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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціаль-

ність, ступінь вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 
(денна або заочна) 

Кількість кредитів 3  

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 
(шифр і назва) 

 

Обов’язкова  
(обов’язкова або за вибором студе-

нта)  

 

 

Загальна кількість   го-

дин –  90 годин Спеціальність: 

208 «Агроінженерія» 
(шифр і назва) 

Курс Семестр 

Змістових модулів – 2  4, 3С-й 8, 6-й 

Тижневе навантаження: 

- аудиторних занять –  4 

год. 

- самостійна робота сту-

дента – 3,33 год. 

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 10 год. 

Лабораторні 

заняття 
20 год. 

Практичні за-

няття 
10 год. 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
50 год. 

Форма контролю: 

екзамен 
(екзамен або диференційований за-

лік)  
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою дисципліни «Моделювання технологічних процесів в АПК» (МТП 

АПК) є засвоєння та формування знань та навичок з основ теорії та розрахунків 

при моделюванні технологічних процесів в АПК. 

Завданнями дисципліни є:  надання теоретичних знань та практичних на-

вичок щодо освоєння технологій оптимізації і моделювання технологічних проце-

сів в агропромисловому виробництві; формування умінь моделювати технологічні 

процеси в агропромисловому виробництві; ознайомити з особливостями постано-

вки задач оптимізації; попередження виникнення проблем при вирішенні задач оп-

тимізації; навчити формулювати завдання і критерії оптимальності; надання нави-

чок побудови математичних моделей та підбору параметрів для розв’язання задач; 

навчити вносити інформацію в комп’ютер і розв’язувати задачу з отриманням вір-

них висновків; навчити вірно аналізувати результати та надавати перспективні ре-

комендації. 

Результати навчання (з урахуванням soft skills)  

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва, що перед-

бачає застосування певних знань та вмінь, технологічних методів та прийомів і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Загальні компетентності: 

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 

Фахові компетентності: 

- здатність використовувати у фаховій діяльності знання будови і технічних 

характеристик сільськогосподарської техніки для моделювання технологічних про-

цесів аграрного виробництва; 

- здатність проектувати механізовані технологічні процеси сільськогоспо-

дарського виробництва, використовуючи основи природничих наук; 
- здатність вибирати і використовувати механізовані технології, в тому чи-

слі в системі точного землеробства; проектувати та управляти технологічними 

процесами й системами виробництва, первинної обробки, зберігання, транспорту-

вання та забезпечення якості сільськогосподарської продукції відповідно до конк-

ретних умов аграрного виробництва. 

- здатність комплектувати оптимальні сільськогосподарські агрегати, техноло-

гічні лінії та комплекси машин. 

Soft skills: 

- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 

вести суперечки і відстоювати свою позицію, спілкування в конфліктній ситуації; 

навички створення, керування й побудови відносин у команді. 

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на публіці 

та доведення своєї думки до соціуму; проводити презентації отриманих результа-

тів. 

- керування часом - уміння справлятися із завданнями вчасно, не відчуваючи 

дискомфорту. 
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- гнучкість і адаптивність: вміння пристосовуватися до отриманих результа-

тів та за можливістю впливати на кінцевий результат. 

- лідерські якості: уміння спокійно працювати в напруженому середовищі; 

уміння ухвалювати та відстоювати рішення; уміння встановлювати мету та скла-

дати план її досягнення. 

- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, тер-

піння, повага до навколишніх. 

 

3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Оптимізаційні моделі та їх особливості для виробни-

чих систем аграрної галузі 

 

Тема 1. Вступ. Постановка та приклади задач лінійного програму-

вання (ЗЛП) [1, 3, 4, 5] 
Основні поняття та визначення. Класифікації моделей та моделювання. Сис-

темний підхід до вивчення об’єкту дослідження. Види задач лінійного програму-

вання та методика їх рішення за допомогою табличного процесора MICROSOFT 

EXCEL на ПЕОМ.  

 

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

цтві [1, 3, 4, 6, 7] 

Основні принципи побудови та аналіз математичних моделей технологічних 

процесів. Системне моделювання та оптимізація сільськогосподарського підприєм-

ства. Методика моделювання та оптимізація раціону годівлі сільськогосподарських 
тварин. Методика моделювання та оптимізація обороту стада великої рогатої ху-

доби.  
 

 

Змістовий модуль 2. Економіко-математичні задачі в рослинництві. 

 

Тема 3. Економіко-математичні задачі в рослинництві [1, 2, 3, 5] 

Моделювання еколого-економічних аспектів землекористування в рільниц-

тві. Методика моделювання та оптимізація структури посівних площ. Методика 

моделювання та оптимізація розподілу мінеральних добрив. Оптимізація економі-

чних процесів в господарстві. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Номер 

тижня 

 
 

Вид занять 

 

Тема заняття або за-

вдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

Годин  
балів 

лк лаб. 
сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Оптимізаційні моделі та їх особливості для 

виробничих систем аграрної галузі 

 

 

 

1 

Лабораторне 

заняття 1 (1) 

Задачі про управління 

запасами (ресурсами) 

та транспортного типу 

(1 частина) 

- 2 - - 1 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до лабора-

торного заняття 1 (1 

частина) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2,5 

 

1 

Практичне  

заняття 1 

Задачі про управ-

ління запасами (ресу-

рсами) та транспорт-

ного типу (індив. ви-

конання) 

- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до практич-

ного заняття 1 

 

- 
 

- 
 

- 
 

2,5 
 

1 

 

 

 

2 

 

Лекція 1 
Тема 1. Вступ. Поста-
новка та приклади за-
дач лінійного програ-
мування (ЗЛП) 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 1 (2) 

Задачі про управління 
запасами (ресурсами) 
та транспортного типу 
(2 частина) 

 

- 
 

2 
 

- 
 

- 
 

1 

Самостійна 

робота 3 

Підготовка  до 

лабораторного заняття 

1 (2) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

2,5 
 

1 

 

 

 

 
3 

Лабораторне 

заняття 2 (1) 
Оптимізація добового 

раціону годівлі тварин 

(1 частина) 
- 2 - - 1 

Самостійна 

робота 4 
Підготовка до лабора-

торного заняття 2 (1) 

  

- 
 

- 
 

2,5 
 

1 

Практичне за-

няття 2 

Оптимізація добо-

вого раціону годівлі 

тварин (індив. вико-

нання) 

- - 2 - 3 



7 
 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до прак-

тичного заняття 2 

 

- 
 

- 
 

- 
 

3 
 

2 

4 Лекція 2 Тема 2. Економіко-

математичні задачі 

по розподілу ресурсів 

в тваринництві (1 ча-

стина) 

 

2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Лабораторне 

заняття 2 (2) 

Оптимізація добо-

вого раціону годівлі 

тварин (2 частина) 

 
- 

 
2 

 
- 

 
- 

 
1 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка  до 

лабораторного за-

няття 2 (2) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

3 
 

1 

5 Лабораторне 

заняття 3 (1) 

Оптимізація струк-

тури та річного обо-

роту стада ВРХ (1 ча-

стина) 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до лабора-

торного заняття 3(1) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

2,5 
 

1 

Практичне  

заняття 3 

Оптимізація струк-

тури та річного обо-

роту стада ВРХ (ін-

див. виконання) 

- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 8 

Підготовка до прак-

тичного заняття 3 

 

- 
 

- 
 

- 
 

2,5 
 

2 

6,7 Самостійна 

робота 9 

Підготовка до ПМК 1  

- 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

ПМК 1 
Підсумковий кон-
троль за змістовий мо-
дуль 1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 

Всього за змістовий модуль 1 -  45 год. 4 10 6 25 35 

Змістовий модуль 2. Економіко-математичні задачі в рослинництві 

8 
 

Лекція 3 Тема 2. Економіко-ма-
тематичні задачі по ро-
зподілу ресурсів в тва-
ринництві (2 частина) 

 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Лабораторне 
заняття 3 (2) 

 

Оптимізація структури 
та річного обороту 

стада ВРХ (2 частина) 

- 2 - - 1 

Самостійна 
робота 10 

Підготовка  до лабора-
торного заняття 3(2) 

 

 

- 
 

- 
 

- 
 

3 

 

1 
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9 

Лабораторне 
заняття 4 (1) 

 

Оптимізація структури 
посівних площ (1 час-

тина) 

- 2 - - 1 

Самостійна 
робота 11 

Підготовка  до лабора-
торного заняття 4(1) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

3 
 

2 

Практичне  
заняття 4 

Оптимізація структури 
посівних площ (індив. 

виконання) 

- - 2 - 4 

Самостійна 
робота 12 

Підготовка до практич-
ного заняття 4 

 

- 
 

- 
 

- 
 

3 
 

2 

10 

Лекція 4 
Економіко-математи-

чні задачі в рослинниц-
тві (1 частина) 

 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Лабораторне 
заняття 4 (2) 

 

Оптимізація структури 
посівних площ  

(2 частина) 

- 2 - - 2 

Самостійна 
робота 13 

Підготовка  до лабора-
торного заняття 4(2) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

2,5 

 

1 

11 

Лабораторне 
заняття 5 (1) 

 

Оптимізація розподілу 
мінеральних добрив (1 

частина) 

- 2 - - 1 

Самостійна 
робота 14 

Підготовка  до лабора-
торного заняття 5(1) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

3 
 

2 

Практичне  
заняття 5 

Оптимізація розподілу 
мінеральних добрив 
(індив. виконання) 

- - 2 - 4 

Самостійна 
робота 15 

Підготовка до практич-
ного заняття 5 

 

- 
 

- 
 

- 
 

3 

 

1 

12 

Лекція 5 
Економіко-математи-

чні задачі в рослинниц-
тві (2 частина) 

 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Лабораторне 
заняття 5 (2) 

 

Оптимізація розподілу 
мінеральних добрив (2 

частина) 

- 2 - - 2 

Самостійна 
робота 16 

Підготовка  до лабора-
торного заняття 5(2) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

2,5 

 

1 

13 

Самостійна 
робота 17 

Підготовка до ПМК 2  

- 

 

- 

 

- 

 

5 

 

- 

 

ПМК 2 
Підсумковий конт-
роль  за змістовий 
модуль 2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 

Всього за змістовий модуль 2 - 45 год. 6 10 4 25 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни - 90 год. 100 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ №1 

 

1. Основні поняття та визначення моделювання ТП? 

2. Класифікації моделей та моделювання  

3. Системний підхід до вивчення об’єкту дослідження  

4. Технологія виробництва продукції – як об’єкт моделювання  

5. Методологічні принципи розробки технологічних процесів 

6. Класифікація задач математичного програмування  

7. Властивості основної задачі лінійного програмування 

8. Основні принципи побудови та аналіз математичних моделей технологіч-

них процесів  

9. Системне моделювання та оптимізація сільськогосподарського підприємс-

тва  

10.  Види задач лінійного програмування та методика їх рішення за допомо-

гою табличного процесора MICROSOFT EXCEL на ПЕОМ  

11.  Особливості моделювання задач про управління запасами (ресурсами)

  

12.  Особливості моделювання транспортної задачі та її модифікації  

13.  Особливості моделювання та оптимізація раціону годівлі сільськогоспо-

дарських тварин  

14.  Особливості моделювання та оптимізація обороту стада великої рогатої 

худоби  

15.  Визначення «математичного програмування» та «лінійного програму-

вання». 

16.  Особливості застосування лінійного програмування. 

17.  Чим відрізняються стандартна та канонічна задачі лінійного програму-

вання? 

18.  Назвіть дії для переходу від однієї форми задачі ЛП до інших. 

19.  Назвіть три форми запису моделі та їх особливості. 

20.   Охарактеризуйте етапи розв’язку задачі лінійного програмування симп-

лекс-методом. 

21.  Які корми відносять до групи рослинного походження? 

22.  Які корми відносять до групи тваринного походження? 

23.   Які корми відносять до групи промислового походження? 

24.  Назвіть головне завдання (ескізного етапу) моделювання технологічного 

процесу. 

25.  Назвіть види поетапного моделювання технологічного процесу. 

26.  Назвіть головне завдання (ескізного етапу) моделювання технологічного 

процесу з позиції математики. 

27.  Назвіть види оптимізаційних задач галузі рослинництва та тваринництва. 

28.  Назвіть цільову функцію при вирішенні задачі з оптимізації добового ра-

ціону годівлі. 

29.  Сформулюйте теореми задач лінійного програмування. 

30.  Визначення поняття «структура стада». 

31.  Від яких факторів залежить структура стада 
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32.  Які показники визначає структура стада? 

33.   Назвіть основні статево-вікові групи тварин в стада ВРХ. 

34.   Визначення поняття «оборот стада». 

35.  Які показники планують на основі обороту стада? 

36.  Які фактори впливають на розрахунок обороту стада? 

37.  Чим відрізняється робоче моделювання від ескізного? 

38.  Назвіть основні етапи робочого моделювання. 

39.  Сформувати постановку задачі з оптимізації обороту стада великої рога-

тої худоби. 

40.  Перерахувати основні обмеження обороту стада великої рогатої худоби. 

41.  Визначити сенс критерія задачі з оптимізації обороту стада. 

42.  Перерахувати групи невідомих величин при моделюванні обороту стада. 

43.  Привести структуру матриці обороту стада великої рогатої худоби. 

44.  Який метод пошуку обираємо в засобі «Поиск решения» при вирішенні 

задачі з оптимізації структури та обороту стада ВРХ? 

45.  Назвіть цільову функцію при вирішенні задачі з оптимізації структури та 

обороту стада ВРХ. 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 

1. Моделювання еколого-економічних аспектів землекористування в рільни-

цтві. 

2. Особливості моделювання та оптимізація структури посівних площ.  

3. Особливості моделювання та оптимізація розподілу мінеральних добрив. 

4. Оптимізація економічних процесів в господарстві. 

5. Назвіть основні особливості скотарства. 

6. В чому полягає особливість поопераційного моделювання ТП. 

7. Що є результатом поопераційного моделювання ТП? 

8. Назвіть найважливіше завдання поопераційного моделювання ТП. 

9. Чим визначається послідовність операцій? 

10.  Назвіть випадки, коли переглядається послідовність виконання операцій. 

11.  Назвіть категорії, на які поділяються операції ТП. 

12.  Які дослідження проводять для визначення витрат часу на виконання 

операцій? 

13.  Сформувати постановку задачі з оптимізації структури посівних площ.  

14.  Перерахувати основні обмеження при оптимізації структури посівних 

площ. 

15.  Визначити сенс критерію задачі з оптимізації структури посівних площ.  

16.  Перерахувати групи невідомих величин. 

17.  Привести структуру матриці з оптимізації структури посівних площ.  

18.  Який метод пошуку обираємо в засобі «Поиск решения» при вирішенні 

задачі з оптимізації структури посівних площ?  

19.  Назвіть цільову функцію при вирішенні задачі з оптимізації структури 

посівних площ. 
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20.  Що являє собою робочий процес виробництва молока на тваринниць-

кому підприємстві? 

21.  Назвіть технологічні операції годівлі.  

22.  Назвіть етапи робочого моделювання ТП? 

23.   Назвіть джерела отримання кормів у господарстві. 

24.  Чим відрізняється робочий процес годівлі концентрованими і об’ємними 

кормами? 

25.   Особливість годівлі ВРХ об’ємними кормами.  

26.  Сформувати постановку задачі з оптимізації розподілу мінеральних доб-

рив.  

27.  Перерахувати основні обмеження при оптимізації розподілу мінеральних 

добрив. 

28.  Визначити сенс критерію задачі з оптимізації розподілу мінеральних до-

брив.  

29.  Перерахувати групи невідомих величин. 

30.  Привести структуру матриці з оптимізації розподілу мінеральних доб-

рив.  

31.  Який метод пошуку обираємо в засобі «Поиск решения» при вирішенні 

задачі з оптимізації розподілу мінеральних добрив?  

32.  Назвіть цільову функцію при вирішенні задачі з оптимізації розподілу 

мінеральних добрив. 
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