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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення дисципліни «Проектування технологічних процесів у 

рослинництві» – здобути теоретичні знання та практичні навички з проблеми 

проектування технологічних процесів виробництва продукції рослинництва, 

обґрунтування і використання системи машин для комплексної механізації 

вирощування та збирання сільськогосподарських культур. 

Основою інженерно-технічного забезпечення виробництва продукції 

рослинництва повинна бути сукупність технологічних ліній та машинних 

технологій з урахуванням зональних умов.  

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні досконало знати 

індустріальні технології виробництва продукції, основи проектування 

технологічних процесів з урахуванням різних організаційних форм 

функціонування господарств в ринкових умовах. Вирішення вказаних завдань 

можливе лише при впровадженні у навчальний процес та сільськогосподарське 

виробництво сучасних інформаційних технологій. Це дасть можливість 

проектувати технологічні процеси стосовно конкретних виробничих умов, які 

забезпечать комплексну механізацію і ефективність виробництва продукції 

рослинництва. дати майбутнім науковцям і фахівцям інженерної служби 

теоретичні знання та практичні навички з питань обґрунтування та впровадження 

новітніх механізованих технологічних ліній і процесів виробництва продукції 

рослинництва, ефективного використання комплексів машин для механізації 

вирощування та збирання сільськогосподарських культур, а також проектування 

системи технічного обслуговування машинного парку у господарствах різних 

форм власності. 

Завдання навчальної дисципліни: набути знання з сучасних технологій та 

технічних засобів їх механізації, а також одержання навиків по проектуванні 

технологічних процесів і оцінці якості їх виконання. У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати:  

- сучасні технології та технічні засоби механізованого вирощування продукції 

рослинництва; 

- методи проектування технологічних процесів; 

- принципи побудови виробничих процесів у рослинництві; 

-  

- машинну технологію вирощування та збирання основних 

сільськогосподарських культур; 

- обґрунтування машинно-тракторного парку для комплексної механізації 

виробництва продукції рослинництва; 

- проектування системи технічного обслуговування машинного парку. 

вміти:  
- на основі системного аналізу проаналізувати технічні процеси; 

- провести їх проектування із урахуванням сучасних вимог та застосуванні 

технічних засобів; 

- здійснити оцінку економічної, енергетичної та екологічної оцінки процесу. 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

«Характеристика технологічних процесів і технологічних систем» 

 

ТЕМА 1. Поняття про технологічний процес в рослинництві та основні 

технологічні процеси та технічні засоби обробітку ґрунту [1, 2] 

Технологічні процеси в рослинництві як економічні об’єкти та складові 

виробничого процесу в сільському господарстві. Механічний обробіток ґрунту як 

метод відтворення родючого орного шару. Завдання обробітку ґрунту. 

Технологічні процеси, які виконують під час обробітку ґрунту. Поняття про 

систему, способи, заходи обробітку ґрунту. Загальні та спеціальні прийоми 

обробітку ґрунту. 

ТЕМА 2. Технологічні процеси та технічні засоби внесення добрив та 

засобів захисту рослин [1-3, 7] 

Технологічний процес підготовки і внесення добрив. Технологічний процес 

внесення органічних добрив. Технологічний процес внесення мінеральних 

добрив. Основні методи боротьби з бур’янами, шкідниками та хворобами 

сільськогосподарських культур. Технологічний процес внесення хiмiчних засобів 

захисту рослин. Застосування біопестиців, біодобрив і натуральних стимуляторів 

росту. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ П 

«Проектування технологічних процесів вирощування польових культур» 

 

ТЕМА 3. Проектування технологічного процесу вирощування зернових 

та зернобобових культур [1-4] 

Значення зернових та зернобобових культури. Біологічні особливості 

вирощування зернових та зернобобових культур. Основні технологічні операції 

для вирощування. Технологічна операція складання сівозміни. Технологічна 

операція складання системи обробітку ґрунту. Технологічна операція складання 

системи удобрення. Сівба насіння і посадка зернових та зернобобових культур. 

Технологічна операція захисту культур. Технологічна операція збирання врожаю. 

ТЕМА 4. Проектування технологічного процесу вирощування 

просапних культур [1-4] 

Господарське значення цукрових буряків, картоплі та соняшника їх 

поширення. Біологічні особливості вирощування цукрових буряків, картоплі та 

соняшника. Основні технологічні операції вирощування. Технологічна операція 

складання сівозміни. Технологічна операція складання системи обробітку ґрунту. 

Технологічна операція складання системи удобрення. Сівба насіння і посадка 

цукрових буряків, картоплі та соняшника. Технологічна операція захисту 

цукрових буряків, картоплі та соняшника. Технологічна операція збирання 

врожаю.  
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 4.Структура навчальної дисципліни  

№ 

тиж

ня 

Вид занять Тема заняття або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість годин  

бали ЛК Лаб. Сем. 

(пр.) 

СРС 

Змістовий модуль І. «Характеристика технологічних процесів і технологічних систем.» 

1 

Лекція 1 

Поняття про технологічний процес в 

рослинництві та основні технологічні 

процеси та технічні засоби обробітку 

ґрунту. 

Технологічні процеси в рослинництві як 

економічні об’єкти та складові 

виробничого процесу в сільському 

господарстві. Механічний обробіток 

ґрунту як метод відтворення родючого 

орного шару. Завдання обробітку ґрунту. 

Технологічні процеси, які виконують під 

час обробітку ґрунту. Поняття про 

систему, способи, заходи обробітку 

ґрунту. Загальні та спеціальні прийоми 

обробітку ґрунту. 

2 - - - - 

Практична 

робота 1 

Класифікація технологічних процесів та 

основних видів технологічних систем 
- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до практичної роботи  1 
- - - 9,4 3 

Практична 

робота 2 

Технологічний процес роботи борін, 

лущильників, котків, культиваторів, 

комбінованих агрегатів та їх технологічні 

регулювання  

- 2 -  5 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до практичної роботи 2 
- - - 9,4 3 

2 

Лекція 2 

Технологічні процеси та технічні 

засоби внесення добрив та засобів 

захисту рослин  

Технологічний процес підготовки і 

внесення добрив. Технологічний процес 

внесення органічних добрив. 

Технологічний процес внесення 

мінеральних добрив. Основні методи 

боротьби з бур’янами, шкідниками та 

хворобами сільськогосподарських 

культур. Технологічний процес внесення 

хімічних засобів захисту рослин. 

Застосування біопестиців, біодобрив і 

натуральних стимуляторів росту. 

2 - - - - 

Практична 

робота 3 

Технологічний процес роботи машин для 

внесення добрив. 
- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 3 

Підготовка до практичної роботи 3 
- - - 9,4 3 

Практична 

робота 4 

Технологічні регулювання 

обприскувача,протруювача,обпилювача, 
- 2   5 

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/%D0%95%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D1%81_%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E/%D0%95%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D1%81_%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E/4/4_1.htm#%D1%94411
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аерозольного генератора 

Самостійна 

робота 4 

Підготовка до практичної роботи 4 
- - - 7 3 

Практична 

робота 5 

Технологічний процес вирощування 

пшениці озимої, складання агротехнічної 

частини технологічної карти 

вирощування культури 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до практичної роботи 5 
- - - 9,4 3 

3 

Самостійна 

робота 
Підготовка до ПМК1 - - - -  

ПМК 1 Підсумковий контроль за змістовий 

модуль 1 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 – 61 год. 4 10  47 50 

Змістовий модуль ІІ. «Проектування технологічних процесів 

вирощування польових культур» 

4 

Лекція 3 

Проектування технологічного процесу 

вирощування зернових та 

зернобобових культур  

Значення зернових та зернобобових 

культури. Біологічні особливості 

вирощування зернових та зернобобових 

культур. Основні технологічні операції 

для вирощування. Технологічна операція 

складання системи удобрення. Сівба 

насіння і посадка зернових та 

зернобобових культур. Технологічна 

операція захисту культур. Технологічна 

операція збирання врожаю. 

2 - - - - 

Практична  

робота 6 

Складання агрокомплексів та 

технологічних проектів вирощування 

зернобобових культур з урахуванням 

новітніх технічних засобів та знарядь 

- 2 - - 6 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до практичної роботи 6 
- - - 11,5 3,5 

Практична  

робота 7 

Складання агрокомплексів та 

технологічних проектів вирощування 

цукрових буряків та картоплі з 

урахуванням новітніх засобів та знарядь 

- 2 - - 6 

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до практичної роботи 7 
- - - 11,2 3,5 

5 Лекція 4 

Проектування технологічного процесу 

вирощування просапних культур 

Господарське значення просапних 

культур та їх поширення, біологічні 

особливості. Основні технологічні 

операції для їх вирощування: складання 

сівозміни, системи обробітку ґрунту, 

системи удобрення, сівба насіння. 

Технологічна операція захисту посівів. 

Технологічна операція збирання врожаю.  

2 - - - - 



Практична 

робота 8 

Складання агрокомплексів та 

технологічних проектів вирощування 

соняшника з урахуванням новітніх 

засобів та знарядь 

- 2 - - 6 

Самостійна 

робота 8 

Підготовка до практичної роботи 8 
- - - 11,5 3,5 

Практична 

робота 9 

Складання агрокомплексів та 

технологічних проектів вирощування 

овочів з урахуванням новітніх засобів та 

знарядь 

- 2 - - 7 

Самостійна 

робота 9 

Підготовка до практичної роботи 9 
- 2 - 12,5 4,5 

6 
ПМК 2 Підсумковий контроль за змістовий 

модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 59 год. 4 8 - 47 50 

Всього за семестр – 120 год. 8 18 - 94 100 

Залік - - - - - 

Всього з навчальної дисципліни - - - - 100 

 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВІ 

МОДУЛЬНІ КОНТРОЛІ 

 

ПМК – І 

І. Теоретична частина 

1. Технологічні процеси як економічні об’єкти.  

2. Технологічний процес, як складова виробничого процесу.  

3. Класифікація технологічних процесів.  

4. Технологічна система та особливості її розвитку.  

5. Структура та класифікація технологічних систем, характеристика 

основних видів технологічних систем. 

6. Механічний обробіток ґрунту як метод відтворення родючого орного 

шару. 

7. Завдання обробітку ґрунту.  

 8. Технологічні процеси, які виконують під час обробітку ґрунту.  

9. Загальні та спеціальні прийому обробітку ґрунту. 

10. Технологічний процес підготовки і внесення добрив.  

11. Технологічний процес внесення органічних добрив.  

12. Технологічний процес внесення мінеральних добрив. 

13. Основні методи боротьби з бур’янами, шкідниками та хворобами 

сільськогосподарських культур.  

14. Технологічний процес внесення хiмiчних засобів захисту рослин.  

15. Застосування біопестиців, біодобрив і натуральних стимуляторів росту. 

16. Зернові культури та їх значення.  

17. Біологічні особливості вирощування зернових культур.  

18. Основні технологічні операції для вирощування зернових культур.  

19. Технологічна операція складання сівозміни для зернових культур.  

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/%D0%95%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D1%81_%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E/%D0%95%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D1%81_%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E/4/4_1.htm#%D1%94412


20. Технологічна операція складання системи обробітку ґрунту для 

зернових культур.  

21. Технологічна операція складання системи удобрення для зернових 

культур.  

22. Сівба насіння і посадка зернових культур.  

23. Технологічна операція захисту зернових культур.  

24. Технологічна операція збирання врожаю зернових культур. 

25. Загальна характеристика зернобобових культур та їх поширення.  

26. Біологічні особливості вирощування зернобобових культур.  

27. Основні технологічні операції для вирощування зернобобових культур.  

28. Технологічна операція складання сівозміни для зернобобових культур.  

29. Технологічна операція складання системи обробітку ґрунту для 

зернобобових культур.  

30. Технологічна операція складання системи удобрення для зернобобових 

культур.  

31. Сівба насіння і посадка зернобобових культур.  

32. Технологічна операція захисту зернобобових культур.  

33. Технологічна операція збирання врожаю зернобобових культур 

ІІ. Практичне завдання 

Скласти проект технологічного процес вирощування зернової або 

зернобобової культури (на вибір). 

 

ПМК – 2 

І. Теоретична частина 

1. Господарське значення цукрових буряків та їх поширення.  

2. Біологічні особливості вирощування цукрових буряків.  

3. Основні технологічні операції для вирощування цукрових буряків 

культур.  

4. Технологічна операція складання сівозміни для цукрових буряків.  

5. Технологічна операція складання системи обробітку ґрунту для цукрових 

буряків.  

6. Технологічна операція складання системи удобрення для цукрових 

буряків.  

7. Сівба насіння і посадка цукрових буряків.  

8. Технологічна операція захисту цукрових буряків.  

9. Технологічна операція збирання врожаю цукрових буряків. 

10. Господарське значення картоплі та її поширення.  

11. Біологічні особливості вирощування картоплі.  

12. Основні технологічні операції для картоплі.  

13. Технологічна операція складання сівозміни картоплі.  

14. Технологічна операція складання системи обробітку ґрунту картоплі.  

15. Технологічна операція складання системи удобрення картоплі.  

16. Сівба насіння і посадка картоплі.  

17. Технологічна операція захисту картоплі.  

18. Технологічна операція збирання врожаю картоплі. 



19. Господарське значення соняшника та його поширення.  

20. Біологічні особливості вирощування соняшника.  

21. Основні технологічні операції для вирощування соняшника.  

22. Технологічна операція складання сівозміни соняшника.  

23. Технологічна операція складання системи обробітку ґрунту соняшника.  

24. Технологічна операція складання системи удобрення соняшника.  

25. Сівба насіння і посадка соняшника.  

26. Технологічна операція захисту соняшника.  

27. Технологічна операція збирання врожаю соняшнику. 

28. Біологічні особливості вирощування овочів.  

29. Основні технологічні операції для вирощування овочевих культур.  

30. Технологічна операція складання овочевої сівозміни.  

31. Технологічна операція складання системи обробітку ґрунту.  

32. Технологічна операція складання системи удобрення.  

33. Сівба насіння і посадка розсади овочевих культур.  

34. Догляд за посівами овочевих культур.  

35. Збирання врожаю 

36. Біологічні особливості кормових культур.  

37. Основні технологічні операції для вирощування кормових культур.  

38. Технологічна операція складання кормової сівозміни.  

39. Технологічна операція складання системи обробітку ґрунту.  

40. Технологічна операція складання системи удобрення.  

41. Сівба насіння і посадка кормових культур.  

42. Догляд за посівами.  

43. Збирання врожаю. 

 

ІІ. Практичне завдання 

Скласти проект технологічного процес вирощування цукрових буряків, 

картоплі, соняшника, овочевих та кормових культур (на вибір). 

 



Самостійна робота 

 

       №  

      п/п 

Назва  теми  Кількість 

годин 

1 Шляхи і закономірності розвитку технологічних процесів 4,7 

2 Систематизація сучасних технологій в рослинництві 4,7 

3 Залишки пестицидів та їх вплив на довкілля 4,7 

4 Мінеральні добрива та їх вплив на довкілля 4,7 

5 Ерозія ґрунтів та її наслідки 4,7 

6 Параметрів і режимів руху ґрунтообробних машин з дисковими 

робочими органами 

4,7 

7 Знаряддя для основного обробітку 4,7 

8 Рослинні органічні добрива 4,7 

9 Машини для внесення рідких добрив 4,7 

10 Основні вимоги до технології внесення ґрунтових гербіцидів   4,7 

11 Класифікація фунгіцидів та їх характеристики 4,7 

12 Основні технологічні операції при вирощуванні ярих зернових 4,7 

13 Технологічний процес вирощування льону 4,7 

14 Технологічний процес вирощування кукурудзи на зерно 4,7 

15 Технологічний процес вирощування ріпаку озимого 4,7 

16 Технологічний процес вирощування баштанних культур 4,7 

17 Організація і технологія насінництва 4,7 

18 Особливості технології вирощування овочевих культур при 

краплинному зрошенні  

4,7 

19 Удобрення в умовах зрошення 4,7 

20 Технологічний процес вирощування багаторічних трав 4,7 
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