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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. 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». 
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Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

208 

Агроінженерія 

ЗК1. Здатність 

до абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу.  

ЗК2. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях . 

ЗК3. Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професійної 

аспектів 

діяльності  

ЗК4. Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення.  

ЗК5. Здатність 

працювати в 

команді.  

ЗК7. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій  

 

ФК1.Здатність 

розв’язувати складні 

управлінські задачі та 

проблеми в сфері 

сільськогосподарського 

виробництва.  

ФК2.Здатність 

здійснювати наукові та 

прикладні дослідження 

для створення нових та 

удосконалення існуючих 

технологічних систем  

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 приймати 

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 

РН1.Володітикомплексом необхідних 

гуманітарних, природничо-наукових та 

професійних знань, достатніх для 

досягнення інших результатів навчання, 

визначених освітньою програмою. 

РН 4. Викладати у закладах вищої освіти 

та розробляти методичне забезпечення 

спеціальних дисциплін, що стосуються 

агроінженерії.  

РН 7. Планувати наукові та прикладні 

дослідження, обґрунтовувати вибір 

методології і конкретних методів 

дослідження.  

РН 8. Створювати фізичні, математичні, 

комп’ютерні моделі для вирішування 

дослідницьких, проектувальних, 

організаційних, управлінських та 

технологічних задач.  

РН 9. Застосовувати спеціалізоване  

програмне забезпечення та сучасні 

інформаційні технології для вирішення 

професійних завдань 

РН 10. Приймати ефективні рішення 

щодо складу та експлуатації комплексів 

машин. 

РН 11. Застосовувати методи 

мехатроніки для автоматизації в АПК.  

РН12.Проектуватиконкурентоспроможні 

технології та обладнання для 

виробництва сільськогосподарської 

продукції відповідно до вимог 

споживачів та законодавства. 

РН 13.Здійснювати ефективне 

управління та оптимізацію матеріальних 

потоків. 

 РН 16. Створювати і оптимізувати 

інноваційні техніко-технологічні 

системи в рослинництві, тваринництві, 

зберіганні продукції і технічному 

сервісі.  

РН 17. Здійснювати управління якістю в 

аграрній сфері, обґрунтовувати 

показники якості сільськогосподарської 

продукції,техніки та обладнання. 

РН 18. Застосовувати 

багатокритеріальні моделі прийняття 

рішень у детермінованих умовах та в 

умовах невизначеності під час 

вирішення професійних завдань.  
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та технічні засоби 

виробництва, первинної 

обробки, зберігання та 

транспортування 

сільськогосподарської 

продукції. 

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. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

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

і технологічні системи. Загальна схема прийняття рішень. Класифікація методів, 

аналізу систем і прийняття рішень 

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

аналізу. Методи побудови карти витрат . 

        3.   Суть і сфера застосування функціонально-ресурсного проектування.  

Класифікація і аналіз структурно - функціональних моделей.  

Побудова функціонально-вартісних діаграм. 

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

Оптимізаційні моделі обгрунтування рішень . Лінійне програмування у вирішенні 
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задач машиновикористання. Графоаналітичні методи в прийнятті інженерних рішень. 

Побудова номограм . 

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

невизначеністю .Вплив випадкових факторів на виробничі процеси сільського 

господарства. Невизначеність умов у прийнятті рішень. 

Методи вибору раціональних рішень за декількома критеріями. 

          6.   Обгрунтування стратегій і прогнозування в інженерній справі . 

Резервування технічних засобів . Загальна модель багатокритеріальної задачі.  

Цілеспрямований розвиток технологічних систем.  

 

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 

         1. Вплив технічного стану гідравлічної системи трактора на техніко-економічні 

показники агрегату. 

         2. Прийняття рішень методом поетапного порівняння. 

         3. Вплив технічного стану паливної апаратури на вихідні параметри двигуна. 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1.  Задача лінійного програмування та методи її розв’язання. 

2. Обгрунтування складу засобів механізації сільськогосподарських робіт.. 

3. Оптимальне управління матеріальними запасами підприємства.. 

4. Обгрунтування періодичності ТО машин та час його здійснення. 

 

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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