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1 Анотація курсу та Веб-сайт його розміщення 
Предмет навчальної дисципліни «Експлуатація блоково-модульних МТА» (ЕБМ МТА) 

охоплює теоретичні і практичні компоненти, які функціонально пов’язують розробку, 
впровадження та експлуатацію нових блоково-модульних МТА з ефективним їх 
функціонуванням у сільському господарстві.  

Методична особливість дисципліни полягає в тому, що новий енергетичний засіб 
розглядається як елемент енерготехнологічного комплексу, складовими частинами якого 
виступають технологія та МТА для її реалізації. Такий підхід дозволяє оцінити роль 
енергозасобу в технологічному процесі, визначити його відповідність функційному 
призначенню та експлуатаційним вимогам до конструкції.  

Задля цього підготовленому фахівцю з агроінженерії необхідно оволодіти низкою 
компетенцій. До останніх, зокрема, належить здатність вирішувати оптимізаційні задачі для 
ефективного машиновикористання в рослинництві, здатність проектувати технічні засоби 
виробництва продукції рослинництва, здатність використовувати принципи екологічної безпеки 
при розробці нових агрегатів і виробничих технологій в АПК. Нині потрібно уміти 
обґрунтувати ефективне застосування кожного мобільного засобу, щоб з мінімальними 
витратами реалізовувати технологічні процеси за певних агровимог при максимально можливій 
продуктивності праці та мінімально знижених витратах ресурсів на одиницю продукції. А це 
багато в чому залежить від певних знань з проектування та агрегатування блоково-модульної 
техніки. Основу цим знанням надає дисципліна «Експлуатація блоково-модульних МТА». 
 Веб-сайт курсу http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=258 

Примітка – для входу на портал потрібен логін і пароль. 
 
2 Мета викладання дисципліни 
Метою дисципліни «Експлуатація блоково-модульних МТА» є освоєння багаторічного 

досвіду технологічного удосконалення конструкцій сільськогосподарських енергетичних 
засобів, вивчення принципів конструювання та агрегатування нових компонувальних схем як 
основи для ефективного їх використання у сільськогосподарському виробництві. 

 
3 Завдання вивчення дисципліни 
Завданнями дисципліни є: 
- освоєння багаторічного досвіду технологічного удосконалення конструкцій 

сільськогосподарських енергетичних засобів;  
- вивчення принципів конструювання та агрегатування нових компонувальних схем як 

основи для ефективного їх використання у сільськогосподарському виробництві. 
 
4 Результати навчання (з урахуванням soft skills) 
Інтегральна компетентність 

 Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у галузі агропромислового 
виробництва у процесі навчання або професійної діяльності, що передбачає проведення 
досліджень, здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог 
 Загальні компетентності: 
 Знання та розуміння предметної області експлуатації блоково-модульних МТА та 
розуміння професії: 

- знати основні концепції та шляхи розвитку енергетичних засобів; 
- знати мисл та природу технологічних властивостей енергетичних засобів, їх 

взаємозв'язок з конструктивними та іншими параметрами МТА; 
- знати і розуміти техніко - економічну та технологічну доцільність появи модульних 

енергетичних засобів перемінного тягового класу; 
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- знати і розуміти взаємозв'язок конструктивних параметрів даного енергетичного засобу 

з експлуатаційно - технологічними показниками МТА на його основі; 
- знати основні конструктивні та технологічні прийоми і способи зменшення 

переущільнюючого впливу рушіїв енергетичних засобів на грунт. 
 Фахові компетентності 

Здатність вирішувати оптимізаційні задачі для ефективного використання МТА в 
рослинництві. Як результат вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

- використовувати принципи модульної побудови енергетичних засобів та 
сільськогосподарських машин в процесі розробки та конструюванні нових блоково-модульних 
агрегатів; 

- ефективно використовувати агрегати на основі нових енергетичних засобів в 
перспективних технологічних процесах вирощування сільськогосподарських культур; 

- правильно формулювати вимоги до технологічних властивостей енергетичних засобів і 
сільськогосподарських знарядь в процесі їх удосконалення або проектування; 

- оцінювати керованість МЕЗ при наявності передньо-навісних знарядь;  
- вибрати шини для енергетичного засобу, виходячи із оцінки впливу на ущільнення 

грунту. 
 Soft skills: 

 - комунікативні навички:  комунікативну компетентність, креативність, досвід роботи 
у команді, базові комп’ютерні знання та здатність до «Smart Engineering Systems» – здатність 
будувати і розробляти інтелектуальні системи, що спроможні взаємодіяти зі своїм 
середовищем; 
 - міжособистісні навички – здатність працювати в команді, спілкуватися з людьми і 
управляти конфліктами, здатність керувати співробітниками (лідерство); 

- адаптивність – здатність швидко розвивається діловому середовищі важлива,  
здатність підбирати нові технології і пристосовуватися до мінливих умов агробізнесу; 

- навички дослідження – здатність оцінювати і аналізувати ситуації, здатність шукати 
безліч перспектив і збирати більше унікальну інформацію. 

- навички управління проектами – здатність до організації, планування та 
ефективнгого виконання проектів і завдань; 

- уміння вирішувати проблеми – здатність використовувати креативність, аналіз 
ситуації, перспективне бачення результатів, минулий досвід, інформацію і доступні ресурси для 
вирішення проблем; 

 - експертиза та вдосконалення бізнес-процесів – здатність заощадити гроші і ресурси, 
оптимізація бізнес-процесів; 

- трудова етика – здатність виконувати роботу професійно, відповідально, надійно, 
навіть, в перший раз; 

- емоційний інтелект – здатність до соціальної обізнаності і здібностям самоврядування 
– це емоційний інтелект, що проявляється в реальних взаємодіях з колегами, клієнтами, з 
керівником, почуттям такту і своєчасності реакції. Головне тут те, що ви керуєте емоціями, а не 
вони вами. 
 

5 Пререквізити (Prerequisite) 
Дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для освоєння дисципліни 

ВТ в АПК: “Вища математика”, “Фізика”, “Трактори та автомобілі”, “Сільськогосподарські 
машини” та “Експлуатація машин і обладнання”, “Механізовані технології в виробництві с.-г. 
продукції”. 

 
6 Постреквизити (Postrequisite) 
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Дисципліни, для вивчення яких потрібні знання, уміння й навички, що здобуваються по 

завершенню вивчення дисципліни ЕБМ МТА: “Використання техніки в АПК”, “Транспортний 
процес в АПК”, “Методологія наукових досліджень” та “.  

 
7 Інформація про викладача  
Мітков Василь Борисович, к.т.н., доцент кафедри МВЗ 
mitkofbg@tgmail.com 
Консультації щотижня: вівторок 13.35- 15.20, четвер 13.35- 15.20. 
Галузь наукових інтересів: 
- агрегатування МТА; 
- оцінка рівня екологічної безпеки роботи МТА. 
http://www.tsatu.edu.ua/mvz/people/mitkov-vasyl-borysovych/ 
 
8 Структура курсу та форма контролю знань 
У структурі курсу вказані перелік тем, тривалість занять (курсу), форма контролю та 

оцінювання по кожній складовій освітнього процесу і графік підсумкового модульного 
контролю. 

 

Номер 
тижня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на 
самостійну роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб 
сем. 
(пр.) 

СРС 

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

1 

Лекція 1 

Класифікація і 
технологічні 
властивості 
енергетичних засобів 

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 1 

Вивчення конструкції 
МЕЗ 

- 2 - - 2 

Самостійна  
робота 1 

Визначення 
оптимальної величини 
експлуатаційної маси 
енергетичного модуля 
МЕЗ 

- - - 7 1 

2  

Лекція 2 

Класифікація і 
технологічні 
властивості 
енергетичних засобів 
(продовження) 

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 2 

Визначення 
оптимальної 
енергонасиченості 
модульних 
енергетичних засобів 

- 2 - - 2 



6 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

Кафедра машиновикористання в землеробстві  
СИЛАБУС «ЕКСПЛУАТАЦІЯ БЛОКОВО-МОДУЛЬНИХ МТА» 2020-2021 н.р. 1 курс МБ АІ ,2  семестр. Доц. Мітков В.Б. 

 

(МЕЗ) універсально - 
просапного та 
загального призначень 

Самостійна  
робота 2 

Визначення коефіцієнта 
кінематичної 
невідповідності в 
приводі коліс 
технологічного модуля 
МЕЗ 

- - - 7 1 

3 

Лекція 3 
Ущільнення ґрунту 
ходовими системами 
засобів механізації  

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 3 

Визначення коефіцієнта 
кінематичної 
невідповідності в 
приводі коліс 
енергетичного модуля 
МЕЗ 

- 2 - - 2 

Самостійна  
робота 3 

Визначення потужності 
для приводу 
технологічного модуля 
МЕЗ  

- - - 7 2 

4 

Лекція 4 

Ущільнення ґрунту 
ходовими системами 
засобів механізації 
(продовження) 

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 4 

 Визначення 
коефіцієнта 
кінематичної 
невідповідності в 
приводі коліс 
технологічного модуля 
МЕЗ 

- 2 - - 3 

Самостійна  
робота 4 

Визначення впливу 
тягового опору 
агрегатованого с.-г. 
знаряддя на розподіл 
маси модульного 
енергетичного за-собу 
по мостах 

- - - 7 2 

5 

Лекція 5 Дефляція ґрунту 2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 5 

Визначення потужності 
для приводу 
технологічного модуля 

- 2 - - 3 
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МЕЗ загального 
призначення 

Самостійна  
робота 5 

Визначення впливу 
тягового опору 
агрегатованого с.-г. 
знаряддя на розподіл 
маси технологичного 
модуля 

- - - 7 2 

6 

Лекція 6 
Дефляція ґрунту 
(продовження) 

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 6 

Визначення потужності 
для приводу 
технологічного модуля 
МЕЗ універсально-
просапного 
призначення 

- 2 - - 3 

Самостійна  
робота 6 

Агрегатування МЕЗ із 
передньонавісними 
знаряддями 

- - - 7 2 

7, 8 

Самостійна  
робота 7 

Підготовка до ПМК 1 - - - 6 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль 
за змістовий модуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  72 год. 12 12 - 48 35 

Змістовий модуль 2. Вимоги при проектуванні блоково-модульних МТА. 

9 

Лекція 7 
Напрямки розвитку 
універсальних 
енергетичних засобів 

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 7 

Визначення впливу 
тягового опору 
агрегатованого с.-г. 
знаряддя на розподіл 
маси модульного 
енергетичного засобу 
по мостах 

- 2 - - 2 

Самостійна  
робота 8 

Оптимізація вибору 
модуля 
сільськогосподарськог
о знаряддя 

- - - 6 2 

 
10 

Лекція 8 
Напрямки розвитку 
універсальних 
енергетичних засобів  

2 - - - - 
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Лабораторне  
заняття 8 

Визначення впливу 
тягового опору 
агрегатованого с.-г. 
знаряддя на розподіл 
маси модульного 
енергетичного засобу 
по мостах 
(продовження) 

- 2 - - 2 

Самостійна  
робота 9 

Розрахунок деяких 
параметрів орного 
МТА на основі 
модульного 
енергетичного засобу 

- - - 6 1 

11 

Лекція 9 

Тягово-енергетична 
концепція 
енергетичних засобів і 
блоково-модульні 
агрегати 

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 9 

Агрегатування МЕЗ із 
передньонавісними 
знаряддями причіпного 
типу 

- 2 - - 2 

Самостійна  
робота 10 

Визначення кроку 
постійної 
технологічної колії 
(ПТК) і площі поля її 
слідів 

- - - 6 1 

12 

Лекція 10 

Тягово-енергетична 
концепція 
енергетичних засобів і 
блоково-модульні 
агрегати (продовження) 

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 10 

Агрегатування МЕЗ із 
передньонавісними 
знаряддями полу 
навісного типу 
(продовження) 

- 2 - - 2 

Самостійна  
робота 11 

Вплив конструктивних 
параметрів 
енергетичного засобу 
та фізико-механічних 
властивостей грунту на 
формування слідів ПТК 

- - - 6 1 

13 Лекція 11 
Ергономічні 
властивості та 

2 - - - - 
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екологічна безпечність 
нових енергетичних 
засобів 

Лабораторне  
заняття 11 

Агрегатування МЕЗ із 
передньонавісними 
знаряддями полу 
навісного типу 

- 2 - - 2 

Самостійна  
робота 12 

Патентний та 
літературний пошук 
способів та пристроїв, 
які направлені на 
зменшення 
ущільнюючої дії 
техніки на грунт  

- - - 7 2 

14 

Лекція 12 

Ергономічні 
властивості та 
екологічна безпечність 
нових енергетичних 
засобів (продовження) 

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 12 

Агрегатування МЕЗ із 
передньонавісними 
знаряддями полу 
навісного типу 
(продовження) 

- 2 - - 2 

Самостійна  
робота 13 

Патентний та 
літературний пошук 
способів та пристроїв, 
які направлені на 
зменшення 
ущільнюючої дії 
техніки на грунт 
(продовження) 

- - - 7 2 

15 

Лекція 13 
Особливості 
сільськогосподарського 
виробництва   

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 13 

Визначення кроку 
постійної технологічної 
колії (ПТК) і площі 
поля для її слідів 

- 2 - - 3 

Самостійна  
робота 14 

Оформлення патенту 
на корисну модель 

- - - 7 1 

16, 17 
Самостійна  
робота 15 

Підготовка до ПМК 2 - - - 5 - 
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ПМК 2 
Підсумковий контроль 
за змістовий модуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 – 78 год. 14 14 - 50 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни - 150 год. 26 26 - 98 100 

 
Поточний контроль успішності здобувачів ВО – проводиться на поточних заняттях 

відповідно до розкладу у вигляді усного контролю або тестового контролю.  
 Підсумковий модульний контроль здійснюється відповідно до модульної освітньої 
програми, академічного календаря і затверджених навчальних програм з дисципліни, 
розроблених на основі ОПП (ОНП) спеціальності у формі тестування. 

Основні вимоги до контролю знань наведені у Положенні про оцінювання знань 
здобувачів ВО ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennya_ 
pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf 

 
9 Методи та форми навчання викладання 

 Лекції з елементами комп‘ютерного супроводу (презентаційні), лабораторні з 
елементами комп‘ютерного супроводу (розрахункові), робота з малими групами, опитування, 
самостійна робота здобувачів вищої освіти. Для забезпечення цього процесу для здобувачів 
вищої освіти підготовлені різні матеріали, такі як методичні вказівки для проведення 
лабораторних робіт, а також самостійної роботи, конспекти лекцій, презентації, наочні 
матеріали (стенди, навчальні плакати) заняття із застосуванням технічних засобів навчання, 
тестові комплекси, дослідницькі методи, робота в Internet аудиторіях, дистанційні консультації 
й ін. 

 
10 Політика курсу 
 Для одержання високого рейтингу необхідно виконувати наступні умови:   
- не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; 
- систематично брати активну участь у навчальному процесі;  
- чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; 
- не займатися сторонніми справами на заняттях;  
- вислухувати відповіді товаришів, з повагою ставитися до думки інших членів 

колективу; 
- виключати мобільний телефон під час занять і під час контролю знань; 
- вчасно виконувати й здавати завдання для самостійної роботи; 
- у випадку невиконання завдань підсумкова оцінка знижується 
- відпрацьовувати пропущені заняття; 
- дотримуватись академічної доброчесності. 
 
11 Шкала оцінок 
Дисципліна ЕБМ МТА, оцінюється за 100-бальною шкалою.  
Переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали у національну та шкалу ЄКТС 

здійснюється у наступному порядку: 
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Шкала  
рейтингу 
ТДАТУ 

Оцінка 
за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен або диференційований залік 

90-100 A 5 (відмінно) 
82-89 B 

4 (добре)  
75-81 C 
67-74 D 

3 (задовільно)  
60-66 E 

35-59 FX 
2 (незадовільно) 
(з можливістю повторного перескладання) 

0-34 F 
2 (незадовільно) 
(з обов’язковим повторним вивченням курсу) 

 
 12 Рекомендована література та  інформаційні ресурси 
 
1. Надыкто В.Т. Основы возделывания сельскохозяйственных культур с применением 

постоянной технологической колеи (ПТК). / В.Т. Надикто – ЮФ. ИМЭСХ. - Акимовка, - 1996. –
104. 

2. Погорелый Л.В. Сельскохозяйственная техника и технологии будущего. / Л.В. 
Погорелый. - К.: Урожай, 1988.- 176 с. 

3. Кутьков Г.М. и др. Выбор рациональной схемы агрегатирования мобильного 
энергетического средства с плугом. / Г.М. Кутьков,  Е.В. Габай,  В.И. Калиновский,  И.И. 
Кандрусев, В.Т. Надыкто. //  Тракторы и сельскохозяйственные машины, 1990,N3.-С.21-23. 

4. Кутьков Г.М., Надыкто В.Т., Габай Е.В. Конструктивные параметры 
широкозахватных МТА на основе МЭС. / Г.М. Кутьков, В.Т. Надыкто,  Габай Е.В. // Тракторы 
и сельскохозяйственные машины, 1994, N4.- С.12-16. 

5. Мітков В.Б. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 
«Експлуатація блоково-модульних МТА»./ В.Б. Мітков, В.Т. Надикто.- ТДАТУ Мелітополь, 
2017 – 64с. 

 
Інформаційні ресурси: 
1. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua. 
2. Сайт кафедри МВЗ http://tsatu.edu.ua/mvz.  
3. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka. 
4. Internet. 

 
13 Інформаційний пакет до дисципліни 
Інформаційний пакет до дисципліни розміщений на Веб-сайті курсу 

http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=258 і включає силабус, робочу програму з дисципліни; 
завдання для самостійної роботи з методичними рекомендаціями; питання до екзамену; 
літературу базову та допоміжну; тексти лекцій з вказівкою назв тем та планів лекцій у 
відповідності до робочої програми;  тестові завдання до тематичних контролів і ПМК; тестовий 
комплекс з дисципліни з глосарієм. 


