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ПЕРЕДМОВА 

 

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. 

Підготовка магістрів зі спеціальності «Агроінженерія» націлена 

на розроблення, дослідження і упровадження відповідних технічних, 

управлінських, організаційних та інших рішень, спрямованих на 

оптимізацію агровиробництва. 

Задля цього підготовленому фахівцю з агроінженерії необхідно 

володіти низкою компетенцій. До останніх, зокрема, належить 

здатність вирішувати оптимізаційні задачі для ефективного 

машиновикористання в рослинництві. Нині потрібно уміти 

обґрунтувати ефективне застосування кожного агрегату, щоб з 

мінімальними витратами реалізовувати технологічні процеси за 

певних агровимог. При цьому повинна бути отримана максимально 

можлива продуктивність праці, мінімально знижені витрати ресурсів 

на одиницю продукції. А це багато в чому залежить від певних знань 

з агрегатування сільськогосподарської техніки, основу якого закладає 

дисципліна «Використання техніки в АПК». 

Метою курсу є засвоєння майбутніми магістрами зі спеціальності 

«Агроінженерія» наукових основ забезпечення функціонування 

сільськогосподарських агрегатів з максимальною ефективністю. 

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 агротехнічних вимог. 

Підручник розроблений у відповідності до робочої програми 

курсу та відповідно до галузевого стандарту вищої освіти. 



РОЗДІЛ 1 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ  

ТЕХНІКИ В АПК 

 

1.1 Основні поняття і визначення 

 

Для виробництва зерна, овочів та інших продуктів 

рослинництва потрібно підготувати землю до посіву, посіяти, 

доглядати за посівами, проводити збирання та післязбиральну 

обробку продуктів врожаю. Усі операції сільськогосподарськими 

машинно-тракторними агрегатами (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Фізична модель сільськогосподарського  

(або машинно-тракторного) агрегату  

 

Сільськогосподарський машинно-тракторний агрегат в 

класичному розумінні розуміється як «сполучення» тягача і с.-г. 

знаряддя (рис. 1.1).  

Під тягачем розглядають мобільний енергетичний засіб (як 

правило це трактор). Головна функція енергозасобу – переміщувати 

знаряддя по полю. Теорія і технологічні властивості мобільних 

(1 об’єкт) (2 об’єкт) 
причіпна 

СГА / МТА 
(3 об’єкт) 

Тягач Знаряддя 


