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1 Анотація курсу та Веб-сайт його розміщення 
Предмет навчальної дисципліни "Використання техніки в АПК МВР"        (ВТ в АПК 

МВР) охоплює теоретичні і практичні компоненти, які функціонально пов’язують ефективне 
функціонування технічних засобів сільськогосподарського виробництва з виконавцями для 
розроблення, дослідження і упровадження відповідних технічних, управлінських, 
організаційних та інших рішень, спрямованих на оптимізацію агровиробництва. 

Задля цього підготовленому фахівцю з агроінженерії необхідно володіти низкою 
компетенцій. До останніх, зокрема, належить здатність вирішувати оптимізаційні задачі для 
ефективного машиновикористання в рослинництві, тва- ринництві, зберіганні і 
транспортуванні сільськогосподарської продукції. Нині потрібно уміти обґрунтувати 
ефективне застосування кожного сільськогосподарського агрегату, щоб з мінімальними 
витратами реалізовувати технологічні процеси за певних агровимог. При цьому повинна 
бути отримана максимально можлива продуктивність праці, мінімально знижені витрати 
ресурсів на одиницю продукції. А це багато в чому залежить від певних знань з 
агрегатування сільськогосподарської техніки, основу якого закладає дисципліна 
«Використання техніки в АПК». 

Веб-сайт курсу http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=2901 
Примітка – для входу на портал потрібен логін і пароль. 
 
2 Мета викладання дисципліни 
Мета навчальної дисципліни ВТ в АПК є набуття майбутніми магістрами зі 

спеціальності «Агроінженерія» наукових основ інженерного забезпечення ефективного 
використання засобів механізації у с.-г. виробництві, а також теоретичних знань та навичок з 
питань застосування технологічних процесів в АПК. 
 

3 Завдання вивчення дисципліни 
Завданнями дисципліни є: 
- ознайомити майбутніх фахівців з фундаментально-прикладними основами 

експлуатації с.-г. техніки в процесі її функціонування; 
- розкрити особливості агрегатування с.-г. машин і знарядь; 
- навчити методики оцінки тягово-енергетичних показників сільськогосподарських та 

машинно-тракторних агрегатів; 
- навчити методики оцінки експлуатаційно-технологічних властивостей 

сільськогосподарських та машинно-тракторних агрегатів. 
 
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: 
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність застосовувати 
знання у практичних ситуаціях. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. Здатність приймати обґрунтовані рішення Здатність працювати в 
команді. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 
 Фахові компетентності 

Здатність вирішувати оптимізаційні задачі для ефективного машиновикористання в 
рослинництві, зберіганні і транспортуванні сільськогосподарської продукції. 
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Як результат вивчення дисципліни студент повинен знати: 
- питання щодо проектування технологічних процесів у сільському господарстві;  
- питання вибору та обґрунтування раціонального складу, кінематики руху машинно-

тракторних й сільськогосподарських агрегатів з позиції раціонального агрегатування с.-г. 
машин та знарядь;  

- методологію оцінки тягово-енергетичних і експлуатаційно-технологічних показників 
сільськогосподарських та машинно-тракторних агрегатів та техніко-економічної 
ефективності використання техніки в АПК; 

Вміти: 
- забезпечувати ефективність використання засобів механізації с.-г. виробництва за 

ринкових умов господарювання для різних організаційних форм; виконання механізованих 
технологічних процесів за агротехнічними вимогами; 

- комплектувати машинно-тракторні та сільськогосподарські агрегати, організовувати 
їх роботу за конкретних виробничих умов; 

- оцінювати тягово-енергетичні, експлуатаційно-технологічні та інші показники 
роботи с.-г. агрегатів; 

- планувати і організовувати: використання техніки в АПК з метою отримання 
найкращих техніко-експлуатаційних показників її роботи; 

 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 

РМО: “Вища математика”, “Фізика, “Трактори та автомобілі”, “Сільськогосподарські 
машини”, “Експлуатація машин та обладнання в АПК”, “Механізовані технології в 
виробництві с.-г. продукції”. 
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6 Постреквізити (Postrequisite) 
Дисципліни, для вивчення яких потрібні знання, уміння й навички, що здобуваються 

по завершенню вивчення дисципліни ВТ в АПК: “Обґрунтування технологічних процесів у 
рослинництві”, “Наукові коммунікації”. 

 
7 Інформація про викладача  
Кувачов Володимир Петрович, к.т.н., доцент, в.о. зав. кафедри МВЗ 
volodymyr.kuvachov@tsatu.edu.ua 
Консультації щотижня: середа 14.30- 16.00, четвер 12.00-14.00. 
Галузь наукових інтересів: 
- тракторна енергетика в землеробстві; 
- колійна та мостова системи землеробства. 
http://www.tsatu.edu.ua/mvz/people/kuvachov-volodymyr-petrovych/ 
 
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. 

Кількість 

годин 
Номер 
тижня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на самостійну 
роботу лк лаб. пр. СРС 

балі
в 

Змістовий модуль 1. Методи реалізації систем і технологій  
точного землеробства 

Лекція 1 Тема 1. Проблеми агрегатування 
плугів 

2 - - - - 

Лабораторна 
робота 1 

Л.р. 7. Налагодження заднього 
навісного механізму (ЗНМ) 
трактора 

- 2 - - 1 1 

Практичне 
заняття 1 

Пр. 7. Вибір схеми приєднання 
плуга до енергетичного засобу 

- - 2 - 1 

Лекція 2 Тема 1. Проблеми агрегатування 
плугів (продовження) 

2 - - - - 

Лабораторна 
робота 2 

Л.р. 8. Агрегатування орного 
МТА на основі модульного 
енергетичного засобу (МЕЗ) 

- 2 - - 1 2 

Практичне 
заняття 2 

Пр. 8. Оцінка ефективності 
використання оборотного плуга 

- - 2 - 1 

Лекція 3 Тема 2. Раціональне 
агрегатування орних МТА 

2 - - - - 

Лабораторна 
робота 3 

Л.р. 9. Визначення параметрів 
компромісного оптимуму сівби 
с.-г. культур 

- 2 - - 1 
3 

Практичне 
заняття 3 

Пр. 8. Оцінка ефективності 
використання оборотного плуга 
(продовження) 

- - 2 - 1 

4 
Лекція 4 Тема 2. Раціональне 

агрегатування орних МТА 2 - - - - 
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Кількість 

годин 
Номер 
тижня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на самостійну 
роботу лк лаб. пр. СРС 

балі
в 

(продовження) 
Лабораторна 
робота 4 

Л.р. 9. Визначення параметрів 
компромісного оптимуму сівби 
с.-г. культур (продовження) 

- 2 - - 2 

Практичне 
заняття 4 

Пр. 9. Вплив схеми 
налаштування навісного 
механізму на характер зміни 
вертикальних реакцій на мостах 
енергетичного засобу 

- - 2 - 1 

Лекція 5 Тема 3. Точне землеробство - 
новий напрямок розвитку 
рослинництва в сільському 
господарстві. Структура, мета, 
задачі та проблеми впровадження 
системи точного землеробства. 
Реалізація технологій точного 
землеробства, формалізація задач 

2 - - - - 

Лабораторна 
робота 5 

Л.р. 10. Обґрунтування 
параметрів і режимів роботи 
штангового оприскувача 

- 2 - - 1 
5 

Практичне 
заняття 5 

Пр. 9. Вплив схеми 
налаштування навісного 
механізму на характер зміни 
вертикальних реакцій на мостах 
енергетичного засобу 
(продовження) 

- - 2 - 2 

Лекція 6 Тема 4. Системи моніторингу 
ґрунтів і угідь 

2 - - - - 

Лабораторна 
робота 6 

Л.р. 11. Методи здійснення 
вибірки проб ґрунту і його 
аналізу  

- 2 - - 1 
6 

Практичне 
заняття 6 

Пр. 10. Розрахунок додаткового 
прибутку за рахунок  
використання системи точного 
землеробства 

- - 2 - 2 

Самостійна 
робота 1 

С.р. 1. Раціональне 
агрегатування орних МТА 

- - - 20 10 
7, 8 

ПМК 1 
Підсумковий контроль за 
змістовий модуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 - 56 год. 12 12 12 20 35 
Змістовий модуль 2. Технологічні властивості мобільних енергетичних і 

транспортних засобів при їх використанні в АПК 

9 
Лекція 7 Тема 5. Моніторинг 

(картографування або 
картування) врожайності   

2 - - - - 
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Кількість 

годин 
Номер 
тижня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на самостійну 
роботу лк лаб. пр. СРС 

балі
в 

Лабораторна 
робота 7 

Л.р. 12. Моніторинг 
врожайності с.-г. культур 

- 2 - - 1 

Практичне 
заняття 7 

Пр. 11. Профілювання 
нерівностей грунтово-
дорожнього фону 

- - 2 - 1 

Лекція 8 Тема 6. Паралельне і автоматичне 
водіння агрегатів – елемент 
системи точного землеробства 

2 - - - - 

Лабораторна 
робота 8 

Л.р. 12. Моніторинг 
врожайності с.-г. культур 
(продовження) 

- 2 - - 1 
10 

Практичне 
заняття 8 

Пр. 11. Профілювання 
нерівностей грунтово-
дорожнього фону 
(продовження) 

- - 2 - 1 

Лекція 9 Тема 7. Диференційоване 
внесення добрив і хімічних 
засобів захисту рослин 

2 - - - - 

Лабораторна 
робота 9 

Л.р. 13. Розрахунок норм 
внесення мінеральних добрив 
та обґрунтування режимів 
роботи кузовного розкидача 
мінеральних добрив 

- 2 - - 1 
11 

Практичне 
заняття 9 

Пр. 12. Програмування урожаїв 
с.-г. культур 

- - 2 - 1 

Лекція 10 Тема 8. Технологічні властивості 
мобільних енергетичних засобів і 
методи визначення показників 
технологічного рівня при їх 
використанні в АПК 

2 - - - - 

Лабораторна 
робота 10 

Л.р. 13. Розрахунок норм 
внесення мінеральних добрив 
та обґрунтування режимів 
роботи кузовного розкидача 
мінеральних добрив 
(продовження) 

- 2 - - 1 
12 

Практичне 
заняття 10 

Пр. 13. Оцінка технологічної 
універсальності мобільних 
енергетичних засобів 

- - 2 - 1 

Лекція 11 Тема 9. Оцінка технологічної 
універсальності мобільних 
енергетичних засобів при їх 
використанні в АПК 

2 - - - - 13 

Лабораторна 
робота 11 

Л.р. 14. Експлуатаційно-
технологічна оцінка роботи - 2 - - 1 
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Кількість 

годин 
Номер 
тижня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на самостійну 
роботу лк лаб. пр. СРС 

балі
в 

сільськогосподарського/машинн
о-тракторного агрегату 

Практичне 
заняття 11 

Пр. 13. Оцінка технологічної 
універсальності мобільних 
енергетичних засобів 
(продовження) 

- - 2 - 1 

Лекція 12 Тема 10. Оцінка показника 
агротехнічних властивостей 
мобільних енергетичних засобів 
при їх використанні в АПК 

2 - - - - 

Лабораторна 
робота 12 

Л.р. 14. Експлуатаційно-
технологічна оцінка роботи 
сільськогосподарського/машинн
о-тракторного агрегату 
(продовження) 

- 2 - - 1 14 

Практичне 
заняття 12 

Пр. 14. Оцінка показника 
агротехнічних властивостей 
мобільних енергетичних засобів  

- - 2 - 1 

Лекція 13 Тема 11. Оцінка показників 
продуктивності мобільних 
енергетичних засобів і вартості 
виконання технологічних 
операцій 

2 - - - - 

Лабораторна 
робота 13 

Л.р. 14. Експлуатаційно-
технологічна оцінка роботи 
сільськогосподарського/машинн
о-тракторного агрегату 
(продовження) 

- 2 - - 2 15 

Практичне 
заняття 13 

Пр. 15. Оцінка показників 
продуктивності мобільних 
енергетичних засобів і вартості 
виконання технологічних 
операцій 

- - 2 - 1 

Самостійна 
робота 2 

С.р. 2. Визначити показник 
технологічного рівня трактора 
(продовження) 

- - - 22 10 
16, 
17 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 
змістовий модуль 2 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 - 64 год. 14 14 14 22 35 
Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни - 120 год. 26 26 26 42 100 
  
 Поточний контроль успішності здобувачів ВО – проводиться на поточних заняттях 
відповідно до розкладу у вигляді усного контролю або тестового контролю.  
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 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 та 
практичні заняття 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 та практичних 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. 

 
 11 Шкала оцінок 

Дисципліна ВТ в АПК, оцінюється за 100-бальною шкалою.  
 Переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали у національну та шкалу ЄКТС 
здійснюється у наступному порядку: 
 

Оцінка за національною шкалою Шкала  
рейтингу 
ТДАТУ 

Оцінка 
за шкалою 

ЄКТС Екзамен або диференційований залік 

90-100 A 5 (відмінно) 
82-89 B 
75-81 C 

4 (добре)  

67-74 D 
60-66 E 

3 (задовільно)  

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

0-34 F 
2 (незадовільно) 
(з обов’язковим повторним вивченням курсу) 
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12 Рекомендована література та  інформаційні ресурси 
Рекомендована література: 
1. Надикто В.Т. Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні основи 

використання в землеробстві / Надикто В. Т. [та ін.]. - Мелітополь: ТОВ «Видавничий 
будинок «ММД», 2005. - 337 с. 

2. Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили: теория и технологические свойства: Учебник 
/ Г.М. Кутьков - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 506с. 

3. Булгаков В.М. Агрегатування плугів / В.М.Булгаков, В.І.Кравчук, В.Т. Надикто. – 
К.: Аграрна наука. – 2008. – 152 с. 

4. Механізація,  електрифікація  та  автоматизація  сільськогосподарського  
виробництва: Підручник, Т 2 / А.В. Рудь, І.М. Бендера, Д.Г. Войтюк та ін. – К.: Агроосвіта. – 
2012. – 434 с. 

5. Войтюк Д.Г. Моделювання адаптивних технологічних процесів місцевизначеного 
землеробства. Рекомендації до застосування в галузі сільськогосподарського 
машинобудування / Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., Захарін Ф. М., Сівак І.М. – К.:НАУ, 2007. – 
55 с.  

6. Kuvachоv V.P. Justification of the parameters a rear-mounted linkage  wide span tractor 
(vehicle)  / V.P. Kuvachоv  // Вісник Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Василенка (Наукове фахове видання), 2019. – Вип. 199. 
– С. 32-48. 

7. Bulgakov V., Pascuzzi S., Adamchuk V., Kuvachov V., Nozdrovicky L. Theoretical 
Study of Transverse Offsets of Wide Span Tractor Working Implements and Their Influence on 
Damage to Row Crops // Agriculture 2019, 9, 144. 

8. Bulgakov V., Kuvachоv V., Olt J. Theoretical study on power performance of agricultural 
gantry systems // Proceedings of the 30th International DAAAM Symposium ''Intelligent 
Manufacturing & Automation'', 23-26th October 2019, Published by DAAAM International, 
Vienna, Austria, EU, 2019, Zadar, Croatia , Volume 30, No.1. РР. 0167-0175. 

 
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 дисципліни 
Інформаційний пакет до дисципліни ВТ в АПК розміщений на Веб-сайті курсу 

http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=2901 на якому знаходяться робоча програма 
навчальної дисципліни; завдання для самостійної роботи з методичними рекомендаціями; 
питання до заліку (екзамену); література базова та допоміжна; тексти лекцій з вказівкою назв 
тем та планів лекцій у відповідності до календарно-тематичного плану;  тестові завдання до 
ПМК; тестовий комплекс з дисципліни з глосарієм. 

 


