
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП1; 

2. Назва:  Машиновикористання в рослинництві; 

 3. Тип: обов’язкова;  

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:   7;  

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: д.т.н., професор кафедри 

будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання Налобіна О.О. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен оволодіти компетенція ми, що 

вказані в ОПП спеціальності і бути здатним:  

- Володіти гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями; формулювати ідеї, 

концепції з метою використання в роботі академічного або професійного  спрямування ( РН1); 

- Оцінити значення гуманітарних, природничо-наукових знань; знаходити рішення у  професійній 

діяльності, бути здатним інтерпретувати їх результати (РН2); 

- Знаходити розв’язок інженерно-технічних задач, пов’язаних з будовою, та функціонуванням с.-г. 

техніки, технологічних процесів виробництва, зберігання, переробки  та транспортування  с.-г. 

продукції (РН3); 

- Вибір машин і обладнання та режимів роботи для механізації технологічних процесів у 

рослинництві і тваринництві переробці і зберіганні с.-г. продукції (РН6); 

-  Проектування комплексів машин для механізації агропромислового виробництва. (РН7); 

 -.Розробляти та застосовувати механізовані технології відповідно до агрокліматичних  умов та 

обґрунтовувати  технології за економічними та якісними критеріями ( РН12); 

- Вибирати склад машинно-тракторних агрегатів, комплексів машин та  машинно-тракторного 

парку відповідно до умов та обсягу виробництва продукції. Організовувати раціональне 

використання с.-г. машин у складі технологічних ліній (РН13); 

- Визначати склад  с.-г. підприємства, потребу в пально-мастильних матеріалах, запасних частинах, 

насіннєвого матеріалу, кормах, добривах, препаратів хімічного захисту рослин (РН17); 

- Аналізувати ринок продукції та с.-г. техніки. Складати бізнес-плани виробництва  с.-г. Продукції 

(РН18); 

-  Застосовувати методи ефективного управління виробництва (РН20); 

-  Демонструвати виконання досліджень та брати участь у внутрішньому контролі якості. (РН25);  

- Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі професійної 

діяльності, та формувати почуття відповідальності за виконувану роботу (РН26); 

- Виконувати операції діагностування, технічного обслуговування та ремонту с.-г. техніки.     

-застосовувати методи відновлення та роботоздатності с.-г. Техніки (РН29).; 

-  розраховувати показники тягових властивостей трактора; 

- розраховувати склад машинних агрегатів; 

- визначати та аналізувати кінематичні характеристики машинних агрегатів, продуктивність 

транспортних засобів для різних виробничих умов; 

- розраховувати комплекси машин для основного обробітку ґрунту; 

- розраховувати комплекси машин для внесення добрив; 

- розраховувати складу комплексів машин для передпосівного обробітку ґрунту; 

- розраховувати склад комплексів машин для сівби і садіння сільськогосподарських культур; 

- визначати структуру машинно-тракторного парку господарства. Аналізувати показники 

використання МТА. 

 10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, в т.ч. в 

умовах підприємств, контрольні заходи - іспит; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: рослинництво (ВВ2), 

сільськогосподарські машини (ПП15), вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка 

(ПП16), трактори і автомобілі (ПП14), технологія вирощування та переробки сільськогосподарської 

продукції (ВВ7); 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: сільськогосподарські машини 

(ПП16); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Зміст курсу: Загальні питання експлуатації машин і обладнання. Виробничі процеси та 

характеристика машинно-тракторних агрегатів. Використання транспорту в сільському господарстві.   

Властивості робочих машин. Експлуатаційні властивості машинно-тракторних агрегатів (МТА). 

Кінематичні характеристики машинних агрегатів. Обґрунтування раціонального складу машинних 

агрегатів. Продуктивність машинних агрегатів. Експлуатаційні витрати при роботі машинних 

агрегатів. Механізація основного обробітку ґрунту. Механізація внесення добрив у грунт. 

Механізація передпосівного обробітку грунту, сівба та садіння сільськогосподарських культур. 

Догляд за посівами сільськогосподарських культур. Збирання сільськогосподарських культур.  

Розрахунок структури машиннотракторного парку господарств. Ефективність використання 

машиннотракторного парку. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Машиновикористання в рослинництві: Навчальний посібник 

для студентів спеціальності 6.100.102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» 

вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації / М.О.Демидко, С.М.Бондар, Р.В.Шатров, 

В.Д.Гречкосій, В.І.Василюк, Л.О.Шейко, Н.В.Шейко; За ред. проф. Демидка М.О. — Ніжин: АСПЕКТ – 

Поліграф, 2009, — 180 с.: іл.  

2. Практикум із машиновикористання в рослинництві: навчальний посібник /А.С.Лімонт, І.І.Мельник, 

А.С.Малиновський, В.В.Марченко, В.Л.Гуз, І.М.Грищенко / За ред. І.І.Мельника – К:. Кондор. – 2004. – 284 с. 

 3.  Алилуев В.А., Ананьин А.Д., Морозов А.Х. Практикум по эксплуатации МТП. М.: Агропромиздат, 1987. 

304 с.  

4. Експлуатація машинно-тракторного парку в аграрному виробництві. В.Ю.Ільченко, П.І.Карасьов, 

А.С.Лімонт та ін.: За ред. В.Ю.Ільченка. К.: Урожай, 1993. 232 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 30 год. лабораторних робіт, 120 год. самостійної роботи. Разом – 180год.  

Методи: інтерактивні лекції,  індивідуальні завдання, практичні завдання у виробничих умовах, 

розв’язок задач;  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий в кінці 7 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, оцінювання практичних завдань;                           

16. Мова викладання: українська. 

 

  Завідувач кафедри                                                                                С.В. Кравець, д.т.н., професор. 

 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:.ПП1; 

2. Title: Machinery in crop production; 

3. Type: Required; 

4. Higher education level:  І (bachelor); 

5. Year of study, when the discipline is offered:  4; 

6. Semester when the discipline is studied:  7; 

7. Number of established ECTS credits: 6; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Olena O. Nalobina, doctor, 

Professor. 

9. Results of studies: After studying the discipline the student should be able to:  

- To know the humanitarian, natural-scientific and professional knowledge; to formulate ideas and concepts 

for use in the academic or professional field ( RN1); 

- To assess the importance of humanitarian, natural-scientific knowledge; to find solutions in their 

professional activities, to be able to interpret their results (PH2); 

- Find solutions to technical problems associated with the structure and functioning of the S.-G. of the 

equipment, technological processes of production, storage, processing and transportation of the S.-G. of the 

product (РН3); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- The choice of machines and modes of operation for mechanization of technological processes in crop and 

livestock production, processing and storage S.-G. products (РН6); 

- Design of machines for the mechanization of agricultural production. (РН7); 

-.To develop and use mechanized technologies in accordance with climatic conditions and justify technology 

for economic and qualitative criteria ( РН12); 

- Choose the composition machine-tractor assemblies, of machines and of machine-tractor Park under the 

terms and volume of production. To organize rational use of the S.-G. of machines in composition of 

technological lines (RN13); 

- To determine the composition of S. G. enterprise, the need for petrol, oil and lubricants, spare parts, seed, 

feed, fertilizers, drugs, chemical protection of plants (РН17); 

- Analyze market and C. G. equipment. To draw up business plans for the production of S. G. Products 

(РН18); 

- Apply methods of effective management of production (РН20); 

- Demonstrate implementation of the research and to participate in internal quality control. (РН25);  

- Identify, summarize and solve problems arising in the course of professional activities and form a sense of 

responsibility for their work (РН26); 

- To perform operations of diagnosing, maintenance and repairing C. G. equipment.  

-apply recovery techniques and performance of S.-G. Equipment (РН29).; 

- calculate the tractor traction performance;  to calculate the composition of machine units;  to determine and 

analyze the kinematic characteristics of machine units, vehicle performance for different operating 

conditions;  calculate complexes of machines for basic tillage;  to calculate complexes of machines for 

fertilizing;  to calculate the composition of complexes of machines for pre-sowing tillage;  to calculate the 

composition of complexes of machines for sowing and planting crops;  determine the structure of the 

machine-tractor farm.  Analyze the metrics of  MTU. 

10. Forms of organizing classes: Lectures, independent work, practical training, incl.  in business 

conditions, control measures are an exam; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: crop production (ВВ2), agricultural 

machinery (ПП15), hoisting, transporting and transport equipment (ПП16), tractors and cars (ПП14), 

technology of cultivation and processing of agricultural products (ВВ7); 

Disciplines studied suputno with the specified discipline: agricultural machinery (ПП15); 
12. Course contents: General operation of machinery and equipment.  Production processes and 

characteristics of machine-tractor units.  Use of transport in agriculture.  Properties of working machines.  

Performance properties of machine-tractor units (MTU).  Kinematic characteristics of machine units.  

Substantiation of rational composition of machine units.  Performance of machine units.  Operating costs 

when operating machine units.  Mechanization of basic tillage.  Mechanization of fertilizer application into 

the soil.  Mechanization of pre-sowing tillage, sowing and planting of crops.  Care of crops.  Harvesting 

crops.  Calculation of the structure of machinery farm farms.  Efficiency of use of the machine-tractor park. 

13. Recommended educational editions: 1. Mechanical use in crop production: A textbook for students of 

specialty 6.100.102 "Processes, machines and equipment of agro-industrial production" of higher 

agricultural educational institutions of III-IV levels of accreditation / M.O. Demydko, S.M. Bondar, R.V. 

Shatrov and ell. Nizhin: ASPECT - Polygraph, 2009, - 180 p. 

 2. Workshop on machine use in crop production: a textbook / A.S.Limont, I.I.Melnyk, A.S.Malinovsky, 

V.V.Marchenko, V.L.Guz, I.M.Grischenko / Ed.  I.I.Melnyk - К :.  Condor.  - 2004. - 284 p. 

 3. Alliluyev V.A, Ananin A.D., Morozov A.Kh.  Workshop on the operation of the ICC.  M .: 

Agropromizdat, 1987. 304 p. 

 4. Operation of the machine-tractor park in agricultural production.  V.Yu.Ilchenko, P.I. Karasyov, 

A.S.Limont, etc.: Ed.  V.Yu.Ilchenko.  K .: Harvest, 1993. 232 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
30  hrs. Lectures, 30 H. Practical works, 120 hours Self-work. Together – 180 hours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Methods: interactive lectures, individual assignments, practical tasks in production conditions, solution of 

tasks; 

15. Forms and assessment criteria: 
The rating is carried out on the 100-grade scale.  Final control (40 points): Examination test at the end of 

semester 7. 

  Current control (60 points): testing, questioning, evaluation of practical tasks; 

 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the department BDMSGMio    S.V. Kravets, Ph.D., professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


