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Опис навчальної дисципліни (анотація кусу) 
 

Назва і код дисципліни - 2.2.3 Механізовані технології в системах точного землеробства 

Кількість кредитів – 4,0 

Кількість модулів – 2 

Кількість змістових модулів - 2 

Загальна кількість годин - загальна - 120, лекції - 30, лабораторно-практичні заняття - 30, 

самостійна робота – 60 

«Механізовані технології в системах точного землеробства» - комплексний навчальний курс, 

який синтезує знання багатьох прикладних і теоретичних дисциплін технічного, технологічного та 

економічного циклів. Дана навчальна дисципліна спрямована на формування в майбутніх фахівців 

системи знань з виробництва продукції рослинництва умінь щодо раціонального вибору і 

ефективного застосування сільськогосподарської техніки з метою підвищення продуктивності 

праці і зниження собівартості продукції. 

Вивчення курсу дисципліни «Механізовані технології у рослинництві» потребує від 

студентів певних знань з основ землеробства, меліорації, рослинництва, тракторів, 

сільськогсподарських машин, експлуатації техніки та ін.  

В свою чергу ця навчальна дисципліна с основою для вивчення дисциплін "Теорія тракторів і 

автомобілів", "Теорія сільськогосподарських машин", "Машини та обладнання АПК", 

"Машиновикористання в рослинництві" та «Проектування технологічних процесів в точному 

землеробстві». 

Зміст курсу навчальної дисципліни забезпечує вивчення наступних тем: 

Тема 1. Вступ. Технологія, як основа виробництва продукції рослинництва. 

Тема 2. Основи механізованих технологій виробництва продукції рослинництва. 

Тема 3. Сучасні підходи до механізованих технологій виробництва продукції рослинництва. 

Тема 4. Технічні засоби для технологій виробництва продукції у рослинництві. 

Тема 5.  Основні види технологічних процесів в механізованих технологіях виробництва 

продукції рослинництва. 

Тема 6.  Меліорація земель. 

Тема 7. Особливості механізованих технологій виробництва продукції зернових і 

зернобобових культур. 

Тема 8. Особливості механізованих технологій виробництва продукції круп'яних культур. 

Тема 9. Особливості механізованих технологій виробництва продукції технічних культур.  

Тема 10. Особливості механізованих технологій виробництва продукції кормових культур. 

Тема 11. Особливості механізованих технологій виробництва продукції овочевих культур. 

Тема 12.  Особливості механізованих технологій виробництва продукції садівництва. 

Тема 13.  Особливості механізованих технологій виробництва продукції рослинництва в 

приміщеннях закритого типу. 

Тема 14.  Операційна технологія проведення механізованих технологічних процесів в 

рослинництві.  

Тема 15. Технологічна карта на вирощування та збирання сільськогосподарських  культур. 



Мета та цілі вивчення дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни "Механізовані технології в системах точного 

землеробства" є формування у студентів техніко-технологічного світогляду, отримання комплексу 

теоретичних та практичних навичок із механізованих технологій в системах точного землеробства 

та технічних основ технологічного розвитку агропромислового комплексу, аналізу технологічних 

процесів виробництва сільськогосподарської продукції, необхідних для прийняття правильних 

рішень і  здійснення виробничої та господарської діяльності в умовах точного землеробства, 

сучасного ринку та вимог до виробництва.. 

Ціллю вивчення навчальної дисципліни є технології, технологічні процеси, технологічні 

операції та технічні засоби для їх реалізації в умовах ефективного ведення господарської 

діяльності. 

Пререквізити: стан та основні напрямки технічного та технологічного розвитку 

рослинництва в Україні; агротехнологічні основи виробництва продукції рослинництва; основні 

види технологічних процесів та операцій в технологіях виробництва продукції рослинництва з 

використанням систем точного землеробства; сучасні механізовані технології вирощування 

високих, екологічно чистих врожаїв сільськогосподарських культур  у різних природних зонах 

України з використанням систем точного землеробства; шляхи і способи підвищення ефективності 

технологій та покращення якості сільськогосподарської продукції; заходи щодо недопущення 

втрат врожаю під час збирання, транспортування та зберігання; способи скорочення витрат 

палива, затрат праці і енергії на вирощування врожаю сільськогосподарської продукції з 

використанням систем точного землеробства. 

Постреквізити: розробляти, реалізувати, удосконалювати технічні та технологічні основи 

виробництва продукції рослинництва з використанням систем точного землеробства; розробляти і 

реалізувати основні види механізованих технологічних процесів виробництва продукції 

рослинництва з використанням систем точного землеробства; розробляти, реалізувати, 

удосконалювати механізовані технології у рослинництві з використанням систем точного 

землеробства за умов різних форм власності і господарювання; розробляти і реалізувати заходи з 

контролю якості проведення механізованих технологічних процесів виробництва продукції 

рослинництва з використанням систем точного землеробства; розробляти і реалізовувати заходи, 

щодо поліпшення якості, екологічної чистоти та зменшення втрат рослинницької продукції з 

використанням систем точного землеробства; обґрунтувати доцільність та ефективність 

впровадження технологій з використанням систем точного землеробства. 
 

Завдання вивчення дисципліни (результати навчання) 

  Завдання вивчення дисципліни:  

 Основними завданнями вивчення дисципліни "Механізовані технології в системах точного 

землеробства" є:  

- теоретична та практична підготовка студентів із механізованих технологій в системах 

точного землеробства і технічних та технологічних основ розвитку агропромислового комплексу; 

- ознайомлення студентів із галузевими особливостями механізованих технологій 

матеріальної сфери виробництва та їх показниками в агропромисловому комплексі країни; 

- вивчення різних механізованих технологій виробництва продукції рослинництва з 

використанням систем точного землеробства; 

- вивчення загальних закономірностей розвитку і взаємодії в різних системах технологій у 

рослинництві з використанням систем точного землеробства; 

- систематизація і розширення знань по впровадженню сучасних та новітніх технологій у 

рослинництві з використанням систем точного землеробства; 

- аналіз та оцінка ефективності механізованих технологій в системах точного землеробства, 

якості технологічних рішень на підприємстві; 

- вивчення ефективності різних технологічних систем виробництва продукції рослинництва 

та шляхів її підвищення; 

- вивчення доцільності  використання різних технологічних і технічних рішень для 

підвищення ефективності механізованих технологій у рослинництві з використанням систем 

точного землеробства. 

 



  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

- предметну область та розуміти аспекти професійної діяльності; 

- сутність сучасних проблем механізованих технологій сільськогосподарського виробництва, 

систем точного землеробства, науково-технічну політику в сфері аграрного виробництва; 

- особливості ефективного використання технічних засобів та ресурсів при реалізації 

механізованих технологій агропромислового виробництва з використанням систем точного 

землеробства; 

- організацію процесів сільськогосподарського виробництва на принципах систем точного 

землеробства, ресурсозбереження, оптимального природокористування та охорони природи; 

використання сільськогосподарських машин та енергетичних засобів, що адаптовані до 

використання у системі точного землеробства. 

вміти: 

- приймати ефективні рішення щодо складу та експлуатації комплексів машин; 

- застосовувати конкурентоспроможні технології та обладнання для виробництва 

сільськогосподарської продукції відповідно до вимог споживачів та законодавства; 

- впроваджувати системи точного землеробства, машини і засоби механізації та вибирати 

режими роботи машинно-тракторних агрегатів для механізації технологічних процесів у 

рослинництві; 

- розробляти і реалізовувати ресурсоощадні та природоохоронні технології у сфері діяльності 

підприємств АПК. 

Календарно-тематичний план 

№ Тема 
Форма 

діяльності 

Обсяг 

годин 
Бали 

Термін 

виконання 

 Модуль 1 Аудиторна 22 30 
1…6 

тиждень 

1 
Лекція 1. Вступ. Технологія, як основа 

виробництва продукції рослинництва. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 1 1 тиждень 

2 

Лекція 2. Основи механізованих 

технологій виробництва продукції 

рослинництва. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 1 2 тиждень 

3 

Лекція 3. Сучасні підходи до 

механізованих технологій виробництва 

продукції рослинництва. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 1 3 тиждень 

4 

Лекція 4. Технічні засоби для 

технологій виробництва продукції у 

рослинництві. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 1 4 тиждень 

5 

Лекція 5. Основні види технологічних 

процесів і операцій в технологіях 

виробництва продукції рослинництва. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 1 5 тиждень 

6 
Лекція 6. Меліорація земель. Аудиторна, 

лекційна 
2 1 6 тиждень 

7 

Лабораторно-практичне заняття 1. 

Обгрунтування норми внесення 

мінеральних добрив на планову 

врожайність с/г культур.  

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 5 1 тиждень 

8 
Лабораторно-практичне заняття 2.  

Програмування врожаїв с/г культур. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 4 2 тиждень 

9 

Лабораторно-практичне заняття 3.  

Вивчення змін характеристик грунту під 

дією ходових систем машинних 

агрегатів. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 5 3 тиждень 

10 Лабораторно-практичне заняття 4.  Аудиторна, 2 5 4 тиждень 



Вивчення і розрахунок норм висіву і 

посадки сільськогосподарських культур. 

практичне 

заняття 

11 

Лабораторно-практичне заняття 5.  

Вивчення і розрахунок режимів роботи 

оприскувачів під час внесення 

отрутохімікатів. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 5 5 тиждень 

 Проміжна атестація Тестування - 15 7 тиждень 

 Модуль 2 Аудиторна 38 40 
7…15 

тиждень 

 

Лекція 7. Особливості механізованих 

технологій виробництва продукції 

зернових і зернобобових культур. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 1 7 тиждень 

 

Лекція 8. Особливості механізованих 

технологій виробництва продукції 

круп'яних культур. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 1 8 тиждень 

 

Лекція 9. Особливості механізованих 

технологій виробництва продукції 

технічних культур. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 1 9 тиждень 

 

Лекція 10. Особливості механізованих 

технологій виробництва продукції 

кормових культур. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 1 10 тиждень 

 

Лекція 11. Особливості механізованих 

технологій виробництва продукції 

овочевих культур. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 1 11 тиждень 

 

Лекція 12. Особливості механізованих 

технологій виробництва продукції 

садівництва. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 1 12 тиждень 

 

Лекція 13. Особливості механізованих 

технологій виробництва продукції 

рослинництва в приміщеннях закритого 

типу 

Аудиторна, 

лекційна 
2 1 13 тиждень 

 

Лекція 14. Операційна технологія 

проведення механізованих 

технологічних процесів в рослинництві. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 1 14 тиждень 

12 

Лекція 15. Технологічна карта на 

вирощування та збирання 

сільськогосподарських культур. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 1 15 тиждень 

13 

Лабораторно-практичне заняття 6.  

Вивчення методів контролю якості 

виконання польових робіт обробітку 

грунту. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 4 6 тиждень 

14 

Лабораторно-практичне заняття 7.  

Вивчення методів контролю якості 

виконання польових робіт обробітку 

грунту. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 3 7 тиждень 

15 

Лабораторно-практичне заняття 8.  

Вивчення методів контролю якості 

виконання польових робіт сівби та 

садіння культур і догляду за рослинами.  

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 3 8 тиждень 

16 

Лабораторно-практичне заняття 9.  

Вивчення методів контролю якості 

виконання польових робіт сівби та 

садіння культур і догляду за рослинами.  

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 3 9 тиждень 

17 Лабораторно-практичне заняття 10.  Аудиторна, 2 3 10 тиждень 



Вивчення методів контролю якості 

виконання польових робіт  збирання 

врожаю с/г культур. 

практичне 

заняття 

18 

Лабораторно-практичне заняття 11.  

Вивчення методів контролю якості 

виконання польових робіт  збирання 

врожаю с/г культур. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 3 11 тиждень 

19 

Лабораторно-практичне заняття 12. 

Вивчення систем технологічних 

операцій та технічного забезпечення для 

виробництва продукції зернових і 

зернобобових с/г культур. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 3 12 тиждень 

20 

Лабораторно-практичне заняття 13. 

Вивчення систем технологічних 

операцій та технічного забезпечення для 

виробництва продукції просапних 

сільськогосподарських культур. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 3 13 тиждень 

21 

Лабораторно-практичне заняття 14. 

Вивчення систем технологічних 

операцій та технічного забезпечення для 

виробництва продукції кормових 

сільськогосподарських культур. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 3 14 тиждень 

22 

Лабораторно-практичне заняття 15. 

Вивчення систем технологічних 

операцій та технічного забезпечення для 

виробництва продукції овочевих с/г 

культур. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 3 15 тиждень 

 Самостійна робота 
Виконання 

індивідуального 

завдання 

60 15 
1…15 

тиждень 

23 
Тема 1. Вступ. Технологія, як основа 

виробництва продукції рослинництва. 

Самостійне 

вивчення 
4 1 1 тиждень 

24 

Тема 2. Основи механізованих 

технологій виробництва продукції 

рослинництва. 

Самостійне 

вивчення 
4 1 2 тиждень 

25 

Тема 3. Сучасні підходи до 

механізованих технологій виробництва 

продукції рослинництва. 

Самостійне 

вивчення 
4 1 3 тиждень 

26 
Тема 4.  Технічні засоби для технологій 

виробництва продукції у рослинництві. 

Самостійне 

вивчення 
4 1 4 тиждень 

27 

Тема 5. Основні види технологічних 

процесів в механізованих технологіях 

виробництва продукції рослинництва. 

Самостійне 

вивчення 
4 1 5 тиждень 

28 
Тема 6. Меліорація земель Самостійне 

вивчення 
4 1 6 тиждень 

29 

Тема 7. Особливості механізованих 

технологій виробництва продукції 

зернових і зернобобових культур. 

Самостійне 

вивчення 
4 1 7 тиждень 

30 

Тема 8. Особливості механізованих 

технологій виробництва продукції 

крупяних культур. 

Самостійне 

вивчення 
4 1 8 тиждень 

31 

Тема 9. Особливості механізованих 

технологій виробництва продукції 

технічних культур. 

Самостійне 

вивчення 
4 1 9 тиждень 



32 

Тема 10. Особливості механізованих 

технологій виробництва  продукції 

кормових культур. 

Самостійне 

вивчення 
4 1 10 тиждень 

33 

Тема 11. Особливості механізованих 

технологій виробництва продукції 

овочевих культур. 

Самостійне 

вивчення 
4 1 11 тиждень 

34 

Тема 12. Особливості механізованих 

технологій виробництва продукції 

садівництва. 

Самостійне 

вивчення 
4 1 12 тиждень 

35 

Тема 13. Особливості механізованих 

технологій виробництва продукції 

рослинництва в приміщеннях закритого 

типу.  

Самостійне 

вивчення 
4 1 13 тиждень 

36 

Тема 14. Операційна технологія 

проведення механізованих 

технологічних процесів в рослинництві.  

Самостійне 

вивчення 
4 1 14 тиждень 

37 

Тема 15. Технологічна карта на 

вирощування та збирання 

сільськогосподарських культур.  

Самостійне 

вивчення 
4 1 15 тиждень 

 Всього  - 120 100 
1…15 

тиждень 

  
Політика виставлення балів (система оцінювання та критерії) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Р
а
зо

м
 з

а
 

м
о
д
ул

і 
т

а
 

С
Р

С
 

А
т

ес
т

а
ц

ія
 

С
ум

а
 

Змістовий модуль 1 

- 30 балів 

Змістовий модуль  2 

– 40 балів С
Р

С
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 
15 

85 

(70+15) 
15 100 

5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 6 6 

 

Критерії оцінювання знань і умінь студентів, % до балу:  

Своєчасність виконання – 50%. 

Повнота викладення матеріалу – 25%. 

Образне осмислення фактів, деталей –15%. 

Професійне мовлення – 10%. 
 

Методи навчання 

1.Методи навчання за джерелом знань: словесні (розповідь, пояснення, бесіда, лекція, 

робота з книгою, виготовлення таблиць, графіків, опорних конспектів тощо), наочні 

(демонстрація, ілюстрація,  спостереження), практичні (лабораторний метод, практична 

робота, виробничо-практичні методи). 

2. Методи навчання за характером логіки пізнання: аналітичний, методи синтезу, 

індуктивний, дедуктивний метод. 

3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової діяльності 

студентів: проблемний, частково-пошуковий (евристичний), дослідницький, репродуктивний, 

пояснювально-демонстративний. 

4.  Активні методи навчання - використання технічних засобів навчання, диспути, 

використання проблемних ситуацій, заняття на виробництві, групові дослідження, самооцінка 

знань, імітаційні методи навчання, використання навчальних та контролюючих тестів, 

використання опорних конспектів лекцій. 

5. Інтерактивні технології навчання - використання мультимедійних технологій, 

інтерактивної дошки, діалогове навчання.   



Вимоги викладача 

Контроль знань і вмінь студентів по вивченню навчальної дисципліни проводиться на основі: 

1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ECTS. 

2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна атестація). 

3.Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів:  рівень знань, 

продемонстрований на практичних та лабораторних заняттях; активність під час обговорення 

питань, що винесені на заняття;  результати виконання та захисту лабораторних робіт; 

експрес-контроль під час аудиторних занять;  самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих 

питань; виконання аналітично-розрахункових завдань;  результати тестування; письмові 

завдання при проведенні контрольних робіт. 

4. Пряме врахування у підсумковій оцінці виконання студентом певного індивідуального 

завдання до самостійної роботи:  написання рефератів;   підготовка презентації. 
 

Література для вивчення дисципліни 

Основна 

1. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур / 

В.В. Лихочвор. – 2-е вид., випр. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 808 с. 

2. Марченко В.В. Механізація технологічних процесів у рослинництві. – Київ, Кондор., - 2007. 

– 334 с. 

3. Мельник С.І., Муляр О.Д., Кочубей М.Й., Іванцов П.Д. Технологія вироб-ництва продукції 

рослинництва: навч. посіб. Ч 1. - К.: Аграрна освіта, 2010. - 282 с.  

4. Мельник С.І., Муляр О.Д., Кочубей М.Й., Іванцов П.Д. Технологія вироб-ництва продукції 

рослинництва: навч. посіб. Ч 2. - К.: Аграрна освіта, 2010. - 405 с. 

5. Петров П.В. Агротехнологія і технологічні карти вирощування сільськогосподарських 

культур: навч. посіб./ Петров П.В., Посполітак Т.Є., Юркевич Є.О. – К: Аграрна освіта, 2009. – 

268с. 

6. Технології та технологічні проекти вирощування основних сільськогосподарських культур: 

навч. посіб. / О.Ф. Смаглій, О.А. Дереча, П.О. Рябчук [та ін.]. – Житомир: Вид-во ДВНЗ „Держ. 

агроекол. ун-т”, 2007. – 488 с. 

7. Фірсов.І.П. Технологія рослинництва: навч. посіб. / Фірсов І.П., Соловйов А.М. , 

Трифонова М.Ф. ; - М: Колос, 2005 - 472с. 

8. Титаренко В. П. Сучасне сільськогосподарське виробництво: навчальний посібник. — 

Полтава, 2006. — 457 с. 

9. Ярош Ю.М., Трусов Б.А. Технологія виробництва сільськогосподарської продукції – К.: 

Український Центр духовної культури, 2005. – 524 с. 

Додаткова: 

1. Аксьонов Ігор Викторович. Практикум по землеробству.- Зап: ЗДУ, 2001.- 44с. 

2. Зінченко О.І., Салатенко В.Н., Білоножко М.А. Рослинництво: Підручник // За ред. Зінченка 

О.І. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 587 с. 

3. Каленська С.М., Шевчук О.Я., Дмитришак М.Я., Козяр О.М., Демидась Г.І. Рослинництво: 

Підручник. / за редакцією О.Я. Шевчука. - К.: НАУУ, 2005. - 502 с. 

4. Кравченко М.С., Царенко О.М. та ін. Практикум із землеробства.- К: Мета., 2003. – 320 с. 

5. Харченко О.В. Основи програмування врожаїв сільськогосподарских культур / навч.посіб / 

за ред. В.О. Ушкаренка – Суми: «Університетська книга» 2003. – 298 с.  

Інтернет-джерела: 

1. Журнал «Пропозиція» / [Електронний ресурс]  — Режим доступу до журналу: 

http://www.propozitsiya.com/ 

2. Інформаційно-рекламний журнал «Агробізнес Україна» / [Електронний ресурс] — Режим 

доступу до журналу: http://www.agrobusiness.com.ua/ 

3. Журнал «Зерно» / [Електронний ресурс] — Режим доступу до журналу: http://www.zerno-

ua.com/ 

4. Дистанційний курс з дисципліни «Механізовані технології в системах точного 

землеробства» в середовищі Moodle  / [Электронный ресурс] — Режим доступу до ресурсу:  

https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=3665 


