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1. Опис навчальної практики  дисципліни 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ ТА МАШИНОВИКОРИСТАННЯ В 

РОСЛИННИЦТВІ 

Найменування 
показників  

Галузь знань, спеціальність, 
освітній ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів –  
Галузь знань: 

20 «Аграрні науки та 
продовольство» 

Практична підготовка 

Модулів –1 

Спеціальність: 
201 “Агрономія” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 1-й - 

Загальна кількість  
годин - 30 

Семестр 

2-й - 

Практична підготовка 

20 год. - 

Самостійна робота 

10 - 

Вид контролю 

залік 
 

2. Мета та завдання навчальної практики 
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. 

Мета навчальної практики “Сільськогосподарські машини” – закріпити здобуті 
студентами  теоретичні знання з будови, конструкції  та налагодження за конкретних умов роботи 
сільськогосподарських машин, практичне застосування технологічних процесів і робочих органів 
машин, які необхідні для високоефективного використання технічних засобів механізації в 
агропромисловому виробництві. 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної практики: 
студент повинен знати: застосування 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, самостійно опановувати 
конструкції і робочі процеси нових сільськогосподарських машин і технологічних комплексів. 

 
Цілі курсу та компетентності 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з агрономії, що 
передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю 
та невизначеністю умов. 
ЗК 06. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
СК 03. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, 
пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин. 
СК 08. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі вирощування 
сільськогосподарських культур шляхом розуміння їх біологічних особливостей та використання 
як теоретичних, так і практичних методів. 

 

3. Очікувані результати навчання з дисципліни 
 

Шифр Результат навчання 
РН 06 Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, 

необхідному для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії. 
РН 14 Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування 

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог. 
РН 16 Організовувати результативні і безпечні умови роботи. 

 
4. Програма навчальної практики 

Модуль 1. Навчальна практика з сільськогосподарські машини та машиновикористання 
в рослинництві 

Змістовий модуль 1. Машини для обробітку ґрунту, підготовки та внесення добрив. 
Тема 1.Ґрунтообробні машини 
Тема 2. Машини для  підготовки та внесення добрив 
 
Змістовий модуль 2.Машини для сівби, садіння та хімічного захисту  
сільськогосподарських культур.   
Тема 3.Посівні машини. 
Тема 4. Садильні машини. 
Тема 5. Машини для хімічного захисту рослин. 
 
Змістовий модуль 3.Машини для догляду за посівами і насадженнями та зрошення рослин. 
Тема 6. Машини для догляду польових і овочевих культур. 
Тема 7. Машини для догляду за плодовими насадженнями і виноградниками. 
Тема 8. Машини для зрошення. 
 
Змістовий модуль 4. Машини для заготівлі кормів і збирання зернових  культур та 
післязбиральної обробки зерна. 
Тема 9. Машини для заготівлі кормів. 
Тема 10. Зернозбиральні машини. 
Тема 11. Машини для збирання кукурудзи. 
Тема 12. Зерноочисні і сортувальні машини 
 



 
ЗМ 

 
№  
з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна 
форма 

 

ЗМ1 

1 Ґрунтообробні машини: плуги, плоскорізи, борони, 
лущильники, культиватори, котки, фрези, комбіновані 
агрегати.  

2  

2 Машини для підготовки та внесення добрив: 
подрібнювачі, змішувачі, навантажувачі, розкидачі,  

1  

ЗМ2 

3 Посівні машини: сівалки зернові, бурякові, овочеві, 
пневматичні. 

1  

4 Садильні машини: картоплесаджалки, розсадосадильні 
машини, машини для садіння сіянців і саджанців, 
ямокопачі, гідробури. 

1  

5 Машини для хімічного захисту рослин: протруювачі 
насіння, обприскувачі, аерозольний генератор.  

1  

ЗМ3 

6 Машини для догляду польових і овочевих культур: 
культиватори-рослинопідживлювачі, плуги, дискові 
борони, фрези. 

1  

7 Машини для догляду за плодовими насадженнями і 
виноградниками:фрези, машини для догляду за кроною 
дерев, машини для укривання винограду,  

1  

8 Машини для зрошення: насосні станції та дощувальні 
машини, системи крапельного зрошення.  

1  

ЗМ4 

9 Машини для заготівлі кормів: косарки, граблі, волокуші, 
преси-підбирачі, машини для заготівлі сінажу та силосу. 

1  

10 Зернозбиральні машини: валкові жатки, самохідні 
комбайни, підбирачі. 

2  

11 Кукурудзозбиральні машини: кукурудзозбиральні 
приставки, самохідні комбайни. 

1  

12 Зерноочисні і сортувальнімашини:трієри, ворохоочисні 
машини, сита. 

2  

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. 
Тема 14.  Машини для збирання овочів. 
Тема 15.  Машини для збирання плодів і ягід. 
 
Змістовий модуль 6. Машини для первинної обробки і зберігання плодоовочевої продукції. 
Тема 16. Машини та устаткування для первинної обробки і зберігання продукції садівництва. 
 

5. Зміст навчальної практики 



ЗМ 
 

№  
з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна 
форма 

 

ЗМ5 

13 Бурякозбиральні і картоплезбиральні машини: 
гичкозбиральні, коренезбиральні машини, 
буряконавантажувачі, комбайни, картоплекопачі, 
картоплесортувалки. 

2  

14 Машини для збирання овочів: комбайни для збирання, 
огірків, томатів, капусти.  

1  

15 Машини для збирання плодів і ягід. 1  

ЗМ6 16 Машини для первинної доробки плодів і овочів. 1  

Усього годин 20  
 

САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ теми Завдання Кількість 

годин 
Тема 8 Машини для зрошення: насосні станції та дощувальні машини, 

системи крапельного зрошення. 
2 

Тема 9 Машини для заготівлі кормів: косарки, граблі, волокуші, преси-
підбирачі, машини для заготівлі сінажу та силосу. 

2 

Тема 11 Кукурудзозбиральні машини: кукурудзозбиральні приставки, 
самохідні комбайни. 

2 

Тема 12 Зерноочисні і сортувальнімашини:трієри, ворохоочисні машини, 
сита. 

2 

Тема 14 Машини для збирання овочів: комбайни для збирання, огірків, 
томатів, капусти. 

2 

Всього 10 
 

6. Індивідуальні завдання 
Оформлення звіту та щоденника практики: 
- Класифікація ґрунтообробних машин. 

KUHN MULTI-MASTER 123, 153; MULTI-LEADER; CHALLENGER) 
- 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 XM; агрегату для вертикального обробітку ґрунту 
EXCELERATOR 8005; комбінованого агрегату для передпосівного обробітку ґрунту 
LANDSMAN 6205; польового культиватора KUHN-KRAUSE 5635; STRIP TILL 
агрегату GLADIATOR). 

- Захист навколишнього середовища при внесенні добрив. 
(на прикладі розкидачів мінеральних добрив фірми KUHN: AXIS; AXIS EMC; 
AXENT) 

- Сівалки для просапних культур. (на прикладі техніки компанії KUHN: сівалки 



MAXIMA SELECT; причіпної вакуумної сівалки точного висіву MAXIMA 3; сівалки 
PLANTER SELECT 3M, 8R; вакуумної просапної сівалки PLANTER 3M, 6M/9M; 
причіпної вакуумної сівалки MAXIMA 2TM, 8R TRAILLED; широкозахватної 
вакуумної сівалки PLANTER 3 TRS; широкозахватної вакуумної сівалки MAXIMA 2 
TRS) 

- Машини для хімічного захисту рослин: протруювачі насіння, обприскувачі, 
обпилювачі. (на прикладі техніки компанії KUHN: причіпного обприскувача LEXIS 
3000; причіпного обприскувача METRIS 4100; причіпного обприскувача OCEANIS 
7700; висококліресного самохідного обприскувача KUHN STRONGER; 
висококліресного самохідного обприскувача KUHN STRONGER HD; самохідного 
обприскувача KUHN PARRUDA 3030 H; самохідного обприскувача KUHN BOXER 
2025 M) 

- Кормозбиральні комбайни. (на прикладі навісного силосозбирального комбайна MC 
90 S TWIN) 
(на прикладі техніки компанії KUHN: косарки GMD СЕРІЇ 10; косарки-плющилки 
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 З ФІКСОВОНОЮ КАМЕРОЮ; рулонного прес-
підбирача VB З ПЕРЕМІННОЮ КАМЕРОЮ; прес-підбирача LSB D/ID; 
обмотувальника SW/RW) 
 

7. Методи навчання 

Відповідно положенням Вищої школи і навчальних планів підготовки студентів, 
основними формами практичного навчання дисципліни є: розповідь-пояснення, бесіда, наочні 
макети машин (ілюстрація, демонстрація), практичні тренінги, , перевірка засвоєння та 
оцінювання знань, умінь і навичок.  

Практичні заняття орієнтовані на закріплення теоретичних знань з дисципліни та 
отримання практичних навичок. Під час занять студентами розв’язуються відповідні задачі та 
вирішуються творчі завдання. 

На  заняттях дається пояснення про особливості виконання роботи і зміст звіту. Також, за 
необхідності, здійснюється тестування всіх студентів групи за відповідною темою. В кінці 
заняття викладач підсумовує виконану роботу і дає завдання про підготовку до наступного 
заняття. 

Передбачено консультації студентів викладачами на кафедрі в поза урочний час. 
Самостійна робота студентів полягає в опрацюванні матеріалу, а також в підготовці до 

виконання та захисту звітів під час практичних занять та  
підсумкового контролю з модулів. 

 
8. Методи контролю 

Перевірка звітів, практична перевірка навичок. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль Індивідуальне 
завдання 

(звіт) 

Всього 
Змістовий модуль 1-6 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10-
Т16 

5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 40 100 
 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали 
оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу та європейську шкалу ЕСТS. Інтервальна шкала оцінок 
встановлює взаємозв’язки між рейтинговими показниками і шкалами оцінок. 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
 

10. Методичне забезпечення 
1. Робоча навчальна програма навчальної практики. 
2.  Конспект лекцій. 
3. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних робіт. 
4. Наглядний матеріал у вигляді наочних машин, анімацій та відеоматеріалів. 

 
11. 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.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., Войтюк 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 після збиральної обробки зерна. –
К.: Урожай, 1990. 
6. Механізація сільськогосподарського виробництва і захисту 
рослин /Д.Г.Войтюк, І.В.Адамчук, Г.Р.Гаврилюк, О.С.Марченко; за ред. 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. 

 
 

12. Інформаційні ресурси 
 

1. https://www.kuhn.ua/ 
2. https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A72C?OpenDocum

ent&p=25.1 
3. https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A711?OpenDocum

ent 
4. https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A710?OpenDocum

ent&p=25.3 
5. https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A70C?OpenDocum

ent&p=25.4 
6. https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A71B?OpenDocum

ent&p=25.5 
7. https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A70F?OpenDocum

ent&p=25.8 
8. https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A721?OpenDocum

ent&p=25.9 
9. https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A724?OpenDocum

ent&p=25.10 
10. https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/0C72F866633257F5C1257F100030BF8A?OpenDocum

ent&p=25.11 
11. https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A71D?OpenDocum

ent&p=25.13 
12. https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/71FA4EDEFAD57412C1257983004BE185?OpenDocu

ment 
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https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A710?OpenDocument&p=25.3
https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A710?OpenDocument&p=25.3
https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A70C?OpenDocument&p=25.4
https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A70C?OpenDocument&p=25.4
https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A71B?OpenDocument&p=25.5
https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A71B?OpenDocument&p=25.5
https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A70F?OpenDocument&p=25.8
https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A70F?OpenDocument&p=25.8
https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A721?OpenDocument&p=25.9
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https://www.kuhn.ua/internet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A724?OpenDocument&p=25.10
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