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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Навчальна дисципліна «Моделювання технологічних проце-

сів в АПК» (МТП в АПК) охоплює теоретичні і практичні компоненти, поняття, на-

вички, а також комплекс організаційних, технічних і спеціальних заходів і засобів, 

спрямованих на формування та покращення виконання технологічних процесів в аг-

ропромисловому виробництві поряд з поліпшенням умов працездатності людини в 

трудовому процесі. 

Господарювання в умовах ринкових відносин висуває нові вимоги до підгото-

вки бакалавра з агроінженерії. Потрібні фахівці, які володіють компетентностями, по-

трібними для створення і керування технологічними процесами в агропромисловому 

виробництві з високими стандартами праці, життєдіяльності людини та тварин. 

При цьому велике значення має засвоєнню нових технологій формування та ке-

рування процесами в агропромисловому виробництві особливо в складних екологіч-

них умовах. 

Метою дисципліни «Моделювання технологічних процесів в АПК» (МТП 

в АПК) є засвоєння та формування знань з основ теорії та розрахунків при моделю-

ванні технологічних процесів в АПК на прикладі тваринницьких підприємств. 

Завданнями дисципліни є:  надання теоретичних знань та практичних нави-

чок щодо освоєння технологій оптимізації і моделювання технологічних процесів в 

агропромисловому виробництві; формування умінь моделювати технологічні про-

цеси в агропромисловому виробництві; ознайомити з особливостями постановки за-

дач оптимізації; попередження виникнення проблем при вирішенні задач оптимізації; 

навчити формулювати завдання і критерії оптимальності; надання навичок побудови 

математичних моделей та підбору параметрів для розв’язання задач; навчити вносити 

інформацію в комп’ютер і розв’язувати задачу з отриманням вірних висновків; на-

вчити вірно аналізувати результати та надавати перспективні рекомендації. 
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Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які здобувач вищої освіти набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціаль-

ність 

Загальні компетент-

ності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

208 Агроінже-

нерія 

ЗК 7. Здатність засто-

совувати знання у 

практичних ситуа-

ціях. 

 

ФК1. Здатність викори-

стовувати у фаховій ді-

яльності знання будови 

і технічних характерис-

тик техніки для тварин-

ництва для моделю-

вання технологічних 

процесів аграрного ви-

робництва. 

ФК2. Здатність проек-

тувати механізовані те-

хнологічні процеси 

сільськогосподар-

ського виробництва, 

використовуючи ос-

нови природничих 

наук. 

ФК6. Здатність виби-

рати і використовувати 

механізовані техноло-

гії, проектувати та 

управляти технологіч-

ними процесами й сис-

темами виробництва 

продукції тваринництва 

відповідно до конкрет-

них умов аграрного ви-

робництва. 

ФК7. Здатність компле-

ктувати оптимальні 

сільськогосподарські 

агрегати, технологічні 

лінії та комплекси ма-

шин. 

 

РН6. Формулювати нові ідеї та конце-

пції розвитку агропромислового ви-

робництва. 

РН7. Розв’язувати складні інженерно-

технічні задачі, пов’язані з функціо-

нуванням тваринницької техніки та 

технологічними процесами виробни-

цтва продукції тваринництва. 

РН11. Виконувати експериментальні 

дослідження роботи техніки для тва-

ринництва в конкретних умовах вико-

ристання. 

РН12. Вибирати машини і обладнання 

та режими їх роботи у механізованих 

технологічних процесах тваринниц-

тва. Проектувати технологічні про-

цеси та обґрунтовувати комплекси 

машин для механізованого виробниц-

тва продукції тваринництва. Розроб-

ляти операційні карти для виконання 

механізованих технологічних проце-

сів. 

РН15. Визначати показники якості те-

хнологічних процесів, машин та обла-

днання і вибирати методи їх визна-

чення згідно з нормативною докумен-

тацією. 

РН17. Вибирати та застосовувати ме-

ханізовані технології відповідно до 

агрокліматичних умов та обґрунтову-

вати технології за техніко-економіч-

ними та якісними критеріями. 

РН20. Оцінювати роботу машин і за-

собів механізації аграрного виробни-

цтва за критеріями екологічності та 

ефективності природокористування. 

Розробляти заходи зі зниження нега-

тивного впливу тваринницької тех-

ніки на екосистему. 

 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

Тема 1. Постановка та приклади задач лінійного програмування (ЗЛП) 

Тема 2. Економіко-математичні задачі по розподілу ресурсів в тваринництві 

Тема 3. Економіко-математичні задачі в рослинництві 

 

Орієнтовний перелік тем лабораторних та практичних занять 

1. Задачі про управління запасами (ресурсами) та транспортного типу 

2. Оптимізація добового раціону годівлі тварин  



з 

3. Оптимізація структури та річного обороту стада ВРХ 
4. Оптимізація структури посівних площ 
5. Оптимізація розподілу мінеральних добрив 

Політика курсу 
Для забезпечення високої якості знань необхідно виконувати наступні умови: 

не пропускати аудиторні заняття й не спізнюватися на них; приходити на заняття зі 
зробленою самостійною роботою; систематично брати активну участь в освітньому 
процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні завдання та захищати звіти з робіт; 
брати активну участь у науково-дослідній роботі студентів; виключати мобільний те-
лефон під час занять і під час контролю знань; відпрацьовувати пропущені заняття; 
дотримуватись прийнятих норм академічної доброчесності. 
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