегатом? 
58. Як визначаються питомі витрати пального агрегату? 
59. Що розуміють під потенційною продуктивністю мобільного енергетичного 

засобу? 
60. Що розуміють під сукупними витратами? 
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