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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Вивчення навчальної дисципліни «Аграрна інженерія» 
потребує від здобувачів вищої освіти певних знань з основ теорії мобільних 
енергетичних засобів, будови й розрахунку сільськогосподарських машин, 
експлуатації машин та об-ладнання агропромислового виробництва. Саме при 
вивченні цієї дисципліни відбувається остаточне 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 нових 
та удосконалення існуючих технологічних систем сільськогосподарського 
призначення, пошуку оптимальних методів їх експлуатації; 

- здатність використовувати сучасні методи моделювання технологічних 
процесів і систем для створення моделей механізованих технологічних процесів 
сільськогосподарського виробництва; 

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

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

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

Завданнями дисципліни є: 



2 
 

- надати інформацію з теоретичних основ використання техніки в АПК, а також 
проблеми ущільнення грунту рушіями сільськогосподарської техніки та шляхів її 
вирішення; 

- надати інформацію з теоретичних основ комплектування сільськогоспо-
дарських 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 

мобільних енергетичних засобів і визначення показників технологічного рівня при їх 
використанні в АПК; 

- навчити студента методиці вибору раціонального складу сільськогоспо-
дарського агрегату та раціональному режиму його роботи. 

 
Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Наукові основи раціонального механічного обробітку грунту.  
2. Реалізація заходів з обробітку грунту. 
3. Проблеми традиційних технологій у рослинництві. 
4. Енергетичні проблеми при обробітку ґрунту клиноподібними робочими 

органами та перспективи створення енергозберігаючих с.-г знарядь. 
5. Проблеми посіву сільськогосподарських культур та інноваційні рішенні в 

підвищенні ефективності цього технологічного процесу. 
6. Проблеми взаємозв'язку експлуатаційно-технологічних властивостей і 

технічних параметрів мобільних енергетичних засобів. 
7. Особливості сільськогосподарського виробництва. 
8. Основні концепції розвитку енергетичних засобів сільськогосподарського 

призначення. 
9. Проблеми агрегатування плугів. 
10. Новітні принципи і підходи у створенні техніки сільськогосподарського 

призначення. Концептуальні підходи при формуванні машинно-тракторних агрегатів 
(МТА). 

11. Технологічні властивості мобільних енергетичних засобів і методи 
визначення показників технологічного рівня при їх використанні в АПК. 

 

Основний перелік тем лабораторних занять 
 

1. Визначення поздовжньої та вертикальної координат центру мас 
сільськогосподарського трактора. 

2. Оцінка величини заглиблювального моменту для переднєнавісних 
машин/знарядь. 

3. Визначення кінематичних характеристик причіпного машинно-тракторного 
агрегату. 

4. Визначення енергетичних витрат на подолання опору коченню мобільного 
енергетичного засобу. 
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5. Визначення енергетичних витрат на буксування рушіїв колісного 
енергетичного засобу. 

6. Визначення коефіцієнта кінематичної невідповідності в приводі коліс 
технологічного модуля МЕЗ. 

7. Оцінка ступеню ущільнення грунту і вибір стратегії його обробітку. 
8. Оцінка ущільнюючого впливу рушіїв тракторів на грунт. 
9. Особливості використання тягової характеристики трактора при 

комплектуванні МТА. 
10. Вивчення конструкції енергетичних засобів і робочих машин, що 

використовуються в колійній і мостовій системах землеробства. 
11. Налагодження заднього навісного механізму (ЗНМ) трактора. 
12. Вивчення будови модульного енергетичного засобу (МЕЗ). Агрегатування 

орного МТА на основі МЕЗ. 
13. 7Визначення коефіцієнта кінематичної невідповідності в приводі коліс 

технологічного модуля МЕЗ. 
14. Визначення енергетичних витрат на буксування рушіїв колісного 

енергетичного засобу. 
15. Вплив схеми налаштування навісного механізму на характер зміни 

вертикальних реакцій на мостах енергетичного засобу. 
16. Експлуатаційно-технологічна оцінка роботи 

сільськогосподарського/машинно-тракторного агрегату. 
 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Визначення енергонасиченості сільськогосподарського трактора. 
2. Вплив способу приєднання зчіпки до енергозасобу на радіус повороту МТА. 
3. Особливості використання тягової характеристики трактора при 

комплектуванні МТА. 
4. Визначення можливості баластування колісного енергетичного засобу за 

умов екофільності шини. 
5. Оцінка тягових властивостей енергонасиченого трактора. 
6. Комплектування тягово-привідних ґрунтообробних машинно-тракторних 

агрегатів в складі енергонасичених тракторів. 
7. Оцінка ступеню впливу ущільнення ґрунту на урожайність с.-г. культури. 
8. Оцінка тягово-енергетичних властивостей енергонасичених тракторів. 
9. Визначення коефіцієнту втрати площі поля під інженерну зону при 

використанні ширококолійних засобів механізації с.-г. виробництва в колійній 
системі землеробства 

10. Вибір схеми приєднання плуга до енергетичного засобу. 
11. Оцінка ефективності використання оборотного плуга. 
12. Комплектування тягово-привідних грунтообробних агрегатів в складі 

енергонасичених тракторів. 
13. Оцінка технологічної універсальності мобільних енергетичних засобів. 
14. Оцінка показника агротехнічних властивостей мобільних енергетичних 

засобів. 
15. Оцінка показників продуктивності мобільних енергетичних засобів і 

вартості виконання технологічних операцій. 




