
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

АРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

 

Силабус дисципліни 

“ Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського 

виробництва” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 

Кафедра процесів, машин 

і обладнання в 

агроінженерії 

 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський). 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство». 

Спеціальність: 202 «Захист і карантин рослин». 

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин 

рослин». 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 2 рік, 3 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) к.т.н., доцент Заць Максим Леонідович 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-

fakultet/m-about-pmo/sklad-pmo/zaets-maksim-leonidovich 

Контактна інформація (0412)471718, mzaec81@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=894 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, telegram, щовівторка з 

13.00 до 17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 
Сільськогосподарські машини та обладнання для сільськогосподарського 

виробництва є основою будь-якого технологічного процесу вирощування і 

збирання сільськогосподарських культур і більшості виробничих процесів 

сільськогосподарського виробництва. Ось чому дисципліна “Механізація, 

електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва” займає 

провідну роль в формуванні технічного світогляду в галузі механізації сільського 

господарства. 

Машинно-тракторні агрегати (МТА), окремі технологічні комплекси і весь 

машинно-тракторний парк (МТП) господарств - важливі складові частини 

матеріально-технічної бази аграрного виробництва та АПК в цілому. Від 

ефективності використання як окремих агрегатів, так і всього МТП безпосередньо 

залежать кількість і якість виробленої сільськогосподарської продукції, витрати 

відповідних ресурсів і в кінцевому рахунку економічне благополуччя всього 

господарства. 

Дисципліна забезпечує підготовку здобувачів для вивчення таких дисциплін: 

машиновикористання в рослинництві, технологія виробництва продукці 
рослинництва, економіка і організація сільськогосподарського виробництва. 



4. Мета та цілі дисципліни 
Мета дисципліни “Механізація, електрифікація та автоматизація 

сільськогосподарського виробництва” – забезпечити здобуття студентами  знань з 

будови, конструкції  та налагодження за конкретних умов роботи сільськогосподарських 

машин, розрахунку технологічних процесів, які необхідні для високоефективного 

використання технічних засобів механізації в агропромисловому виробництві, проведення 

досліджень, спрямованих  на  вдосконалення   існуючих і створення нових засобів 

виробництва. 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на 

об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення. 

СК 10. Здатність організовувати роботи зі зберігання, транспортування, 

торгівлі та застосування засобів захисту рослин, спрямовані на адаптацію 

європейських вимог.  

 

5. Організація навчання 
Попередні вимоги до опанування начальної дисципліни: 

студент повинен знати: агротехнічні та нормативні документи з використання 

машинних технологій, в т. ч. регіональну систему технологій і машин для рослинництва, 

передовий та закордонний досвід застосування засобів механізації в рослинництві, 

призначення, будову, робочі процеси і технологічне налагодження машин, методи 

обґрунтування і визначення основних параметрів, режимів і показників роботи 

сільськогосподарських машин, машинних агрегатів і комплексів, методи оцінювання 

якості роботи машин, їх переваги і недоліки, особливості механізації процесів 

рослинництва в умовах ринкової економіки, основні напрями і тенденції розвитку 

окремих груп машин та сільськогосподарської техніки загалом. 

вміти: налагоджувати машини на заданий режим роботи в роботі самостійно 

опановувати конструкції і робочі процеси нових сільськогосподарських машин і 

технологічних комплексів. 

 

5.1. Обсяг дисципліни 

 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 18 6 

Практичні / лабораторні 24 6 

Самостійна робота 78 108 

 

5.2. Формат дисципліни 
Для формування у ЗВО системного технічного мислення на лекційних та 

лабораторних заняттях проводяться обговорення актуальних питань по даній дисципліні, 

експрес-опитування, аналіз та вирішення практичних ситуацій. 

Лекції та лабораторні заняття проводяться очно з можливим  поєднання очного та 

дистанційного форматів викладання дисципліни (на платформі Moodle) під 



безпосереднім керівництвом викладача з використанням електронних дидактичних 

демонстраційних матеріалів (мультимедійні презентації, схеми, відео- й аудіозаписи, 

тощо), що призначені для супроводу навчального процесу. 

Лабораторні роботи – інформаційні інтерактивні демонстраційні моделі природних і 

штучних об’єктів, процесів та їхніх властивостей із застосуванням методичних розробок, 

плакатів, натурних зразків. 

Самостійна робота з використанням можливості мережі інтернет з наданням 

відповідних посилань на джерело інформації. Самостійна робота планується та 

організовується індивідуально кожним студентом, але він завжди може розраховувати на 

консультацію викладача. 

 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л п Ла

б 

ін

д 

с.р. л п ла

б 

ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Сільськогосподарські машини 

Змістовий модуль 1. Машини для обробітку ґрунту, підготовки та внесення 

  добрив.   

Тема1.Ґрунтообробні 

машини. 
8 2 2   4 8 0,5  0,5  7 

Тема 2. Машини для  

підготовки та 

внесення добрив. 

6 1 1   4 8 0,5  0,5  7 

Разом за змістовим 

модулем 1 
14 3 3   8 16 1  1  14 

Змістовий модуль 2.Машини для сівби, садіння та хімічного захисту   

  сільськогосподарських культур.   

Тема 3.Посівні 

машини. 
8 2 1   5 8 0,5  0,5  7 

Тема 4. Садильні 

машини. 
7 1 1   5 7,5   0,5  

7 

Тема 5. Машини для 

хімічного захисту 

рослин. 

7 1 1   5 7,5 0,5    

7 

Разом за змістовим 

модулем 2 
22 4 3   15 23 1  1  21 

Змістовий модуль 3.Машини для догляду за посівами і насадженнями та  

  зрошення рослин. 

Тема 6. Машини для 

догляду польових і 

овочевих культур. 

8 2 1   5 7,75 0,25  0,5  

7 

Тема 7. Машини для 

догляду за 

плодовими 

9 2 2   5 7,75 0,25  0,5  

7 



 

 
ПРИМІТКА: Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального 

процесу, за якої заплановані завдання виконуються здобувачем самостійно під 

методичним керівництвом викладача. 

Мета СРС – засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування у здобувачів 

загальних і професійних компетентностей, які відіграють суттєву роль у становленні 

майбутнього фахівця вищого рівня кваліфікації. 

насадженнями і 

виноградниками. 

Тема 8. Машини для 

зрошення. 
8 1 2   5 7,5 0,5    

7 

Разом за змістовим 

модулем 3 
25 5 5   15 23 1  1  21 

Змістовий модуль 4. Машини для заготівлі кормів і збирання зернових 

  культур та післязбиральної обробки зерна. 

Тема 9. Машини для 

заготівлі кормів. 
5,5 0,5 1   4 7     

7 

Тема 10. 

Зернозбиральні 

машини. 

8 1 2   5 8 0,5  0,5  

7 

Тема 11. Машини для 

збирання кукурудзи. 
6,5 

0,

5 
1   5 7     

7 

Тема 12. Зерноочисні 

і сортувальні машини 
5,5 

0,

5 
1   4 8 0,5  0,5  

7 

Разом за змістовим 

модулем 4 
25,5 

2,

5 
5   18 30 1  1  28 

         Змістовий модуль 5. Машини для збирання буряків цукрових, картоплі, льону і конопель 

та плодоягідних культур. 

Тема 13.  Машини 

для збирання буряків, 

картоплі, льону і 

конопель. 

6,5 
0,

5 
2   4 5 0,5  0,5  4 

Тема 14.  Машини 

для збирання овочів. 
8 1 2   5 5 0,5  0,5  4 

Тема 15.  Машини 

для збирання плодів і 

ягід. 

8 1 2   5 5 0,5  0,5  4 

Разом за змістовим 

модулем 5 
22,5 

2,

5 
6   14 15 1,5  1,5  12 

Змістовий модуль 6. Машини для первинної обробки і зберігання продукції садівництва. 

Тема 16.  Машини та 

устаткування для 

первинної обробки і 

зберігання продукції 

садівництва. 

11 1 2   8 13 0,5  0,5  12 

Разом за змістовим 

модулем 6 
11 1 2   8 13 0,5  0,5  12 

Усього годин 120 18 24   78 120 6  6  108 



 

 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система 

оцінювання дисципліни 

ПРИКЛАД: 

Участь у роботі впродовж семестру/екзамен – 70/30 

 

Вид заняття 

Максимальна 

кількість 

балів за 

одиницю 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 

Лекції 1 18 18 

Лабораторні 

заняття 
2 24 48 

Самостійна 

робота 
0,05 78 4 

Модульна 

контрольна 

робота* 

- - - 

Індивідуальні 

завдання 
- - - 

Разом: 70 
 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Здобувач вищо освіти допускаєть до підсумкрвого контролю 

за умови здачі або захисту звітів по лабораторним роботам. 

Критерії оцінювання 

Система оцінювання сформованих компетентностей у 

студентів враховує види занять, які згідно з програмою 

навчальної дисципліни передбачають лекційні, лабораторні 

заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання 

сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Відповідно 

контрольні заходи включають: 

- поточний контроль, що здійснюється протягом 

семестру під час проведення лекційних, лабораторних занять 

і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 70 

балів;); 

- підсумковий/семестровий контроль, що 

проводиться у формі семестрового заліку, відповідно до 

графіку навчального процесу. 

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни 

проводиться в таких формах: 

- активна робота на лекційних заняттях; 

- активна участь у виконанні лабораторних робіт; 

- активна участь у дискусії та презентації матеріалу 

на лабораторних заняттях, захисту звіту по лабораторній 

роботі; 

- експрес-опитування. 

Підсумковий/семестровий контроль проводиться у 



формі семестрового заліку. Семестровий залік – форма оцінки 

підсумкового засвоєння студентами теоретичного та 

практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що 

проводиться як контрольний захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань 

студентів. 

Оцінювання знань студента під час лабораторних 

занять проводиться за накопичувальною 100-бальною 

системою за такими критеріями: 

- розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології 

проблем, що розглядаються; 

- ступінь засвоєння фактичного матеріалу 

навчальної дисципліни; 

-  ознайомлення з рекомендованою літературою, а 

також із сучасною літературою з питань, що розглядаються; 

-  вміння поєднувати теорію з практикою при 

розгляді виробничих ситуацій, розв'язанні задач, проведенні 

розрахунків у процесі виконання завдань, винесених на 

розгляд в аудиторії; 

-  логіка, структура, стиль викладу матеріалу в 

письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння 

обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення 

інформації та робити висновки; 

-  арифметична правильність виконання завдання. 

Максимально можливий бал за конкретним завданням 

ставиться за умови відповідності індивідуального завдання 

здобувача або його усної відповіді всім зазначеним 

критеріям. Відсутність тієї або іншої складової знижує 

кількість балів. При оцінюванні індивідуальних завдань увага 

також приділяється якості, самостійності та своєчасності 

здачі виконаних завдань викладачу, згідно з графіком 

навчального процесу. Якщо якась із вимог не буде виконана, 

то бали будуть знижені. 

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної 

роботи студентів. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється 

оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів, є: 

глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння 

систематизувати знання за окремими темами, вміння робити 

обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, 

навички і прийоми виконання практичних завдань, вміння 

знаходити необхідну інформацію, здійснювати її 

систематизацію та обробку, самореалізація на лабораторних 

заняттях. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей 



студентів з навчальної дисципліни здійснюється на підставі 

проведення семестрового заліку. 

Екзаменаційний білет охоплює програму дисципліни і 

передбачає визначення рівня знань та ступеня опанування 

студентами компетентностей. 

Завданням заліку є перевірка розуміння студентом 

програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між 

окремими розділами, здатності творчого використання 

накопичених знань, вміння формулювати своє ставлення до 

певної проблеми навчальної дисципліни тощо. В умовах 

реалізації компетентнісного підходу екзамен оцінює рівень 

засвоєння студентом компетентностей, що передбачені 

кваліфікаційними вимогами.  

Студент не може бути допущений до складання заліку, 

якщо кількість балів, одержаних за результатами перевірки 

успішності під час поточного та модульного контролю 

відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі 

не досягла 36 балів. Після екзаменаційної сесії декан 

факультету видає розпорядження про ліквідацію академічної 

заборгованості. У встановлений термін студент добирає 

залікові бали. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, 

одержаних за результатами підсумкової/семестрової 

перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. Результат 

семестрового екзамену оцінюється в балах (максимальна 

кількість – 30 балів, мінімальна кількість, що зараховується, – 

24 бали) і проставляється у відповідній графі екзаменаційній 

"Відомості обліку успішності". 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

розраховується з урахуванням балів, отриманих під час 

екзамену, та балів, отриманих під час поточного контролю за 

накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за 

семестр складає: "60 і більше балів – «задовільно»", "59 і 

менше балів – «не задовільно»" та заноситься у 

екзаменаційну "Відомість обліку успішності" навчальної 

дисципліни. У випадку отримання менше 60 балів студент 

обов'язково складає екзамен після закінчення екзаменаційної 

сесії у встановлений деканом факультету термін. 

У випадку повторного отримання менше 60 балів 

декан факультету призначає комісію у складі трьох 

викладачів на чолі із завідувачем кафедри та визначає термін 

перескладання екзамену, після чого приймається рішення 

відповідно до чинного законодавства. 

 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 



засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 

рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 70 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 30 балів. 

 

6. Результати навчання 
Шифр Результат навчання 

РН07 
Складати технологічні карти для організації заходів із захисту 

рослин. 

РН08 
Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

РН12 Дотримуватися вимог охорони праці. 

 

7. Пререквізити 
Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідне для вивчення дисципліни 

1. Комп’ютерна графіка. 

2. Вища математика та обчислювальна техніка. 

3. Фізика та загальна електротехніка. 

4. Основи автоматики та автоматизації. 

 

8. Політики дисципліни 
          Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 

таких положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 

плагіату в ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ 

для призначення академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть 

особисту відповідальність. 

 

9.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

1. Робоча програма з дисципліни «Механізація, електрифікація та 

автоматизація сільськогосподарського виробництва». 

2. Конспект лекцій. 

3. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних робіт. 

4. Наглядний матеріал у вигляді наочних машин, анімацій та 

відеоматеріалів. 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1.Марченко В.І. Сільськогосподарські машини: Підручник. К.: Вища 

школа., 1999. 344 с. 

2.Комаристов В.Ю., Дунай М.Ф. Сільськогосподарські машини: 

Підручник. К.: Вища школа, 1987. 486 с. 

3.Марченко В.І., Яценко А.А. Грунтообробні машини: Посібник. К.: 

Науковий світ, 2004. 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf


4.Войтюк Д.Г., Яцун С.С., Довжик М.Я. Сільськогосподарські машини: 

основи теорії та розрахунку: навч. посіб. для студ. аграр. вищих закл. 

освіти ІІІ-IV рівнів акредитації зі спец. "Механізація сільського 

господарства" [за ред. Д. Г. Войтюка]. Суми : Університетська книга, 

2008. 544 с. 

5.Бакум М.В., Бобрусь І.С., Михайлов А.Д. Сільськогосподарські 

машини: у 2-х ч.: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. техн. профілю 

2-4 рівнів акредитації. Ч. 2, т. 1. Машини для внесення добрив [за ред. 

М. В. Бакума]; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики 

України, Харківський нац. техн. ун-т сільського господарства ім. 

Петра Василенка. Х.: 2008. 285 с.  

6.Машини для хімічного захисту рослин: посібник ; За ред.. 

В. І. Кравчука, Д. Г. Войтюка. Дослідницьке : УкрНДІПВТ ім. 

Л.Погорілого, 2010, 184 с. 

Додаткова 

1. Гончаренко П.В., Марченко В.І. Машини і обладнання 

агропромислового виробництва. УДАУ, оперативна типографія, 2010.  

2. Довідник тракториста-машиніста/ В.Л. Мартиненко, О.М. Погорілець, 

І.І. Ревенко та ін.; За ред. В.Л. Мартиненка. К.: Урожай, 1988. 

3. Гаврилюк Г.Р., Живолуп Г.І., Короткевич П.С. та ін. Практикум з 

технологічної наладки та усунення несправностей 

сільськогосподарських машин [За ред. Г.Р. Гаврилюка]. К.: Урожай, 

1995. 

4. Головчук А.Ф., Орлов В.Ф., Строков О.П. Експлуатація та ремонт 

сільськогосподарської техніки: підручник у 3 кн. [за ред. А.Ф. 

Головчука]. Кн.3. Сільськогосподарські машини. К.: “Грамота”. 2005. 

576 с. 

11. Інформаційні ресурси 

 

5. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, 

фонди на електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, 

Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега 

Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, 

(0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. 

Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3 

+380 (44) 525-81-04) та інших бібліотек (на розсуд викладача). 

6. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати 

дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, 

матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні програми, статистичні 

матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 
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