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Пререквізити навчальної практики: знання грунтознавства та землеробства, 

технологія виробництва продукції рослинництва, технологія переробки і 

зберігання с-г. продукції, інформаційні технології, органічне землеробство, 

вступ до спеціальності. 

Постреквізити: викладання навчальної практики - Технічний сервіс; Основи 

охорони праці та безпека життєдіяльності; Автомобільні двигуни. 

Сільськогосподарські машини. Трактори. Експлуатація машино-тракторного 

парку. Електрифікація та основи автоматизації сільськогосподарського 

виробництва 

tel:(0412)%2026-24-06
mailto:info@zhatk.zt.ua
https://learn.zhatk.zt.ua/
https://learn.zhatk.zt.ua/
https://learn.zhatk.zt.ua/


Характеристика навчально-практичної підготовки 

Призначення навчальної практики: «Механізація, електрифікація та 

автоматизація сільськогосподарського виробництва» має  надати можливість  

майбутньому фахівцю  одержання як теоретичних,  так  і  практичних  знань,  

необхідних  для  творчого  вирішення  питань, пов’язаних з опрацюванням і 

вибором технології і устаткування, які включають розв’язання задач, 

пов'язаних із забезпеченням експлуатації автотракторного парку та виконання 

агротехнічних вимог до проведення операцій. 

Задачі практики - є підготовка фахівців широкого профілю по 

спеціальності, здатних самостійно застосовувати отримані знання та вміння для 

практичного вирішення завдань по розвитку і вдосконаленню, виробництва, 

ефективному використанню матеріальних і трудових ресурсів. 

  знати:  

- призначення машин, основні техніко-економічні показники,  

- загальну будову,  

- будову робочих і основних органів машин,  

-технологічні регулювання, агротехнічні вимоги до виконання робіт за 

сучасними технологіями, способи визначення і усунення несправностей машин, 

- правила використання машинно-тракторних агрегатів,  

-правила зберігання сільськогосподарської техніки в різні пори року,  

-законодавство і правила з охорони праці та навколишнього середовища, 

будову і роботу двигунів та електроустановок, які використовуються в 

землеробстві,  

- правила безпеки під час роботи на машинах з електродвигунами. 

  вміти: готувати сільськогосподарську техніку (трактори, комбайни, 

сільськогосподарські машини) до виконання технологічних робіт відповідно до 

агротехнічних вимог. Здійснювати технологічні регулювання на задані умови, 

виявляти несправності машин і усувати їх, виконувати правила з техніки 

безпеки і виконувати протипожежні заходи, економічно витрачати енергетичні 

ресурси під час експлуатації машинно-тракторних агрегатів і здійснювати 

заходи з охорони навколишнього середовища. 

Навчальна дисципліна з практики направлена на досягнення 
компетентностей Освітньої програми:  

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області, здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 

ЗК 8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. та застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. 

ЗК 12 Здатність використовувати інформаційні та інші новітні технології. 

ФК 2. Здатність володіти навичками управління комплексними діями та 

проектами, нести відповідальність за прийняття рішень у конкретних 

виробничих умовах. 

ФК 6. Здатність вирощувати сільськогосподарські культури та 

здійснювати технологічні операції з первинної переробки і зберігання 

продукції. 

ФК 10. Здатність організовувати ефективну сільськогосподарську 

діяльність, розв’язувати широке коло проблем та задач в процесі вирощування 



сільськогосподарських культур, шляхом розуміння їх біологічних особливостей 

та використання як теоретичних, так і практичних методів. 

ФК 11. Дотримання норм наукової етики, авторського і суміжних прав 

інтелектуальної власності; державної та міжнародної систем правової охорони 

інтелектуальної власності. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Здатність демонструвати наукові та практичні знання і розуміння 

основ агрономії, соціалізації особистості, економіки й права. 

ПРН 2. Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку 

сільськогосподарської галузі, потреби суспільства, уміння їх використовувати в 

професійній і соціальній діяльності з впровадженням сучасних науково-

технічних і культурних досягнень світової цивілізації. 

ПРН 9. Здатність кваліфіковано проектувати й організовувати технології 

вирощування насіннєвого та посадкового матеріалу сільськогосподарських 

культур відповідно до встановлених вимог. 

ПРН 11. Здатність координувати, інтегрувати й удосконалювати 

організацію виробничих процесів у сільськогосподарському виробництві 

ПРН 13. Здатність організовувати результативні і безпечні умови роботи. 

ПРН 17. Формувати високопродуктивне сільськогосподарське 

виробництво за рахунок професійного підбору трудових ресурсів та 

професійного рівня працівників. 

ПРН 18. Приймати ефективні рішення для підвищення ефективності 

технологічних процесів. 

ПРН 21. Брати участь у сільськогосподарських виставках, нарадах, 

семінарах, тренінгах та інших заходах з підвищення кваліфікації. 

ПРН 24 Перед початком основних технологічних процесів проводити 

інструктажі з експлуатації обладнання, внесення мінеральних добрив та засобів 

захисту, безпеки життєдіяльності. 

           План вивчення навчальної практики. 

 

№ 

тижня 
Назва теми 

Форма 

вивчення та 

кількість годин 

Завдання до 

самостійної роботи 

студента (СРС) 

1 

Відомості про енергетику 

рослинництва та механізацію 

виробничих процесів  

Види і властивості матеріалів 

які застосовуються у 

сільськогосподарському 

машинобудування.Слюсарни

й інструмент.Основні 

правила користування ним. 

Практичне 

заняття (6 год) 

Слюсарно-ремонтне 

навчання. Технічне 

креслення 



2 

Загальні відомості про 

трактори, автомобілі  

Класифікація 

і загальна будова двигунів 

внутрішнього згорання. 

Практичне 

заняття (6 год) 

Загальна будова 

трактора і автомобіля. 

Номінальне тягове 

зусилля 

3 Механізми двигунів 
Практичне 

заняття (6 год) 
КШМ і ГРМ 

4 
Системи двигунів.Джерела 

енергії двигунів.  

Практичне 

заняття (6 год) 

Система мащення, 

охолодження, живлення 

пуску, запалення. АКБ 

генераторні установки 

5 
Трансмісія. Види трансмісій 

тракторів і автомобілів. 

Практичне 

заняття (6 год) 

Щеплення, коробка 

перемінних передач, 

ведучі мости, кінцеві 

передачі. 

6 

Ходова частина та механізми 

керування тракторів 

і автомобілів 

Практичне 

заняття (6 год) 

Рульове керування, 

гальмівна система 

7 

Робоче та допоміжне 

обладнання тракторів і 

автомобілів. Електричне 

обладнання тракторів і 

автомобілів 

Практичне 

заняття (6 год) 

Несправності робочого 

допоміжного та 

електрообладнання 

тракторів і автомобілів. 

8 

Виробництво, передача і 

розподіл електричної енергії 

сільськогосподарським 

споживачам. Основні поняття 

автоматики та автоматичної 

системи керування 

 

Практичне 

заняття (6 год) 

Види електростанцій, 

трансформаторних 

підстанцій.Складання 

схеми керування 

електродвигуном 

за допомогою 

магнітного пускача. 

Вивчення будови 

та дослідження роботи 

магнітного пускача 

і теплового реле.  

 

9 

Електричний привід машин 

та електроустановок. 

Апаратура керування і 

захисту електроустановок 

Практичне 

заняття (6 год) 

Електроустановки для 

виробничих процесів 

у рослинництві. 

Вивчення електричної 

схеми керування 

безбаштової насосної 

установки. 

10 

Грунтообробні машини. 

Машини 

для внесення добрив 

Практичне 

заняття (6 год) 

Машини для обробітку 

грунту. Плуги, 

лущільники, 

борони,культиватори 

11 Машини для хімічного Практичне Машини для посіву і 



захисту рослин. Посівні і 

садильні машини. Машини 

для збирання трав, силосних і 

прядивних культур 

заняття (6 год) садіння, оприскувачі. 

Косілки, граблі, 

преспідборщики, 

сілосозбиральні 

комбайни 

12 

Машини для збирання 

зернових і зернобобових 

культур, круп’яних культур 

та рису 

Практичне 

заняття (6 год) 

Збирання зернових і 

зернобобових культур. 

Вітчизняні і зарубіжні 

зернозбиральні 

комбайни. 

13 

Машини для збирання 

кукурудзи, насінників та 

олійних культур. Машини 

для роботи в садах і 

виноградниках. Машини для 

механізації меліоративних 

робіт у землеробстві 

Практичне 

заняття (6 год) 

Способи виконання 

меліоративних робіт і 

загальна класифікація 

меліоративних машин. 

Машини для догляду за 

кроною плодових дерег 

14 

Основи раціонального 

комплектування машинно-

тракторних агрегатів.  

Практичне 

заняття (6 год) 

Технології виробництва 

продукції рослинництва 

15 

Технічний сервіс та 

зберігання 

сільськогосподарської 

техніким 

Практичне 

заняття (6 год) 

Види технічного 

обслуговування. 

Постановка техніки на 

довгострокове 

зберігання 

 

Література 

 

Основна 

 

1. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки. Трактори. / А.Ф. 

Головчук, В.І. Марченко, В.Ф. Орлов. – К.: Грамота, 2009. 

2. Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів. – К.: 

Либідь, 1999. 

3. Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини. – К.: Каравела, 

2008. 

4. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки. Машини 

сільськогосподарські. / А.Ф. Головчук, В.І. Марченко, В.Ф. Орлов. – К.: 

Грамота, 2005. 

5. Боженко В.О. Сільськогосподарські машини та їх використання. – К.: 

Аграрна освіта, 2009. 

6. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки. Комбайни 

зернозбиральні. / А.Ф. Головчук, В.І. Марченко, В.Ф. Орлов. – К.: Грамота, 

2004. 

7. Механізація сільськогосподарського виробництва і захисту рослин: 

Навчальний посібник / Д.Г. Войтюк, І.В. Адамчук, Г.Р. Гаврилюк, О.С. 

Марченко; За ред.    Д.Г. Войтюка. – К.: Вища школа, 1993. 

8. Ружицький М.А., Рябець В.І., Кіяшко В.М. та ін. Експлуатація машин і 

обладнання: Навчальний посібник. – К.: Аграрна освіта, 2010. 



 

Додаткова 

 

1. Гречуха В.А., Трактор. Будова та експлуатація: Навчальний посібник. – 

Вища освіта, 2006. 

2. Білоконь Я.Ю., Окоча А.І. Трактори і автомобілі: Підручник для вищих 

аграрних закладів освіти. – К.: Урожай, 2002. 

3. Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини. – К.: Каравела, 

2004. 

4. Сільськогосподарські та меліоративні машини: Підручник / Д.Г. Войтюк, 

В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін.; За ред. Д.Г. Войтюка. – К.: Вища освіта, 

2004. 

5.  Комаристов В.Ю., Дунай М.Ф. Сільськогосподарські машини. – К.: Вища 

школа, 1987. 

6. Гапоненко В.С., Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини. – К.: Урожай, 

1992. 

7. Фортуна В.Й., Миронюк С.К.Технологія механізованих 

сільськогосподарських робіт. – К.: Вища школа, 1991. 

8. Діденко М.К. Експлуатація машинно-тракторного парку. – К.: Вища 

школа, 1982. 

9. Експлуатація машинно-тракторного парку в аграрному виробництві /    

Ільченко В.Ю., Карасьов П.І.,Лімонт А.С., Макаров О.В., Мельник В.П., 

Побідинський Ю.О., Росляков В.Д. – К.: Урожай, 1993. 

 

 Інформаційні ресурси 

 

1.     https://zhatk.zt.ua 

    
 

Контроль знань. Планується проведення поточного контролю під час 

аудиторних занять, контроль якості виконання СРС; рубіжного контролю у 

формі захисту практичних робіт, самостійних робіт практики ; підсумуова 

атестація у формі екзамену.  

Поточний контроль - 20%  

Контроль СРС  - 20%  

Захист ПР   - 30% 

Захист практики            - 30% 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D задовільно  



60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Політика курсу 

 

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу Обов'язковість 

відвідування занять, активна участь в обговоренні питань, попередню 

підготовка до лекцій і практичних занять. 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 завданнями 

не допустимо порушення академічної доброчесності.   

 

 


