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Загальний опис навчальної дисципліни
Метою вивчення дисципліни є здобуття теоретичних 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. 

Завдання дисципліни полягає у формуванні системи теоретико-методологічних знань
з сучасних технологій  та технічних засобів  їх  механізації,  а  також одержання навиків  по
проектуванні технологічних процесів і оцінці якості їх виконання. 

Дисципліна  спрямована  на  вивчення  таких  питань:  сучасні  технології  та  технічні
засоби  механізованого  вирощування  продукції  рослинництва;  методи  проектування
технологічних  процесів;  принципи  побудови  виробничих  процесів  у  рослинництві;
проектування часткових технологічних процесів і ліній; машинну технологію вирощування
та збирання основних сільськогосподарських культур; обґрунтування машинно-тракторного
парку  для  комплексної  механізації  виробництва  продукції  рослинництва;  проектування
системи технічного обслуговування машинного парку.

Інтегральна компетентність
Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні  проблеми  з

агрономії,  що  передбачає  застосування  теорій  та  методів  відповідної  науки  і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності
ЗК  1.  Здатність  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена  суспільства,

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку,
прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 8. Навички здійснення безпечної діяльності. 
ЗК 10.Здатність працювати в команді. 
ЗК 11.Прагнення до збереження навколишнього середовища
Фахові компетентності
ФК-01. Здатність використовувати базові знання основних підрозділів аграрної науки

(рослинництво,  землеробство,  селекція  та  насінництво,  агрохімія,  плодівництво,
овочівництво,  ґрунтознавство,  кормовиробництво,  механізація  в  рослинництві,  захист
рослин). 

ФК-3. Здатність використовувати на практиці основні біологічні і агротехнологічні
концепції, правила і теорії, пов’язані з плодовими, овочевими рослинами і виноградом.
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ФК-5. Здатність оцінювати, інтерпретувати і синтезувати теоретичну інформацію та
практичні, виробничі і дослідні дані у галузі садівництва та виноградарства.

ФК-8.  Здатність  використовувати  факти  і  досвід  новітніх  сучасних  досягнень  у
садівництві і виноградарстві.

ФК-9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Політика курсу.  Сумлінно додержуватися навчального процесу (не пропускати і не
запізнюватися  на  заняття);  брати  активну  участь  у  освітньому  процесі,  чітко  й  вчасно
виконувати  навчальні  завдання,  не  відволіктися  на  заняттях  на  сторонні  справи;  уважно
слухати товаришів під час дискусій та поважати думки членів колективу, які не співпадають
з вашими, під час занять та під час контролю знань не користуватися мобільними додатками;
за  відсутності  на  заняттях  з  будь-якої  причини  відпрацьовувати  пропущені  теми;
дотримуватись академічної доброчесності.

Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Технологічний процес: поняття, структура і принципи організації
2. Технологічні процеси та технічні засоби обробітку ґрунту
3. Технологічні процеси та технічні засоби внесення добрив
4. Технологічні процеси та технічні засоби захисту рослин
5. Проектування технологічного процесу вирощування зернових культур
6. Проектування технологічного процесу вирощування зернобобових культур
7. Проектування технологічного процесу вирощування просапних культур
8. Проектування технологічного процесу олійних культур
9. Проектування технологічного процесу вирощування овочевих культур

Орієнтовний перелік тем практичних занять
1. Класифікація технологічних процесів та основних видів технологічних систем.
2. Технологічний  процес  роботи  борін,  лущильників,  котків,  культиваторів,
комбінованих агрегатів та їх технологічні регулювання.
3. Технологічний процес роботи машин для внесення добрив.
4. Технологічні  принципи  регулювання  обприскувача,протруювача,обпилювача,
аерозольного генератора.
5. Технологічний  процес  вирощування  пшениці  озимої,  складання  агротехнічної
частини технологічної карти вирощування культури.
6. Складання агрокомплексів та технологічних проектів вирощування зернобобових
культур з урахуванням новітніх технічних засобів та знарядь.
7. Складання  агрокомплексів  та  технологічних  проектів  вирощування  цукрових
буряків та картоплі з урахуванням новітніх засобів та знарядь.
8. Складання  агрокомплексів  та  технологічних  проектів  вирощування  соняшника  з
урахуванням новітніх засобів та знарядь.
9. Складання  агрокомплексів  та  технологічних  проектів  вирощування  овочів  з
урахуванням новітніх засобів та знарядь.
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