
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІ ТА ЕНЕРГЕТИКИ

Силабус дисципліни 
“Сільськогосподарські машини”

1. Профіль дисципліни
Освітній ступінь -  бакалавр
Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»
Спеціальність: 208 «Агроінженерія»
Освітньо-професійна програма
Кількість кредитів -1 0

Кафедра процесів, машин Загальна кількість годин -  300
і обладнання в Рік підготовки, семестр -  2,4/3,5
агроінженерії 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/inzhenemo-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 є основою будь-якого технологічного процесу 

вирощування і збирання сільськогосподарських культур і більшості виробничих 
процесів сільськогосподарського виробництва. Ось чому дисципліна 
“Сільськогосподарські машини” займає провідну роль в формуванні інженерного 
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 студентів для вивчення таких дисциплін: 
машиновикористання в рослинництві, економіка і організація 
сільськогосподарського виробництва та ремонт машин.

http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenemo-tekhnichnij-
http://185.25.118.66/course/view.php?id=894


4. Мета та цілі дисципліни
Мета дисципліни “Сільськогосподарські машини” -  забезпечити здобуття 

студентами глибоких знань з будови, конструкції та налагодження за конкретних умов 
роботи сільськогосподарських машин, з теорії та розрахунку технологічних процесів і 
робочих органів машин, які необхідні для високоефективного використання технічних 
засобів механізації в агропромисловому виробництві, проведення досліджень, спрямованих 
на вдосконалення існуючих і створення нових машин.
ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.
ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
СК 2. Здатність використовувати основи агрономії і тваринництва для обґрунтування 

механізованих технологічних процесів с.-г. виробництва.
СК 3. Здатність використовувати сучасні методи моделювання технологічних процесів і 

систем для створення моделей механізованих технологічних процесів 

сільськогосподарського виробництва.

СК 4. Здатність:
- до конструктивно-геометричного мислення на основі графічних моделей просторових 

форм;
- до проектування деталей машин і механічних систем з використанням інструментів 

автоматизованого проектування;
- до використання методів і засобів забезпечення єдності вимірювань і оцінювання їх 

похибок;
- до використання методів управління якістю, а також задач і принципів стандартизації.
СК 6. Здатність обирати і використовувати механізовані технології виробництва, 

переробки, зберігання, транспортування та контролю якості продукції відповідно до 

конкретних умов сільськогосподарського виробництва.
СК 7. Здатність:- визначати та аналізувати технічні і експлуатаційні параметри 

сільськогосподарської техніки, її механізмів, систем, агрегатів та вузлів;

- до визначення режимів роботи та комплектування машинно-тракторних агрегатів;

- виконувати розрахунки потреби виробництва в сільськогосподарській техніці та 

обладнанні.
СК9. Здатність виконувати монтаж, налагодження, діагностування та випробування 

сільськогосподарської техніки, технологічного обладнання, систем керування і 

здійснювати контроль якості цих робіт.



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 
обгрунтування 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 і працювати на них, 
виявляти і усувати їх несправності в роботі самостійно опановувати конструкції і робочі 
процеси нових сільськогосподарських машин і технологічних комплексів, виконувати 
технологічні, кінематичні, енергетичні розрахунки машин та їх робочих органів і вузлів.

5.1. Обсяг дисципліни

Вид заняття Загальна кількість годин
Денна Заочна

Лекції 46 12
Практичні / лабораторні 70 18
Самостійна робота 184 270

5.2. Формат дисципліни
Необхідно вказати формат проведення дисципліни: очний, змішаний (поєднання 

традиційних форм навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle), 
дистанційний. Для заочної форми навчання можливим є поєднання очного та 
дистанційного форматів викладання дисципліни.

Для формування у студентів 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 можливий 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

№ 
з/п

Те
ма

Назва теми

Кількість
годин

де
нн
а

фо
рм
а

заочн
а

форм
а

1 ТІ Вступ.
1 .Сучасний стан механізації с/г, напрямки технічного прогресу.
2. Загальна характеристика діючої системи машин.
3.Місце і роль дисципліни в формуванні спеціаліста. Завдання і 
структура курсу.
4.Класифікація та маркування с/г машин.

2

2 Т2 Машини для обробітку ґрунту
1. Способи та системи обробітку ґрунту.
2. Класифікація ґрунтообробних машин.
Машини для основного, передпосівного і спеціального обробітку
ґрунту, будова, робочий процес, технологічне налагодження, (на 
прикладі плугів компанії KUHN MULTI-MASTER 123,153;

MULTI-LEADER; CHALLENGER)
3. Перспективи розвитку машин для обробітку ґрунту, (на 

прикладі ґрунтообробної техніки компанії KUHN: агрегату 
для лущення стерні OPTIMER+1003; лущильника з 
незалежними дисками OPTIMER XL; комбінованого 
розпушувача PERFORMER; комбінованого агрегату для 
первинного обробітку ґрунту KUHN-KRAUSE DMR; 
агрегату для основного обробітку ґрунту LANDSAVER; 
лінійного глибокорозпушувача LINE RIPPER 4830; 
дискової борони KUHN-KRAUSE 8210; дискової борони 
DISCOLANDER ХМ; агрегату для вертикального 
обробітку ґрунту EXCELERATOR 8005; комбінованого 
агрегату для передпосівного обробітку ґрунту LANDSMAN 
6205; польового культиватора KUHN-KRAUSE 5635; 
STRIP TILL агрегату GLADIATOR).

4. Меліоративні машини.

2 1

3 ТЗ Машини для підготовки і внесення добрив
1 .Види добрив та способи внесення їх у ґрунт.
2.Машини для внесення мінеральних добрив.
3.Машини для внесення органічних добрив.
4.3ахист навколишнього середовища при внесенні добрив.
(на прикладі розкидачів мінеральних добрив фірми KUHN: 
AXIS; AXIS EMC; AXENT)

2 1

4 Т4 Машини для сівби та садіння
1 .Способи сівби та садіння с.-г. культур. 2 1



2.Зернові сівалки, (на прикладі техніки компанії KUHN: 
широкозахватної причіпної механічної зернової сівалки 
PREMIA 9000 TRC; механічної зернової сівалки SDM; 
причіпного механічного посівного комплексу ESPRO МС; 
високошвидкісного пневматичного посівного комплексу 
ESPRO)
3.Сівалки для просапних культур, (на прикладі техніки компанії 

KUHN: сівалки MAXIMA SELECT; причіпної вакуумної 
сівалки точного висіву MAXIMA 3; сівалки PLANTER 

SELECT ЗМ, 8R; вакуумної просапної сівалки PLANTER ЗМ, 
6М/9М; причіпної вакуумної сівалки MAXIMA 2ТМ, 8R 

TRAILLED; широкозахватної вакуумної сівалки PLANTER 3 
TRS; широкозахватної вакуумної сівалки MAXIMA 2 TRS) 

4.0вочеві сівалки.
5.Мапшни для садіння: картоплесаджалки, розсадосадильні 
машини.

5 Т5 Машини для захисту рослин від шкідників і хвороб 
і .Отрутохімікати та способи їх застосування.
2.Машини для хімічного захисту рослин: протруювачі насіння, 
обприскувачі, обпилювачі, (на прикладі техніки компанії KUHN: 
причіпного обприскувача LEXIS 3000; причіпного 
обприскувача METRIS 4100; причіпного обприскувача 
ОСЕA1NIS 7700; висококліресного самохідного обприскувача 
KUHN STRONGER; висококліресного самохідного 
обприскувача KUHN STRONGER HD; самохідного 
обприскувача KUHN PARRUDA 3030 Н; самохідного 
обприскувача KUHN BOXER 2025 М)
3.Машини для аерозольних обробок та фумігації.
4.Екологічна безпека при застосуванні пестицидів

2

6 Тб Машини для заготівлі кормів
1 .Технології заготівлі кормів, класифікація машин та агротехнічні 
вимоги до них.
2.Косарки, граблі, підбирачі.
3.Кормозбиральні комбайни, (на прикладі навісного 

силосозбирального комбайна МС 90 S TWIN)
(на прикладі техніки компанії KUHN: косарки GMD СЕРІЇ 10; 
косарки-шиощилки СЕРІЇ FC 1060; дискової косарки- 
плющилки FC 313 RF + FC 813 R; валкоутворювачів GA 6002, 
6620, 6632; валкоутворювачів GA 6501, 7501; роторної 
сіноворушилки GF 7902; рулонного прес-підбирача FB 3 
ФІКСОВОНОЮ КАМЕРОЮ; рулонного прес-підбирача VB 3 
ПЕРЕМІННОЮ КАМЕРОЮ; прес-підбирача LSB D/ID; 
обмотувальника SW/RW)

2

7 Т7 Машини для збирання зернових і технічних культур
1. Способи збирання зернових культур, комплекс машин та 
агротехнічні вимоги до них.

2 1



2. Жатки і підбирачі.
3. Зернозбиральний комбайн: загальна будова, принцип роботи.
4. Особливості конструкції та робочого процесу зернозбиральних 
комбайнів вітчизняних та зарубіжних фірм.
5. Пристрої до зернозбиральних комбайнів.

8 Т8 Машини, агрегати, комплекси для післязбиральної обробки 
зерна і зберігання зерна
1. Фізико-механічні властивості компонентів зернового вороху.
2. Способи очищення та сортування зерна.
3. Повітряно-решетні зерноочисні машини.
4. Складні зерноочисні та сортувальні машини.
5. Сушіння зерна,та зерноочисно-сушильні комплекси.

2 1

9 T9 Машини для збирання коренебульбоплодів
1.Способи збирання картоплі, цукрових буряків, класифікація 
машин та агротехнічні вимоги до них.
2. Машини для збирання картоплі та цукрових буряків.
3.Оцінювання якості роботи,тенденції розвитку машин.

2 1

10 ТЮ Машини для збирання прядильних культур
1 .Способи збирання льону, класифікація машин та агротехнічні 
вимоги до них.
2. Машини для збирання льону.

1

11 т и Машини для збирання овочів, плодів з плодових дерев
1. Характеристика овочевих культур як обєкта збирання.
2.Машини для закритого і відкритого фунту, збирання і 
післязбирального обробітку врожаю овочевих культур.
3. Машини для збирання плодів з плодових дерев.

1

12 Т12 Технологічні основи механічного обробітку грунту
1. Завдання та наукові основи механічного обробітку ґрунту
2. Операції, способи, машини і знаряддя для обробітку ґрунту
3. Грунт як об’єкт обробітку

2 1

13 Т13 Основи теорії та розрахунку лемішно-полицевих 
плугів і лущильників

1. Призначення і типи лемішно-полицевих плугів
2. Теоретичні основи технологічного процесу оранки
3. Плужні корпуси та взаємодія клину з грунтом
4. Особливості швидкісних робочих поверхонь плужних 

корпусів
5. Сили, що діють на плужний корпус і тяговий опір плуга

2 1

14 Т14 Теорія та розрахунок культиваторів
1. Призначення і типи культиваторів
2. Робочі органи культиваторів та їхні параметри
3. Дія рихлячих і універсальних лап на коріння бур’янів

2 1



4. Взаємне розміщення полільних і універсальних лап
5. Визначення основних параметрів культиваторів

15 Т15 Теорія та розрахунок дискових ґрунтообробних машин і 
знарядь

1. Типи та призначення дисковихґрунтообробних машин і 
знарядь

2. Основні геометричні параметри дисків
3. Регульовані технологічні параметри та процес роботи 

дисків
4. Силова характеристика і тяговий опір дискових робочих 

органів

2 1

16 Т16 Теорія та розрахунок ґрунтообробних машин з активними 
робочими органами

1. Призначення і типи грунтообробних фрез
2. Робочі органи фрез, проріджувачів і штангових 

культиваторів
3. Процес роботи і траєкторія руху робочих органів фрези
4. Основні параметри роботи фрези
5. Співвідношення між основними параметрами фрезерного 

барабанаі висотою гребенів на дні борозни
6. Визначення потужності для роботи фрези
7. Визначення основних параметрів фрези

2 1

17 Т17 Основи теорії та розрахунку машин для сівби і садіння
1. Основні механіко-технологічні властивості насіння
2. Основи розрахунку висівних апаратів
3. Основи теорії сошників
4. Основи теорії машин для садіння

2

18 Т18 Основи теорії та розрахунку машин для внесення 
добрив

1. Способи внесення добрив, види добрив та їхні технологічні 
властивості

2. Основи теорії дискових дозувальних апаратів і 
відцентрових розсіювальних дисків

3. Вибір та обґрунтування гідравлічних і пневмогідравлічних 
пристроїв для внесення рідких мінеральних добрив

4. Вибір і обґрунтування параметрів конвеєрного 
дозувального апарата

5. Вибір і обґрунтування параметрів розкидального апарата 
органічних добрив

2

19 Т19 Основи теорії та розрахунку машин для захисту рослин
1. Основи теорії розпилення рідин і порошків
2. Технологічний розрахунок робочих органів обприскувачів
3. Розрахунок параметрів баків і мішалок
4. Розрахунок параметрів насосів
5. Розрахунок параметрів розпилювальних пристроїв

2



6. Технологічний розрахунок робочих органів протруювачів
7. Технологічний розрахунок робочих органів обпилювачів

20 Т20 Основи теорії та розрахунку мотовил та розрахунку різальних 
апаратів збиральних машин

1. Призначення, типи і застосування мотовил.Траєкторія 
абсолютного руху точки лопаті звичайного мотовила

2. Кінематичний режим роботи мотовила.Висота 
установлення вала мотовила над різальним апаратом і 
радіус мотовила

3. Ступінь дії мотовила на стеблову масу
4. Призначення, типи і застосування різальних апаратів
5. Основи теорії та розрахунку сегментно-пальцьових 

різальних апаратів
6. Основи теорії та розрахунку ротаційнихрізальних апаратів

2 1

21 Т21 Основи теорії та розрахунку молотильно- сепару вальних 
пристроїв та розрахунку соломовідокремлювачів

1. Призначення і типи молотильно-сепарувальних пристроїв
2. Розрахунок параметрів молотильно-сепарувальних 

пристроїв
3. Розрахунок потужності для приводу барабана (ротора)
4. Призначення і типи соломовідокремлювачів
5. Розрахунок параметрів клавішного соломотряса
6. Розрахунок параметрів аксіально-роторного 

соломовідокремлювача

2

22 Т22 Основи теорії та розрахунку машин для післязбиральної
обробки зерна та роботи вентиляторів
1. Способи очищення і сортування зерна
2. Фізико-механічні властивості зернових сумішей
3. Робота плоских решіт
4. Робота циліндричного трієра
5. Аеродинамічні властивості компонентів зернового вороху 

(насіння)
6. Типи вентиляторів (по принципу дії, по призначенню).
7. Елементи теорії відцентрового вентилятора (основне рівняння 

вентилятора).
8. Визначення основних параметрів вентилятора Вибір 

вентилятора.

2

23 Т23 Теоретичні основи гичкозрізальних та викопувальних 
робочих органів бурякозбиральних машин і теорії робочих 
органів для підкопування, сепарації тасортування картоплі

1. Фізико-механічні властивості буряків в період збирання.
2. Елементи теорії гичкозрізальних апаратів.
3. Типи та основні параметри копаючих робочих органів та 

типи очисників.
4. Фізико-механічні властивості картоплі в період збирання.
5. Типи та основні параметри підкопуючи органів і 

пруткового елеватора та грохота.

2



6. Типи сортувальних робочих органів.
7. Визначення основних параметрів сортувальної роликової 

поверхні.

Разом: 46 12
ПРИМІТКА: Самостійна робота студента (СРС) -  це форма організації навчального 
процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом самостійно під методичним 
керівництвом викладача.
Мета СРС -  засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування у студентів 
загальних і професійних компетентностей, які відіграють суттєву роль у становленні 
майбутнього фахівця вищого рівня кваліфікації.

Перелік тем курсових проектів
1. Удосконалення конструкції лемішно-полицевого плуга.
2. Модернізація плуга для гладкої оранки.
3. Розробка конструкції робочих органів начіпного плуга.
4. Удосконалення конструкції чизельного плуга.
5. Модернізація глибокорозпушувача.
6. Удосконалення конструкції культиватора для суцільного обробітку.
7. Розробка конструкції культиватора для міжрядного обробітку.
8. Модернізація дискової борони.
9. Розробка конструкції ґрунтообробного котка.
10.Удосконалення конструкції ґрунтообробної фрези.
11.Розробка конструкції культиватора-плоскоріза.
12.Удосконалення конструкції комбінованого ґрунтообробного агрегату.
13.Модернізація рядкової сівалки.
И.Розробка конструкції котушкового висівного апарату рядкової сівалки.
15.Розробка конструкції висівного апарату сівалки дискового типу.
16.Розробка конструкції пнемо-механічного висівного апарату.
17.Розробка конструкції туковисівного апарату.
18. Модернізація розкидача органічних добрив.
19.Модернізація розкидача мінеральних добрив.
20.Удосконалення конструкції косарки.
21.Удосконалення конструкції причепа-підбирача валків.
22.Модернізація кормозбирального комбайну.
23 .Модернізація коренезбиральної машини.
24.Розробка конструкції жатки зернозбирального комбайну.
25. Розробка конструкції соломовідокремлювача зернозбирального 

комбайну

Загальні положення і коротка характеристика курсового проекту

Курсовий проект є самостійною, творчою роботою.
Виконання курсового проекту повинне сприяти: розвитку навичок інженерних 

розрахунків; підготовці до дипломного проектування; закріпленню та поглибленню 
теоретичних знань і практичних навичок; вмінню систематизувати та аналізувати 
літературу.

Курсовий проект складається з пояснювальної записки і графічного матеріалу.



Розрахунково-пояснювальну записку виконують на аркушах формату А 4 
обсягом 25...ЗО сторінок. Основною складовою частиною записки є технологічний і 
кінематичний розрахунки, а також розрахунок параметрів та режимів роботи робочих 
органів машин.

Обсяг графічного матеріалу -  3 аркуша (формат А1)

5.4. Система оцінювання та вимоги
Загальна система 

оцінювання дисципліни
ПРИКЛАД:

Участь у роботі впродовж семестру/екзамен -  60/40

Вид заняття

Максимальна 
кількість 
балів за 
одиницю

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість

балів

Лекції 0,5 46 23
Лабораторні
заняття 0,5 70 35,0

Самостійна
робота 2 3,5 7,0

Модульна
контрольна
робота*

- - -

Індивідуальні
завдання

- - -

Разом: 65

Вимоги до курсової роботи 
(проекту)

Загальними вимогами до курсового проекту є: 
відповідність реальним умовам виробництва; логічність 
побудови та викладення матеріалу; лаконічність 
формулювань; переконливість аргументації та доказовість 
висновків; обґрунтованість прийнятих рекомендацій 
виробництву.

Умови допуску до 
підсумкового контролю

Здобувач вищо освіти допускаєть до підсумкрвого контролю 
за умови здачі або захисту звітів по лабораторним роботам та 
успішного виконання розрахунково-графічних робіт.

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 -  60 
балів;);



- підсумковий/семестровий контроль, що проводиться 
у формі семестрового екзамену, 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 екзамену. Семестровий екзамен -  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 
студента 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 екзамену.

Екзаменаційний білет охоплює програму дисципліни і 
передбачає визначення рівня знань та ступеня опанування 
студентами компетентностей.

Завданням екзамену 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 компетентнішого підходу екзамен оцінює рівень 
засвоєння студентом компетентностей, що передбачені 
кваліфікаційними вимогами.

Студент не може бути допущений до складання 
екзамену, 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 -  40 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 60 балів, та рейтингу 
підсумкового контролю -  40 балів.

6. Результати навчання
Шифр Результат навчання

РН4

Знати:
- основні закони та тенденції вдосконалення технологічних процесів і 
технічних засобів механізації сучасного сільськогосподарського 
виробництва;

показники якості механізованих технологічних процесів 
сільськогосподарського виробництва;
методи оптимізації параметрів технологічних процесів 
сільськогосподарського виробництва.

РН5

Застосовувати свої знання і розуміння для визначення, формулювання і 
вирішення інженерних завдань з використанням загальновживаних 
методів;
застосовувати отримані знання для аналізу інженерних об’єктів, процесів 
і методів;

РН6 Застосовувати отримані знання для аналізу інженерних об’єктів, 
процесів і методів;

РН8 Здійснювати пошук літератури, а також використовувати бази даних та 
інші джерела інформації;.

PH 10.
Аналізувати сучасні технологічні процеси та технічні засоби механізації 
галузей землеробства з погляду їх застосування до конкретних умов 
сільськогосподарського підприємства;

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

1. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка.
2. Вища математика та обчислювальна техніка.
3. Матеріалознавство і ТКМ.
4. Теоретична механіка.
5. Теорія машин і механізмів.



6. Механіка матеріалів і конструкцій.
7. Деталі машин і основи конструювання.
8. Підйомно-транспортні машини.
9. Загальнаелектротехніка.
10. Основи автоматики та автоматизації.

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

таких положень: «

» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту
відповідальність.

9. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій, з дисципліни: «Сільськогосподарські машини» (для студентів 
ОС «Бакалавр» факультету інженерії та енергетики за спеціальністю 208 - 
«Агроінженерія» )

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни: 
«Сільськогосподарські машини» (для студентів ОС «бакалавр» факультету інженерії та 
енергетики за спеціальністю 208 - «Агроінженерія»)

3. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи.

10. Рекомендована література
Основна
1. Сільськогосподарські та меліоративні машини. Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 
Т.Д.Іщенко та ін.; за редакцією Д.Г.Войтюка. -  К.: Вища освіта, 2004. - 544с. (Підручник).
2. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку: Підручник Д.Г.Войтюк, 
В .М. Барановський ,В-М.Булгаков та ін.; за ред. Д.Г.Войтюка -  К.: Вища освіта, 2005. -464 
с. : іл.
3.Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельськохозяйственные машины. -М.:
Агропромиздат, 1989.
4. Погорілець О.М., Живолуп Г.І. Зернозбиральні комбайни. -К.: Урожай, 1994
5. Практикум технологічної наладки та усунення несправностей сільськогосподарських 
машин /Г.Р.Гаврилюк, Г.І.Живолуп, П.С.Короткевич, та інші за ред. Г.Р.Гаврилюка. -К.: 
Урожай, 1995
6. Кленин Н.И. Сакун В.А. Сельськохозяйственные и 

мелиоративные машины. -М.: Колос, 1980.
7. Сельськохозяйственные и мелиоративные машины /Г.Е.Листопад, Г.К.Демидюк, 
Б.Д.Зонов и др.; под общ.ред. Г.Е.Листопада. -М.: Агропромиздат, 1986.
Додаткова
1. Гаврилюк Г.Р., Войлок Д.Г. Сільськогосподарські машини. -К.: Каравела, 2004.,
2. Гринь О.М. Механізація виробництва овочів. -К.: Урожай, 1990.
3. Довідник по регулюванню с.г.машин /В.І.Кочев, А.С.Кушнарьов, В.Д.Роговий та ін.; 
за ред. В.І.Кочева, -К.: Урожай, 1993.
4. Довідник сільського інженера /Гречкосій В.Д., О.М.Погорілець,
І.І.Ревенко та ін.; за ред. В.Д.Гречкосія. -К.: Урожай, 1991.
5. Комористов В.Ю., Петренко М.М. Довідник з механізації післязбиральної обробки



зерна. -К.: Урожай, 1990.
6. Механізація сільськогосподарського виробництва і захисту рослин /Д.Г.Войтюк, 
І.В.Адамчук, Г.Р.Гаврилюк, О.С.Марченко; заред. Войтюка Д.Г. -К.: Вища школа, 1993.
7. Погорілець О.М., Живолуп Г.І. Зернозбиральні комбайни / О.М.Погорілець, 
Г.І.Живолуп. -  К.: Український центр духовної культури, 2003. -204с.
8. Збиральні машини. Лабораторні розрахунково-графічні роботи. Навчальний 
посібник. /Д.Г.Войтюк, М.С.Волянський та ін.:за ред. О.М.Погорільця -  К.: НАУ, 2003.

11. Інформаційні ресурси

1. 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).
2. 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).
3. https://www.kuhn.ua/

4. https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/Q/C 12579830049В7В7С12579B30047A72C7Q 

penDocument&p=25.1

5. https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/0/C 12579830049В7В7С12579В30047А711 ?Ор 

enDocument

6. https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/Q/C 12579830049В7В7С12579В30047А710?Qp 

enDocument&p=25.3

7. https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/Q/C 12579830049В7В7С12579B30047A70C7Q 

penDocument&p=25.4

8. https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/Q/C 12579830049В7В7С12579В30047А71 B?Q 

penDocument&p=25.5

9. https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/Q/C 12579830049В7В7С12579B30047A70F?Qp 

enPocument&p=25.8

10. https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/Q/C 12579830049B7B7C12579B30047A721 ?Op 

enPocument&p=25.9

11. https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A7247Qp 

enDocument&p=25.10

http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/Q/C
https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/Q/C
https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/Q/C
https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/Q/C
https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/Q/C
https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A7247Qp


12. https://www.kuhn.Ua/mternet/webua.nsf/0/0C72F866633257F5C1257F10Q030BF8A7Qp 

enDocument&p=25.11
13. https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A71D7Q 

penDocument&p~25.13
14. https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/0/71FA4EDEFAD57412C1257983004BE1857Q 

penDocument
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