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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування  

показників   

Галузь знань, 

спеціальність, 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 вибіркова) 

Загальна кількість  

годин –90 годин  

Спеціальність:  

208 «Агроінженерія» 
(шифр та назва)  

Курс  Семестр  

Змістових модулів – 2  М2-й  3-й  

Тижневе 

навантаження:  

     - аудиторних  

занять 3 год. 

     - самостійна робота  

студента 3,7  год.  

Ступінь вищої освіти 

магістр  

 

Вид занять  
Кількість 

годин  

Лекції  12 год.  

Лабораторні 

заняття  
10 год. 

Практичні 

заняття  
12 год. 

Семінарські 

заняття  
- 

Самостійна 

робота  
56 год.  

Форма контролю:  

диференційований залік 
 (екзамен або диференційований залік)  
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Передмова. Перехід  на економічні методи управління виробництвом, 

загострення протиріч інтенсифікації сільського господарства вимагає зміну у 

характері інженерної діяльності, засвоєння спеціалістами інженерної служби 

сучасних методів аналізу виробничих систем і ситуацій, обґрунтування рішень і 

стратегій. Тому метою дисципліни “Аналіз технологічних систем” є формування 

системи професійних цінностей, методології та методики системного 

обґрунтування рішень. Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі 

агроінженерії  шляхом здійснення досліджень та обґрунтування технологічних 

систем і отримання нових практично спрямованих результатів.  

          Завданнями дисципліни є забеспечення відповідності програмних 

компетентностей здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр»    зі спеціальності                                                                                                                                                                                                                                                              

208 «Агроінженерія»  за ОПП  «Агроінженерія», а саме: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

-Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної аспектів 

діяльності. 

- Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

- Здатність розв’язувати складні управлінські задачі та проблеми в сфері 

сільськогосподарського виробництва. 

- Здатність здійснювати наукові та прикладні дослідження для створення 

нових та удосконалення існуючих технологічних систем. 

          - Здатність використовувати сучасні методи моделювання технологічних 

процесів і систем для створення моделей механізованих технологічних процесів 

сільськогосподарського виробництва.  

          - Здатність розв’язувати задачі оптимізації і приймати ефективні рішення з 

питань використання машин і техніки в рослинництві, тваринництві, зберіганні, 

первинній обробці і транспортуванні сільськогосподарської продукції. 

        -Здатність прогнозувати і забезпечувати технічну готовність 

сільськогосподарської техніки. 

 

Результати навчання (з урахуванням soft skills) 

 Інтегральна компетентність 

 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі агропромислового виробництва (у ремонтному виробництві) , що 

передбачає застосування певних знань та вмінь, технологічних методів та 

прийомів (науки з ремонту машин та обладнання) і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов.  

  Загальні компетентності: 

 Знання та розуміння предметної області (ремонт машин та обладнання) та 

розуміння професії: 

- знати сучасні способи забезпечення працездатності сільськогосподарської  

техніки;  

- знати будову та основи використання сучасного ремонтно-технологічного 

обладнання. 
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 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях:  

- знати методики проектування прогресивних технологічних процесів; 

- знати методи управління якістю продукції; підвищення довговічності 

деталей, міжремонтного ресурсу складальних одиниць і машин а цілому; 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 Фахові компетентності 

 Здатність до конструювання машин на основі графічних моделей 

просторових форм та інструментів автоматизованого проектування - 

проектувати спеціальне технологічне оснащення для виконання операцій 

розбирання, складання та відновлення. 

 Здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування та усувати 

відмови сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання.  

 А саме: 

- вибирати і проектувати раціональні технологічні процеси ремонту та 

відновлення зношених деталей; 

- вибирати і користуватись вимірювальним інструментом і спеціальними 

засобами для дефектування деталей; 

 - використовувати в практичній діяльності ремонтну технічну документацію. 

  Здатність здійснювати економічне обґрунтування доцільності 

застосування технологій та технічних засобів в агропромисловому виробництві, 

інженерно-технічних заходів з підтримання машинно-тракторного парку, 

фермської та іншої сільськогосподарської техніки в працездатному стані: 

- виконувати розрахунки режимів технологічних процесів нанесення 

покриттів та подальшого механічного обробітку деталей; 

- проводити оцінку економічної ефективності ремонтних робіт. 

 Soft skills: 

 - комунікативні навички:  письмове, вербальне й невербальне спілкування; 

- уміння грамотно спілкуватися по e-mail; 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; проводити презентації.  

 - керування часом - уміння справлятися із завданнями вчасно/. 

 - гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 

уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем. 

 - лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 

уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати. 

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

терпіння, повага до навколишніх. 

 

3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

       Змістовий модуль 1. Види аналізу технологічних систем. 

       Тема 1. Роль інженерних рішень та системний підхід в інженерній діяльності. 

Технічні і технологічні системи. Загальна схема прийняття рішень. Класифікація 
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методів, аналізу систем і прийняття рішень 

        Тема 2.  Мета і завдання техніко-економічного аналізу. Методи і прийоми 

цього аналізу. Методи побудови карти витрат 1,2. 

        Тема 3. Суть і сфера застосування функціонально-ресурсного проектування.  

Класифікація і аналіз структурно - функціональних моделей.  

Побудова функціонально-вартісних діаграм. 

 

       Змістовий модуль 2. Обґрунтування інженерних рішень. 

       Тема 4. Прийняття рішень в умовах визначенності (детерміновані моделі). 

Оптимізаційні моделі обгрунтування рішень 1. Лінійне програмування у 

вирішенні задач машиновикористання. Графоаналітичні методи в прийнятті 

інженерних рішень. Побудова номограм 1. 

       Тема5. Прийняття рішень в умовах невизначеності. Методи рішення задач з 

невизначеністю 1. Вплив випадкових факторів на виробничі процеси сільського 

господарства. Невизначеність умов у прийнятті рішень 1. 

Методи вибору раціональних рішень за декількома критеріями. 

     Тема 6. Обгрунтування стратегій і прогнозування в інженерній справі 1. 

Резервування технічних засобів 1. Загальна модель багатокритеріальної задачі.  

Цілеспрямований розвиток технологічних систем.  

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Види аналізу технологічних систем. 
 

1-2 

Лекція 1 

Тема 1. Роль інженерних 

рішень та системний 

підхід в інженерній 

діяльності. 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 1 

Задача лінійного 

програмування та методи 

її розв’язання 
- - 2                                                                                                                                                                                                                       - 5 

Лабораторне 

заняття 1 

Вплив технічного стану 

гідравлічної системи 

трактора на техніко-

економічні показники 

агрегату 

 2   - 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до 

лабораторної роботи 1  - - - 9 10 
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3-4 

 

Лекція 2 

Тема 2. Мета і завдання 

техніко-економічного 

аналізу. Методи і 

прийоми цього аналізу. 

2    - 

Практичне 

заняття 2 

Обґрунтування складу 

засобів механізації 

сільськогосподарських 

робіт. 

- - 2  - - 

Лабораторне 

заняття 2 

Вплив технічного стану 

гідравлічної системи 

трактора на техніко-

економічні показники 

агрегату (продовження) 

 

 2   5 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до 

лабораторної роботи 2                                          
-  - - 9 10 

 

 

 

 

5 - 6 

Лекція 3 

Тема 3. Суть і сфера 

застосування 

функціонально-

ресурсного 

проектування.  

2    - 

Практичне 

заняття 3 

Обґрунтування складу 

засобів механізації 

сільськогосподарських 

робіт (продовження) 

-  2 - 5       

Лабораторне 

заняття 3 

Прийняття рішень 

методом поетапного 

порівняння. 

 2   5 

 

7-8 
Самостійна 

робота 3 
Підготовка до  ПМК1 -  - - 9 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  45 год. 6 6 6 27 50                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Змістовий модуль 2.  Обґрунтування інженерних рішень. 

 

 

 

9-10 

Лекція 4 

Тема 4. Прийняття 

рішень в умовах 

визначеності. 

Оптимізаційні моделі 

обгрунтування рішень 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 4 

Оптимальне 

управління 

матеріальними 

запасами 

підприємства. 

- - 2 - 6 

Лабораторне 

заняття 4 

Вплив технічного 

стану паливної 

апаратури на вихідні 

параметри двигуна 

 2   - 

Самостійна Підготовка до - - - 9 10 
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робота 3 лабораторної роботи 

3  

 

 

 

 

11-12 

Лекція 5 

Тема 5. Прийняття 

рішень в умовах 

невизначеності. 

Методи рішення задач 

з невизначеністю 

2  - - - - 

Практичне 

заняття 5 

Обгрунтування 

періодичності ТО 

машин та час його 

здійснення. 

- - 2 - - 

Лабораторне 

заняття 5 

Вплив технічного 

стану паливної 

апаратури на вихідні 

параметри двигуна 

(продовження) 

 2   7 

Самостійна 

робота 4 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

4. 

- - - 9 10 

 

 

 

 

 

 

13 

Лекція 5 Тема6. Обгрунтування 

стратегій і 

прогнозування в 

інженерній справі. 

Резервування 

технічних засобів 

2    - 

Практичне 

заняття 6 

Обгрунтування 

періодичності ТО 

машин та час його 

здійснення 

(продовження) 

  2  7 

14-15 Самостійна 

робота 4 
Підготовка до ПМК2    11 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 45 год. 6 4 6 29 50 

Всього з навчальної дисципліни  45 +45 = 90 год. 100 

 

 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

 
1.  Визначення "Технологічна система". 

2. Що містить в собі етап дослідження ефективності "Детальні дослідження"? 

3. Принцип здійсненності при моделюванні. 

4. Розкрити поняття "Системний підхід". 

5. Що містить в собі етап дослідження ефективності "Прийняття рішення"? 

6. Інтуїтивне моделювання. 

7. Що таке системний аналіз? 

8. Задачі техніко-економічного аналізу систем. 
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9. Знакове моделювання. 

10. Мета і задачі дисципліни "Аналіз технологічних систем і обґрунтування рішень". 

11. Методи і прийоми техніко-економічного аналізу. 

12. Математичне моделювання. 

13. Розкрити поняття "Задача". 

14. Основні техніко-економічні показники при експлуатації і ремонті МТП. 

15. Принцип раціонального використання факторного простору при моделюванні. 

16. Розкрити поняття "Ситуація" 

17. Схема формування показників рівня виробництва і рівня використання технічної 

системи. 

18. Принцип інформаційної достатності при моделюванні. 

19. Розкрити поняття "Проблема". 

20. Цілі функціонально-вартісного аналізу. 

21. Матеріальне (предметне) моделювання. 

22. Типи інженерних задач. 

23. Поняття "Функціонально-вартісний аналіз" технічних і виробничих систем. 

24. Фізичне моделювання. 

25. Задачі інженерно-технічної служби 

26. Основні етапи дослідження ефективності операцій. 

27. Метод порівняння техніко-економічного аналізу. 

28. Сфера діяльності інженерної служби. 

29. Що містить в собі поняття "Проблемний аналіз"? 

30. Побудова функціонально-вартісної діаграми. 

31. Система. Елемент системи. 

32. Що містить в собі поняття "Концептуальні дослідження"? 

33. Принцип параметризації при моделюванні. 

34. Первинні ознаки системи. Цілісність системи. 

35. Що містить в собі поняття "Операційні дослідження"? 

36. Що означає термін “композиція” у визначенні ТхС? 

37.Які структурні складові повинна включати ТхС за типовою схемою? 

38.Що включає кожна складова ТхС? 

39.Що додатково включає підсистема управління? 

40.Яка мета структурного аналізу? 

41.Які задачі структурного аналізу? 

42.За якими рівнями ієрархії розрізняють ТхС? 

43.В якій послідовності проводять структурний аналіз ТхС? 

44.В якій послідовності проводять процедури узгодження? 

45.За яких умов можливе повне використання потенційних можливостей, зниження 

експлуатаційних витрат, підвищення екологічності ТхС? 

46.Які функції становлять критичний шлях на функціональній моделі? 

47.Як на функціональній моделі виділяється критичний шлях? 

48.Яка мета функціонального аналізу системи? 

49.Які основні задачі аналізу функціональної моделі? 

50.Подайте визначення та класифікацію технологічних систем аграрного виробництва.  

51. Сформулюйте правила побудови схем надійності. 

52. Дайте характеристику послідовних схем надійності. 

53. Дайте характеритиску паралельних схем надійності. 

54. Діаграми В’єна та їх застосування під час аналізу надійності технологічних систем. 
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55. Викоритсання методу мінімальних шляхів для розрахунку показників надійності 

технологічних систем. 

56. Використання методу мінімальних перерізів для розрахунку показників надійності 

технологічних систем. 

57. Використання методу ключового елемента для розрахунку показників надійності 

технологічних систем. 

58. Використання перетворення “трикутник-зірочка” для розрахунку показників 

надійності технологічних систем. 

59. Розрахунок надійності технологічних систем за формулою повної ймовірності. 

60. Розрахунок надійності технологічних систем з використанням твірної функції. 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 
1. Принцип агрегатування при моделюванні. 

2. Назвіть характерні ознаки детермінованих задач. 

3. Що слід розуміти під раннім і пізнім терміном настання події? 

4. Назвіть структуру оптимізаційної моделі. 

5. Як визначити ранній і пізній термін настання події? 

6. Які інженерні задачі вирішуються методом лінійного програмування? 

7. Як визначити резерв часу для і-ої події? 

8. Які з названих нижче ознак відносяться до методу лінійного програмування? (1 - одномірна 

оптимізація; 2 - багатомірна оптимізація; умовна оптимізація; 4 - безумовна оптимізація) 

9. Який вплив має резерв часу на організацію виробництва? 

10. Область допустимих рішень (ОДР) утворюється сукупністю - (1 - обмежень; 2 - обмежень, 

цільовою функцією; 3 - незалежних змінних). 

11. Розкрийте поняття "принцип домінування". 

12. Які з наведених рівнянь є лінійними? 

1. аx + b = 0 2. а1 x1 + а2 х2 = 0 

3. а1 / х1 + а2 / х2 = 0 4. а1 х1 + а2 х2 + a12 x1 х2 = 0 

13. Розкрийте поняття "Парето - оптимальні варіанти". 

14. Що таке номограма? 

15. При оцінці двох варіантів за відстанню до цілі значення критеріїв становлять: 1)Х1 = 7; Х2 = 

3; Х4 = 8; 2)Х1 = 8; Х2 = 2; Х4 = 6. Встановити значення критеріїв ідеального варіанту. 

16. Які шкали можуть використовуватись для побудови номограм? 

17. Сформулюйте задачі, які доцільно вирішувати спеціалістам інженерної служби 

господарства методом багатокритеріальної оцінки. 

18. Що таке спряжені квадранти? 

19. Розкрийте поняття невизначеності та ризику у прийнятті інженерних рішень. 

20. Які з ознак можна віднести до переваг застосування номограм для прийняття рішень? 

21. Що таке структурне планування? 

22. Сформуйте індивідуальний набір номограм для вирішення інженерних задач. 

23. Що таке календарне планування? 

24. Наведіть необхідні та достатні елементи оптимізаційної моделі прийняття рішень. 
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25. Які роботи відносять до базових операцій? 

26.Що формує побудова та аналіз матриці взаємозв’язків? 

27.Навіщо виявляють причини небажаних відхилень у технологічному процесі? 

28.Яке загальне формулювання мають задачі аналізу виробничої ситуації при порушенні 

технологічного процесу? 

29.Що дозволяє виявити побудова причинно-наслідкового ланцюжка? 

30.Який метод аналізу окремих ознак ситуації використовується для побудови причинно-

наслідкових зв’язків? 

31.Які правила побудови причинно-наслідкового ланцюжка? 

32.З якою метою будуються причинно-наслідкові ланцюжки? 

33.За результатами аналізу яких причин приймається рішення щодо усунення небажаних 

відхилень у технологічному процесі? 

34.Застосування активного резервування з ненавантаженим резервом для підвищення 

надійності технологічних систем. 

35. Застосування активного резервування з полегшеним резервом для підвищення 

надійності технологічних систем. 

36. Застосування активного резервування з навантаженим резервом для підвищення 

надійності технологічних систем. 

37.Застосування активного резервування з полегшеним резервом для підвищення 

надійності технологічних систем. 

38.Застосування ковзного резервування для підвищення надійності технологічних систем. 

39.Оптимізація обсягів резервів. 

40. Методика побудови дерева відмов для аналізу надійності технологічних систем. 

41. Дайте означення поняття простору можливих станів технологічної системи. 

42.Стохастичні процеси зміни показників надійності технологічних систем.  

43. Характеристика процесів Маркова. 

44. Сформулюйте правила побудови системи рівнянь Чепмена-Колмогорова для випадку 

стаціонарних процесів. 

45. Сформулюйте правила побудови системи рівнянь Чепмена-Колмогорова для 

випадку нестаціонарних процесів. 

46. Розрахунок надійності резервованих систем без відновлення методом простору 

можливих станів. 

47. Розрахунок надійності резервованих систем з відновленням методом простору 

можливих станів. 

48. Розрахунок тривалості перебування технологічних систем в кожному із можливих 

станів за допомогою прямого та зворотного перетворень Лапласа.   

49.Особливості використання імітаційного моделювання для розрахунку  показників 

надійності технологічних систем  

50. Методи імітаційного моделювання. 

51.Як здійснюється генерація випадкових чисел під час імітаційного моделювання 

надійності? 

52. Алгоритм імітаційного моделювання для розрахунку показників надійності 

технологічних систем. 

53.Аналіз показників надійності технологічних систем за результатми імітаційного 

моделювання. 

54.Як визначається сукупна енергоємність ТхСТ? 

55.Які види витрат енергії є складовими сукупної енергоємності ТхСТ? 

56.Як можна визначити коефіцієнт енергетичної ефективності виробництва 

сільгоспкультур? 
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57.Яка сільгоспкультура з точки зору енергетичної теорії є прибутковою, 

ефективною? 

58.Які структурні складові виробничої ситуації? 

59.Відображенням чого є виробнича ситуація? 

60.Що дозволяє аналіз виробничих ситуацій як початковий етап удосконалення 

систем? 
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