
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

Механіко-технологічний факультет 

Кафедра експлуатації  та технічного сервісу машин 

 

 

СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни 

«Машиновикористання техніки в рослинництві» 

(http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=669)  

 

Викладач д.т.н., доц. Кувачов Володимир Петрович  

http://www.tsatu.edu.ua/tstt/people/kuvachov-volodymyr-

petrovych/ 

   

 Кількість кредитів   5 

Загальна кількість годин  150 

 

Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Вітчизняний аграрний сектор за будь-яких умов був та 

залишатиметься одним із основних і стратегічних у національній економіці, 

виступаючи гарантом продовольчої безпеки держави. Роль агроінженерів в цій 

галузі останнім часом зросла. Їх діяльність спрямована на вирішення  такого 

важливого питання, як забезпечення населення країни якісними харчовими 

ресурсами. 

Дисципліна «Машиновикористання техніки в рослинництві» спрямована на 

вивчення основ теорії та технологічних властивостей мобільних енергетичних 

засобів, будови й розрахунку сільськогосподарських машин, експлуатації машин та 

обладнання агропромислового виробництва. Саме при вивченні цієї дисципліни 

відбувається остаточне формування теоретичних та практичних навичок в 

майбутній професійній діяльності.  

Метою вивчення дисципліни "Машиновикористання техніки в рослинництві" 

є набуття майбутніми магістрами зі спеціальності «Агроінженерія» наукових основ 

інженерного забезпечення ефективного використання засобів механізації у с.-г. 

виробництві, а також теоретичних знань та навичок з питань застосування 

технологічних процесів в АПК. 

Основою дисципліни є розкриття сутності і методики розробки сукупності 

правил повного використання потенційних можливостей сільськогосподарських та 

машинно-тракторних агрегатів за конкретних природно-виробничих умов з метою 

досягнення запрограмованих кінцевих результатів і дотримання вимог. 

Завданнями дисципліни є: 

- ознайомити майбутніх фахівців з фундаментально-прикладними основами 

експлуатації с.-г. техніки в процесі її функціонування; 

- розкрити особливості агрегатування с.-г. машин і знарядь; 
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- навчити методики оцінки тягово-енергетичних показників 

сільськогосподарських та машинно-тракторних агрегатів; 

- навчити методики оцінки експлуатаційно-технологічних властивостей 

сільськогосподарських та машинно-тракторних агрегатів. 

 

Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

208 

«Агроінженерія» 

ЗК2.Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних  

ситуаціях.  

ЗК3. Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння  

аспектів 

професійної 

діяльності.  

ЗК4.Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення.   

ФК1. Здатність розв’язувати 

складні управлінські задачі 

та проблеми в сфері 

сільськогосподарського 

виробництва.  

ФК3. Здатність 

використовувати сучасні 

методи моделювання 

технологічних процесів і 

систем для створення 

моделей механізованих 

технологічних процесів 

сільськогосподарського 

виробництва.  

ФК4. Здатність 

застосовувати сучасні 

інформаційні та комп’ютерні 

технології для вирішення 

професійних завдань. ФК5. 

Здатність розв’язувати задачі 

оптимізації і при ефективні 

рішення з питань 

використання машин і 

техніки в рослинництві, 

тваринництві, зберіганні, 

первинній обробці і 

транспортуванні 

сільськогосподарської 

продукції.  

ФК6. Здатність проектувати 

й використовувати 

мехатронні системи машин і 

засоби механізації 

сільськогосподарського 

виробництва.  

ФК7. Здатність проектувати, 

виготовляти і експлуатувати 

технології та технічні засоби 

виробництва, первинної 

обробки, зберігання та 

транспортування 

сільськогосподарської 

продукції.  

РН 2.Застосовувати 

міжнародні та національні 

стандарти і практики в 

професійній діяльності.  

РН3. Знати, розуміти і 

застосовувати норми 

законодавства, що 

стосуються професійної 

діяльності.  

РН4. Викладати у закладах 

вищої освіти та розробляти 

методичне забезпечення 

спеціальних дисциплін, що 

стосуються агроінженерії.  

РН5. Приймати 

обґрунтовані управлінські 

рішення для забезпечення 

прибутковості 

підприємства.  

РН6. Приймати ефективні 

рішення стосовно форм і 

методів управління 

інженерними системами в 

АПК. 

РН8. Створювати фізичні, 

математичні, комп’ютерні 

моделі для вирішування 

дослідницьких, 

проектувальних, 

організаційних, 

управлінських і 

технологічних задач.  

РН9. Застосовувати 

спеціалізоване програмне 

забезпечення та сучасні 

інформаційні технології 

для вирішення професійних 

завдань.  

РН10. Приймати ефективні 

рішення щодо складу та 

експлуатації комплексів 

машин.  

РН11. Застосовувати 
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ФК8. Здатність 

використовувати методи 

управління й планування 

матеріальних та пов’язаних з 

ними інформаційних і 

фінансових потоків для 

підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємств.  

ФК9. Здатність прогнозувати 

і забезпечувати технічну 

готовність 

сільськогосподарської 

техніки.  

ФК10.Здатність 

організовувати процеси 

сільськогосподарського 

виробництва на принципах 

систем точного 

землеробства, 

ресурсозбереження, 

оптимального 

природокористування та 

охорони природи; 

використовувати 

сільськогосподарські 

машини та енергетичні 

засоби, що адаптовані до 

використання у системі 

точного землеробства. ФК12. 

Здатність використовувати 

сучасні принципи, стандарти 

та методи управління якістю, 

забезпечувати 

конкурентоспроможність 

технологій і машин у 

виробництві 

сільськогосподарських 

культур.  

ФК14.Здатність гарантувати 

екологічну безпеку у 

сільськогосподарському 

виробництві. ФК15.Здатність 

комплексно впроваджувати 

організаційно-управлінські і 

технічні заходи зі створення 

безпечних умов праці в 

АПК.  

ФК17. Здатність до 

сучасного мислення та 

спеціальних знань у галузі 

меліорації, обґрунтованого 

вибору і ефективного 

використання поливної 

методи мехатроніки для 

автоматизації в АПК.  

РН12. Проектувати 

конкурентоспроможні 

технології та обладнання 

для виробництва 

сільськогосподарської 

продукції відповідно до 

вимог споживачів та 

законодавства.  

РН13. Здійснювати 

ефективне управління та 

оптимізацію матеріальних 

потоків.  

РН14. Забезпечувати 

роботоздатність і 

справність машин.  

РН15. Впроваджувати 

системи точного 

землеробства, машини і 

засоби механізації та 

вибирати режими роботи 

машинно-тракторних 

агрегатів для механізації 

технологічних процесів у 

рослинництві.  

РН16. Створювати і 

оптимізувати інноваційні 

техніко-технологічні 

системи в рослинництві, 

тваринництві, зберіганні 

продукції і технічному 

сервісі. РН17. Здійснювати 

управління якістю в 

аграрній сфері, 

обґрунтовувати показники 

якості 

сільськогосподарської 

продукції, техніки та 

обладнання.  

РН18. Застосовувати 

багатокритеріальні моделі 

прийняття рішень у 

детермінованих умовах та в 

умовах невизначеності під 

час вирішення професійних 

завдань. 

РН20. Розробляти і 

реалізувати ресурсоощадні 

та природоохоронні 

технології у сфері 

діяльності підприємств 

АПК.  

РН21. Розробляти заходи з 
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техніки в рослинництві, 

проектування та експертизи 

систем зрошення суб’єктів 

підприємницької діяльності 

незалежно від форм 

власності. 

охорони праці в сфері 

сільськогосподарського 

виробництва відповідно до 

чинного законодавства. 

 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Фундаментальні основи використання техніки в агропромисловому 

комплексі.  

Основні поняття і визначення (предмет вивчення, сільськогосподарський 

агрегат, машинно-тракторний агрегат, агрегатування). Сучасні концепції розвитку 

мобільних енергетичних засобів. Нові принципи агрегатування с.-г. техніки. 

2. Аналіз конструктивно-технологічних властивостей сільськогосподарських 

та/або машинно-тракторних агрегатів.  

Основні компонувальні схеми мобільних енергетичних засобів. 

Перспективний напрямок створення комбінованих і широкозахватних   

сільськогосподарських та/або машинно-тракторних агрегатів. Особливості 

агрегатування мобільних енергетичних засобів з фронтальними 

машинами/знаряддями. 

3. Ефективність використання машин/знарядь зі зчіпками.  

Види зчіпок і їх призначення. Вплив зчіпок на кінематичні параметри 

сільськогосподарських та/або машинно-тракторних агрегатів. Особливості 

агрегатування мобільних енергетичних засобів із причіпними та напівнавісними 

зчіпками. 

4. Оцінка тягово-енергетичних показників сільськогосподарських та/або 

машинно-тракторних агрегатів.  

Шляхи підвищення продуктивності праці сільськогосподарських та/або 

машинно-тракторних агрегатів. Проблеми баластування мобільних енергетичних 

засобів. Основні напрями ефективного використання енергонасичених мобільних 

енергетичних засобів. Проблема компромісу між тягово-енергетичними 

показниками мобільних енергетичних засобів і буксуванням. Вибір коефіцієнта 

кінематичної невідповідності в приводі ходової системи колісного мобільного 

енергетичного засобу. Комплектування сільськогосподарських та/або машинно-

тракторних агрегатів з використанням тягових і тягово-динамічних характеристик 

мобільних енергетичних засобів. Перспективи використання мобільних 

енергетичних засобів з двигунами постійної потужності. 

 

Орієнтовний перелік тем лабораторно-практичних занять 

 

1. Визначення поздовжньої та вертикальної координат центру мас 

сільськогосподарського трактора. 

2. Оцінка величини заглиблювального моменту для переднєнавісних 

машин/знарядь. 

3. Визначення кінематичних характеристик причіпного машинно- тракторного 

агрегату. 
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4. Визначення енергетичних витрат на подолання опору коченню мобільного 

енергетичного засобу. 

6. Визначення коефіцієнта кінематичної невідповідності в приводі коліс 

технологічного модуля модульного енергетичного засобу. 

7. Налагодження заднього навісного механізму трактора 

8. Агрегатування орного машинно-тракторного агрегату на основі модульного 

енергетичного засобу (МЕЗ). 

9.Експлуатаційно-технологічна оцінка роботи  сільськогосподарського та /або 

машинно-тракторного агрегату. 

 

Політика курсу 

Для забезпечення високої якості знань необхідно виконувати наступні умови: 

не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; систематично брати 

активну участь у освітньому процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; 

брати активну участь у науково-дослідній роботі студентів; виключати мобільний 

телефон під час занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і здавати 

завдання для самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; 

дотримуватись академічної доброчесності. 
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