
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

 
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 
 

Силабус дисципліни 
“ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ В РОСЛИННИЦТВІ” 

 
1. Профіль дисципліни 

 
 
 

Кафедра 
машиновикористання та 
сервісу технологічних 

систем 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський) 
Галузь знань: 20 “Аграрні науки та продовольство” 
Спеціальність: 208 “Агроінженерія” 
Освітньо-професійна програма: “Агроінженерія” 
Кількість кредитів – 4,0 
Загальна кількість годин – 120 
Рік підготовки, семестр – 4-й рік, 7-й семестр 
Компонент освітньої програми: обов’язкова  
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська  

 
2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Куликівський Володимир Леонідович 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-
fakultet/m-about-mmests/m-sklad-mmests/kulikivskij-
volodimir-leonidovich 

Контактна інформація +38 (097)-648-45-75, kylikovskiyv@ukr.net 
Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=901 

Консультації Онлайн консультація через Zoom, Viber, Messenger, 
 щопонеділка та щосереди з 15.00 до 17.00 

 
 

3. Анотація до дисципліни 
Високоефективне використання машинно-тракторного парку (МТП) забезпечується 

встановленням раціональних технологічних, технічних і організаційних систем та іншими 
заходами з реалізації споживчих властивостей сільськогосподарських машин, які 
гарантують високу якість виконання робіт у задані агротехнічні строки з найбільшою 
економічною ефективністю. Ефективне використання машинно-тракторних агрегатів, 
технологічних комплексів, а також машинно-тракторного парку господарства у цілому з 
метою максимального отримання сільськогосподарської продукції – основне призначення 
та актуальність дисципліни. 

Завданнями дисципліни є вивчення: 
- природно-виробничих факторів, що впливають на ефективність використання машин та 
агрегатів в сільському господарстві; 
- принципів розробки інтенсивних технологій обробітку сільськогосподарських культур, 
адаптованих до зональних умов та економічних можливостей підприємства; 
- методів обґрунтування агротехнічних вимог до якості виконання польових 
сільськогосподарських робіт; 
- загальних закономірностей функціонування складної системи: двигун – трактор – робоча 
машина – оператор – оброблюване середовище; 



- методів вибору енергозберігаючих режимів роботи двигуна, трактора або іншої 
мобільної енергомашини, а також робочої машини; 
- методів вибору ресурсозберігаючих способів руху МТА; 
- критеріїв ефективності роботи МТА та методів визначення оптимальних параметрів, 
режимів його роботи у залежності від умов використання; 
- методів оптимального використання технологічних комплексів машин та агрегатів при 
виконанні складних виробничих процесів; 
- основ організації ефективного використання транспортних засобів в сільському 
господарстві; 
- основних принципів організації інженерно-технічної служби з використання МТП. 

 
4. Мета та цілі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 
компетентностей оволодіння теоретичними знаннями і набуття практичних умінь та 
навичок з комплектування і високоефективного використання машинно-тракторних 
агрегатів, сучасного комплексу машин у рослинництві при вирощуванні 
сільськогосподарських культур за прогресивними технологіями. 

Компетентності освітньої програми: 
1) Інтегральна компетентність:  
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі  

агропромислового виробництва, що передбачає застосування певних знань та вмінь, 
технологічних методів та прийомів і характеризується комплексністю та невизначеністю 
умов.  

2) Спеціальні (фахові) компетентності спеціальності (ФК): 
СК 07. Здатність комплектувати оптимальні сільськогосподарські агрегати, 

технологічні лінії та комплекси машин. 
СК 10. Здатність організовувати використання сільськогосподарської техніки 

відповідно до вимог екології, принципів оптимального природокористування й охорони 
довкілля. 

СК 11. Здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування та усувати 
відмови сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання.  

 
5. Організація навчання 

 
5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Денна Заочна 

Лекції 20 6 
Практичні / лабораторні 22 6 
Самостійна робота 78 108 

 
 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни – змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle).  
Для заочної форми навчання можливим є поєднання очного та дистанційного 

форматів викладання дисципліни. 
 
 
 

 



5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
 

Теми лекцій 
№

 з
/п

 

Те
ма

 
Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Т1 Визначення раціональної структури та кількісного складу МТП. 2 1 
2 Т2 Розрахунок складу МТП на підставі побудови графіків 

завантаження енергетичних засобів. 2 1 

3 Т3 Розрахунок основних техніко-економічних показників 
використання МТП. 2 1 

4 Т4 Теоретичні основи роботи МТА. 2  
5 Т5 Експлуатаційні властивості сільськогосподарських машин. 2  
6 Т6 Розрахунок складу і комплектування агрегатів. 2 1 
7 Т7 Способи руху агрегатів. 1  
8 Т8 Продуктивність агрегату. 1 1 
9 Т9 Основні технології виробництва сільськогосподарських культур. 1  
10 Т10 Експлуатаційні витрати при роботі агрегатів. 1 1 
11 Т11 Сівба та догляд за посівами. 1  
12 Т12 Внесення добрив та мінералів. 1  
13 Т13 Збирання врожаю та післязбиральний обробіток зернових. 1  
14 Т14 Нормування польових робіт у сільському господарстві. 1  

Разом: 20 6 
 

Теми лабораторних занять 

№
 з

/п
 

Те
ма

  Назва теми 

Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Т2 Побудова регуляторної характеристики двигуна. 1 1 

2 Т3 Аналіз залежності питомої витрати пального від ступеня 
завантаження двигуна. 1 1 

3 Т4 Визначення тягового балансу трактора та його складових. 2  
4 Т5 Визначення балансу потужності трактора та його складових. 2  
5 Т6 Розрахунок МТА аналітичним методом. 2 2 
6 Т7 Обґрунтування способів руху МТА. 1  

7 Т7 Визначення кінематичних характеристик ділянки поля та 
агрегатів. 1  

8 Т7 Обґрунтування виду повороту МТА. 1  
9 Т7 Визначення коефіцієнта робочих ходів МТА. 1  

10 Т8 Визначення змінної продуктивності МТА та аналіз балансу 
часу зміни 1 1 

11 Т8 Визначення продуктивності агрегату за ефективною 
потужністю двигуна трактора 1 1 

12 Т10 Визначення експлуатаційних показників використання МТА 2  
13 Т11 Розрахунок технологічної лінії садіння картоплі 2  

14 Т12 Розрахунок технологічної лінії внесення твердих мінеральних 
добрив 2  

15 Т13 Розрахунок технологічної лінії збирання озимої пшениці 2  
Разом: 22 6 



 
5.4. Система оцінювання та вимоги 

 

Вид заняття 

М
ак

си
ма

ль
на

 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 
за

 
1 

за
ня

тт
я 

 
 

Загальна система 
оцінювання 

 

Лекції 1,5 15 
Лабораторні роботи 2,0 22 
Самостійна робота 0,28 11 
Модульна контрольна робота 12 12 

Умови допуску до підсумкового контролю 

Максимальна кількість балів 
становить 60. Мінімальна кількість 
балів, набраних студентом, складає 
60% від максимальної кількості 
балів, отриманих під час вивчення 
дисципліни – 36 балів. 

Критерії оцінювання 
Участь у роботі впродовж 

семестру/екзамен 
60/40 

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 60 балів, та 
рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 
 

6. Результати навчання 
Програмні результати навчання: 
ПР 07. Розв’язувати складні інженерно-технічні задачі, пов’язані з 

функціонуванням сільськогосподарської техніки та технологічними процесами 
виробництва, зберігання, обробки та транспортування сільськогосподарської продукції. 

ПР 13. Описувати будову та пояснювати принцип дії сільськогосподарської 
техніки. Вибирати робочі органи машин відповідно до ґрунтово-кліматичних умов та 
особливостей сільськогосподарських матеріалів.  

ПР 17. Вибирати та застосовувати механізовані технології відповідно до 
агрокліматичних умов та обґрунтовувати технології за економічними та якісними 
критеріями.  

 
7. Пререквізити 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
- студент повинен знати: 

основи планування та організації роботи автотранспорту;  
передові технології виконання механізованих сільськогосподарських робіт; 
шляхи зменшення енерговитрат на одиницю виконуваної роботи та одержаної 

продукції; 
основи технічної експлуатації машинно-тракторного парку; 
основи оптимального планування та управління машинно-тракторним парком 

різних форм власності; 



правила охорони праці та довкілля при виконанні механізованих 
сільськогосподарських робіт; 

основи інженерної діяльності у сільськогосподарському виробництві; 
- студент повинен вміти: 

виконувати розрахунки із раціонального комплектування та використання 
машинно-тракторних агрегатів; 

виконувати розрахунки із використання транспортних засобів; 
впроваджувати у виробництво передову технологію механізованих 

сільськогосподарських робіт; 
розробляти та здійснювати заходи щодо скорочення енерговитрат на роботи, які 

виконуються машинно-тракторними агрегатами; 
виконувати операції технологічного налагодження машинно-тракторних агрегатів; 
аналізувати роботу машинно-тракторного парку, витрати паливно-мастильних 

матеріалів, запасних частин тощо; 
виконувати операції технічного нормування механізованих сільськогосподарських 

робіт. 
 

8. Політики дисципліни 
Політика курсу: 
 курс передбачає індивідуальну та групову роботу;  
 середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики;  
 усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін;  
 якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує 

виконані завдання під час консультації викладача;  
 під час роботи над індивідуальними науково-дослідними завданнями та 

проектами не допустимо порушення академічної доброчесності;  
 презентації та виступи мають бути авторськими оригінальними. 

 
9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 
засобами, і передбачають використання презентацій. Лабораторні роботи проводяться у 
аудиторіях, лабораторіях з належним обладнанням, методичним забезпеченням та 
довідковою інформацією (схеми, плакати, нормативи, каталоги, технічні характеристики). 

 
10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна 
1. Бондаренко М.Г. Комплектування і використання машинно-тракторного парку 

в рослинництві / М.Г. Бондаренко, В.А. Демищук. – К.: Вища школа, 1995. – 237 с.  
2. Господаренко Г.М. Система технологій в рослинництві / Г М. Господаренко, 

В.О. Єщенко. – Умань: 2008. – 368 с.  
3. Експлуатація машин і обладнання: навчально-методичний комплекс / І.М. 

Бендера, В.П. Грубий, П.І. Роздорожнюк. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 
2013. – 567 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. – 
288 с.  

5. Крупецких В.П. Основы производственной эксплуатации МТА / В.П. 
Крупецких. – Херсон: изд. ХДАУ, 2000. – 147 с. 

6. Лімонт А.С. Практикум з машиновикористання в рослинництві / А.С. Лімонт. – 



К.: Кондор, 2004. – 284с. 
7. Машиновикористання у землеробстві / За ред. В.Ю.Ільченко і Ю.П.Нагірного. 

– К.: Урожай, 1996. – 381 с.  
8. Ружицький М.А. Експлуатація машин і обладнання / М.А. Ружицький, В.І. 

Рябець, В.М. Кіяшко, В.М. Бурлака, М.Б. Івашина. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 617 с.  
9. Саблук П.Т. Технологічні карти та витрати на вирощування 

сільськогосподарських культур / П.Т. Саблук. – Х.: ННЦ Інститут аграрної економіки, 
ХНТУСГ, 2005. – 402 с.  

10. Топілін Г.Є. Експлуатаційна технологічність тракторів: навчальний посібник / 
Г.Є. Топілін, С.М. Уминський, В.П. Чучуй. – Одеса, 2014. – 496 с. 

11. Шмат К.І. Машиновикористання в землеробстві: Навчальний посібник / К.І. 
Шмат, Д.Ю. Диневич, В.В. Карманов, Г.І. Іванов. – Херсон: Олді-Плюс, 2002. – 160 с. 

Допоміжна 
12. Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські та меліоративні машини / Д.Г. Войтюк, В.О. 

Дубровін, Т.Д. Іщенко. – К.: Вища освіта, 2004. – 544 с. 
13. Головчук А.С. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської технічки. 

Підручник: Кн.1. Трактори / А.С. Головчук. – К.: Грамота, 2003. – 336 с.  
14. Квашук О.В. Сучасні інтенсивні технології вирощування круп’яних культур / 

О.В. Квашук. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2008. – 244с.  
15. Мельник А. В. Рекомендації по вирощуванню соняшнику та ріпаку ярого в 

умовах північно-східного Лісостепу України / А. В. Мельник, В. І. Троценко, М. П. 
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