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Загальний опис освітнього компонента 

Мета освітнього компонента: 

 Метою вивчення освітнього компонента "Машиновикористання в рослинництві" є 

опанування наукових основ інженерного забезпечення ефективного використання техніки 

та її роботоздатності, а також технологічних вимог з метою одержання запланованих 

кінцевих результатів  у конкретних природничо-виробничих умовах і зонах України. 

Завдання освітнього компонента: 

Основними завданнями вивчення освітнього компонента "Машиновикористання в 

рослинництві" є: 

- вивчення факторів, що впливають на роботу сільськогосподарських машин та агрегатів 

в агропромисловому комплексі;  

- вивчення технічних та техніко-економічних параметрів сучасних машин та комплексів, 

що використовуються в аграрному виробництві;  

- оцінка якості роботи машин та агрегатів в АПК. 

Після вивчення освітнього компонента «Машиновикористання в рослинництві» 

здобувач вищої освіти очікувано буде здатен продемонструвати наступні результати 

навчання: 

ДРН 1. Розробляти енергоощадні, екологічно безпечні технології використання 

машин у рослинництві; 

ДРН 2. Приймати ефективні рішення щодо складу та експлуатації комплексів машин; 

ДРН 3. Забезпечувати роботоздатність і справність машин. 

ДРН 4. Впроваджувати системи точного землеробства, машини і засоби механізації та 

вибирати режими роботи машинно-тракторних агрегатів для механізації технологічних 

процесів у рослинництві. 

Методи викладання, що пропонуються:  
Лекція-розповідь з поясненням, лекція-презентація з демонстрацією та використанням 

інтерактивних технологій. Практичні роботи з розрахунками за індивідуальним завданням. 

Тестування (опитування), з використанням навчальних і контролюючих тестів. 

Тематика лекційних занять: 
1. Машиновикористання як виробнича система. Основні вимоги до комплектування 

МТА. 

2. Ознакові та об’ємні показники технологічного процесу. 

3. Комплектування машин у процесах вирощування культур. 

4. Швидкісні режими роботи агрегатів. 

5. Комплектування машин у механізованих технологічних процесах. 

6. Динаміка машинно-тракторного агрегату. 

7. Методи визначення оптимального складу машинно-тракторного парку. 

8. Методи визначення необхідної кількості машин для рослинництва. 

9. Оптимальна структура і розміщення машинно-тракторного парку. 

10. Технологічні властивості робочих машин. 



11. Енергетичні властивості робочих машин. 

12. Визначення обсягу та строків проведення механізованих робіт у рільництві. 

13. Розрахунки потрібної кількості МТА. 

14. Визначення комплексу машин для виконання циклу взаємопов’язаних операцій при 

комплектуванні складу МТП. 

15. Забезпечення високої продуктивності та ефективності використання техніки.  

Тематика практичних занять: 
1. Визначення сили тяги трактора в різних умовах експлуатації. 

2. Обґрунтування ефективного використання тягових простих машинних агрегатів. 

3. Обґрунтування та вибір режиму роботи тягово-приводного агрегату. 

4. Розрахунок комбінованих машинних агрегатів. 

5. Визначення енергетичного коефіцієнта корисної дії агрегату. 

6. Розрахунок продуктивності машинного агрегату і витрати палива. 

7. Обґрунтування раціонального складу машинно-тракторного парку. 

8. Обґрунтування режимів використання зернозбиральних комбайнів та визначення 

погектарної витрати палива при їх роботі. 

9. Обґрунтування ефективного використання орного машинного агрегату. 

10. Обґрунтування ефективного використання машинних агрегатів для внесення твердих 

мінеральних добрив. 

11. Обґрунтування ефективного використання машинних агрегатів для внесення твердих 

органічних добрив. 

12. Обґрунтування ефективного використання посівного машинного агрегату. 

13. Обґрунтування ефективного використання машинних агрегатів для обприскування 

польових культур. 

14. Обґрунтування ефективного використання агрегатів для збирання кукурудзи на зерно. 

15. Обґрунтування ефективного використання коренезбиральних машин для збирання 

цукрових буряків.  
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