
 

Дисципліна Механізація с.г. виробництва 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Механізація с.г. 

виробництва» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Фізика», «Вища 

математика» та інші. 
Що буде вивчатися Навчальна дисципліна полягає в тому, щоб студенти агрономічних 

спеціальностей досконало володіли знаннями з механізованих технологій 

сільськогосподарського виробництва в рослинництві, засвоїли комплекси 

машин, що застосовуються для виконання виробничих процесів, знали 

будову, процес роботи і підготовку до роботи основних типів машин, 

регулювання та перевірку якості роботи, основи комплектування і 

використання машинно-тракторних агрегатів, комплексну механізацію 

вирощування та збирання сільськогосподарських культур, а також знали 

застосування електрифікації та автоматизаціїв сільськогосподарському 

виробництві.  
Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Дати глибокі знання з будови, теорії робочих процесів і 

технологічної наладки тракторів, автомобілів та 

сільськогосподарських машин, які необхідні для високоефективного 

використання в агропромисловому виробництві, вивчити 

комплектування і використання машинно-тракторних агрегатів під 

час технологічних процесів у рослинництві, а також розглянути і 

засвоїти електрифікацію та автоматизацію сільськогосподарського 

виробництва, спрямованих на вдосконалення існуючих і створення 

нових технологій вирощування сільськогосподарських культур. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

будову, робочі процеси і технологічну наладку тракторів, 

автомобілів та сільськогосподарських машин; методи оцінки якості 

роботи машин; основні напрями і тенденції розвитку окремих груп 

машин та сільськогосподарської техніки в цілому; основи 

комплектування і використання машинно-тракторних агрегатів, 

комплексну механізацію вирощування та збирання 

сільськогосподарських культур, основи точного землеробства; стан 

сучасної електрифікації та автоматизації сільськогосподарського 

виробництва. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  
здійснювати технологічне налагодження, підготовку до роботи 

сільськогосподарських машин і знарядь, контроль якості виконання 

технологічних операцій сільськогосподарськими машинами і знаряддями; 

розрахувати та обґрунтовувати оптимальний склад машинно-тракторного 

парку для вирощування сільськогосподарських культур; проводити 

раціональний підбір машин для механізації технологічних процесів у 

рослинництві; застосовувати в сільськогосподарському виробництві 

електроенергію і автоматизацію технологічних процесів; проектувати 

механізованітехнології вирощування сільськогосподарських культур.  

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

http://pdatu.net.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=10348&displayformat=dictionary


(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, лабораторні заняття, самостійна робота, індивідуальне 

завдання 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


