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ВСТУП 

 

Прийом абітурієнтів для вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю 208 Агроінженерія проводиться за результатами 

фахового вступного випробування. Він відбувається у формі тестів, які 

містять запитання з дисциплін циклу нормативної та професійної підготовки. 

В кожному тестовому завданні з п’яти запропонованих відповідей лише одна 

– вірна. 

В розділі кожної дисципліни сформована коротка анотація та перелік 

тем (програма) для ознайомлення та подальшої підготовки студентів до 

складання відповідних вступних випробувань. 
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 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ТЕПЛОТЕХНІКА В АПК» 

Мета та завдання курсу: розширення та поглиблення теоретичних 

знань студентів з питань раціонального використання теплоти у 

сільськогосподарському виробництві, економії теплоти та палива, 

ефективного використання теплотехнічного сільськогосподарського 

обладнання 

 Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Теоретичні основи теплотехніки 

Основні поняття термодинаміки. Термодинамічні параметри стану. 

Газові суміші. Калоричні параметри та енергетичні характеристики 

термодинамічних процесів. Перший закон термодинаміки. Термодинамічні 

процеси ідеальних газів. Другий закон термодинаміки. Термодинамічні 

властивості і процеси реальних газів. Загальні поняття про цикли установок і 

насосів. 

2. Основи теорії тепломасообміну 

Основні положення. Закон Фур’є. Конвективний теплообмін. 

Теплообмін через випромінювання. Класифікація теплообмінних апаратів. 

Розрахунок теплообмінних апаратів. Основи масообміну. 

3. Теплоенергетичні установки 

Загальні відомості про паливо. Склад твердого і рідкого палива. 

Основні характеристики палива. Основи теорії горіння. Топкові пристрої. 

Основні характеристики топкових пристроїв. Котельні установки. ДВЗ і 

компресорні машини. Теплові насоси. 

4. Використання теплоти у сільському господарстві 

Тепловий режим виробничих приміщень. Повітряний та вологістний 

режим. Класифікація теплових споживачів у сільськогосподарському 

виробництві. Системи опалення тваринницьких приміщень. Теплова 

потужність систем опалення теплиць. Загальні системи опалення. Сушіння 

сільськогосподарської продукції. Використання холоду в сільському 

господарстві. Забруднення навколишнього середовища та боротьба з ним. 

Економія енергоресурсів та використання поновлювальних джерел енергії. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Дідур В.А., Стручаєв М.І. Теплотехніка, теплопостачання і 

використання теплоти в сільському господарстві / За заг. ред. В.А. Дідура. – 

К.: Аграрна освіта, 2008. – 233с. 

2. Драганов Б. Х. Проектування систем теплопостачання сільського 

господарства: Навч. посіб. / Б. Х. Драганов, О. С. Бессараб, А. В. Міщенко, 

В. В. Шутюк. - К. : Техніка, 2003. - 161 c. - Бібліогр.: 23 назв. - укp. 

3. Ковальчук В.А., Міцнєва Т.С. Теплопостачання: Навчальний 

посібник. – Рівне НУВГП, 3013. -300с. 
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4. Пчелкин Ю.И., Сорокин А.И. Устройства и оборудование 

микроклимата в животноводчиских помещениях. – М.;, 1977. 

Россельхозиздат, – 216с. 

5. Єнін П.М., Швачко Н.А. Є 63 Теплопостачання (частина І “Теплові 

мережі та споруди”). Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007, – 244 с. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У 

ТВАРИННИЦТВІ» 

Мета та завдання курсу:  розширення та поглиблення теоретичних 

знань студентів з питань формування і розвитку наукових основ створення, 

монтажу і високоефективного використання механізованих технологічних 

комплексів, а також окремих машин та обладнання у тваринництві; засвоїти 

конструкцію, технологічні процеси і регулювальні параметри машин і 

обладнання для механізації тваринництва та основи проектування їх робочих 

органів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. «Загальні відомості про ферми, комплекси і виробничі процеси, 

що виконуються у тваринництві» 

Тваринництво – як важлива галузь сільськогосподарського 

виробництва. Види ферм і комплексів та їх класифікація. Виробничі процеси, 

які виконуються на тваринницьких фермах і комплексах. 

2. Види кормів і способи їх підготовки до згодовування 
Загальні відомості про корми. Класифікація кормів Значення 

підготовки кормів до згодовування. Способи обробки кормів. Способи 

підготовки кормів до згодовування. 

3. Механізація заготівлі силосу, сінажу 
Технологія заготівлі силосу. Закладання силосу в сховищах. Умови для 

отримання високоякісного силосу. Контроль якості підготовки і закладання 

силосу. Технологія заготівлі сінажу. Закладання сінажу у баштах. Закладання 

сінажу у плівкових рукавах. Оцінка і контроль якості робіт при заготівлі 

сінажу. 

4. Пристрої для дозування кормів. Машини і обладнання для 

ущільнення та зневоднення кормів 

Види кормосуміші і зоовимоги до процесу їх приготування. Процес 

дозування кормів і способи його реалізації. Типи дозаторів і вимоги до них. 

Масові дозатори. Пристрої для дозування рідких кормових добавок і 

хімічних розчинів.  

Значення ущільнення кормів і класифікація способів його реалізації. 

Типи робочих органів пресів, брикетувальників, грануляторів і принцип їх 

роботи. Способи зневоднення зелених кормів і установки для досушування 

сіна активним вентилюванням. Технологія і обладнання для механічного 

зневоднення зелених кормів шляхом видавлювання клітинного соку. 
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5. Агрегати, поточні лінії і цехи для приготування комбікормів та 

кормової суміші. Машини і обладнання для роздавання кормів 

Призначення і типи кормоцехів. Автоматизовані комбікормові агрегати 

серії ОКЦ. Поточні технологічні лінії уніфікованих кормоцехів для свиней 

серії КЦС. Кормоцехи для ВРХ і овець. Зоотехнічні вимоги до процесу 

роздавання кормів і класифікація кормороздавачів. Загальні відомості про 

стаціонарні кормороздавачі. Будова і принцип роботи стрічкових 

кормороздавачів для ВРХ і овець. Будова і принцип роботи платі формових і 

канатно-шайбових кормороздавачів. Будова і принцип роботи 

пневмогідравлічних  кормороздавачів. Будова і принцип роботи ланцюгових і 

бункерних кормороздавачів для птахоферм. 

6. Машини і обладнання для прибирання гною і його переробки 

Проблема раціонального використання гною, як органічного добрива. 

Гній і його властивості. Гідравлічна система видалення гною. Загальна 

класифікація методів знезараження гною.  

7. Основи машинного доїння корів Пульсатор – головна частина 

доїльного стакана 

Фізіологічні основи машинного доїння корів. Зоотехнічні вимоги до 

технології машинного доїння. Значення машинного доїння і історія його 

розвитку. Принцип дії доїльного стакана. Класифікація пульсаторів,їх будова 

і принцип роботи. Класифікація доїльних апаратів. Принципова машина 

доїльної машини. 

8. Установки для доїння корів у стійлах і літніх таборах. Установки 

для доїння корів у доїльних залах. Машини для первинної обробки 

молока 

Класифікація доїльних установок. Установки для доїння корів у 

стійлах. Універсальні пересувні установки для доїння корів у літніх таборах 

Загальні відомості про установки для доїння корів у доїльних залах. Доїльна 

установка «Тандем». Доїльна установка «Ялинка». Автоматизовані доїльні 

установки УДА-8 і УДА-16. Доїльні установки конвеєрного типу. Значення і 

технологія первинної обробки молока. Зоотехнічні і санітарно-гігієнічні 

вимоги до первинної обробки молока. Очищення молока і засоби його 

реалізації. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Ревенко І.І., Щербак В.М. Механізація тваринництва: підручник – К.: 

Вища освіта, 2004. – 319 с 

2. Машини та обладнання для тваринництва : посібник-практикум / 

[Ревенко І. І. та ін.]. – Київ : Кондор, 2011. – 396 с. 

3. Машиновикористання у тваринництві: лабораторний практикум. – 

В.Т.Дмитрів, Ю.М.Носов, В.М.Сиротюк, Я.С.Жінчин, Б.І.Затхей, 

С.М.Кондур, Я.В.Шолудько; за ред. Дмитріва В.Т. – Львів, 2004. – 252с. 

4. Расчет машин для измельчения стебельных кормов, Составитель: 

Домащеннко Д.А., Чубов  Д.С., Ревенко И.И. и да. Методические указания по 
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курсовому проектированию для студентов –заочников факультета 

механизации сельского хозяйства по дисциплине “Механизация 

животноводческих ферм” Киев, УСХА, 1988-25с. 

5. Сиротюк В.М. Машини та обладнання для тваринництва. - Львів, 

Магнолія плюс, видавець В.М.Піча, -2004. -200с. 

6. Механізація тваринницьких ферм / Б.П.Шабельник, М.М.Троянов, 

І.Г.Бойко та ін.; За ред. М.М.Троянова, - Харків, 2002. – 208 с. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА С-Г ПРОДУКЦІЇ» 

Мета та завдання курсу: ознайомлення студентів з сучасними 

прогресивними технологіями виробництва сільськогосподарської продукції, 

враховуючи особливості різних ґрунтово-кліматичних зон України, набуття 

практичних навичок з розрахунку основних параметрів технологічних 

процесів вирощування сільськогосподарських культур, привити студентам 

вміння розробляти технологічні процеси вирощування основних 

сільськогосподарських культур на основі лекційного i лабораторного 

матеріалу та самостійної роботи над спеціальною літературою 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Наукові основи землеробства 

Фактори життя рослин і прийоми їх регулювання. Основні закони і 

екологічні принципи землеробства. Родючість ґрунту та шляхи її відновлення 

в сучасному землеробстві. 

2. Властивості ґрунту 

Фізичні і фізико-механічні властивості ґрунтів. Технологічні 

властивості ґрунтів. Заходи покращення фізико-механічних властивостей, 

збереження і відновлення структури ґрунтів. Ґрунтові колоїди і вбирна 

здатність ґрунтів. Вода і водний режим ґрунтів. Водно-фізичні властивості 

ґрунту. Повітряний режим ґрунтів. Тепловий режим ґрунту. 

3. Бур’яни та заходи боротьби з ними 

Вплив бур’янів на культурні рослини. Біологічні особливості бур’янів. 

Класифікація бур’янів. Облік забур’яненості. Заходи боротьби з бур’янами: 

агротехнічні, хімічні, біологічні, інтегровані. 

4. Сівозміни 

Наукові основи сівозмін. Розміщення парів і польових культур у 

сівозміні. Класифікація сівозмін, їх впровадження та освоєння. Проектування 

сівозмін. Загальна характеристика польових культу та їх класифікація. 

5. Меліорація земель 
Види меліорації. Зрошення та полив земель. Заходи підвищення 

родючості зрошуваних земель. Осушення перезволожених земель. Хімічна 

меліорація ґрунтів. Ерозія ґрунтів та боротьба з нею. 

6. Обробіток ґрунту 

Поняття, значення і завдання обробітку ґрунту. Технологічні процеси 

(операції) при обробітку ґрунту. Види обробітку ґрунту. Прийоми (заходи) 
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обробітку ґрунту. Способи і системи обробітку ґрунту. Основний обробіток 

ґрунту. Поверхневий обробіток ґрунту. Спеціальний обробіток ґрунту. 

Мінімальний обробіток ґрунту.  

7. Види добрив та їх застосування 

Види добрив. Азотні добрив. Фосфорні добрива. Калійні добрива. 

Мікродобрива. Комплексні мінеральні добрива. Фізико-механічні властивості 

мінеральних добрив. Органічні добрива. Бактеріальні добрива. Удобрення 

сільськогосподарських культур у сівозмінах. 

8. Сорти і насінництво сільськогосподарських культур 

Поняття про сорт та його значення у збільшенні виробництва та 

поліпшення якості продукції рослинництва. Сортова і посівна якість насіння. 

Насінництво. Фактори одержання високоякісного насіння 

сільськогосподарських культур.  

 

  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Забродоцька Л.Ю. Основи агрономії : навчальний посібник / Л.Ю. 

Забродоцька. – Луцьк : Інформ.-вид. відділ Луцького НТУ, 2019. – 360 с 

2. Землеробство: підручник / [Гудзь В.П., Примак І.Д., Будьонний 

Ю.В., Танчик С.П.]. – [2-ге вид. перероб. та доп.]. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 464 с. 

3. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технологія вирощування 

сільськогосподарських культур. – Львів: НВФ "Українські технології", 2002. 

– 800 с. 

4. Рослинництво: підручник / С.М. Каленська, О.Я. Шевчук, 

М.Я. Дмитришак, О.М. Козяр, Г.І. Демидась; За редакцією О.Я. Шевчука. – 

К.: НАУУ, 2005. – 502 с. 

5. Хомик Н.І. Основи агрономії: курс лекцій / Н.І. Хомик, 

А.Д. Довбуш, В.П. Олексюк. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 300 с. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА» 

Мета та завдання курсу: формування знань загальних методів 

дослідження та проектування схем механізмів, необхідних для створення 

машин, що відповідають сучасним вимогам ефективності, точності, 

надійності та економічності; розвиток у студента інженерного мислення з 

точки зору вивчення й удосконалення сучасних методів, правил та норм 

конструювання та розрахунку деталей і машин загального призначення. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Загальні положення з’єднання деталей машин. 

Вимоги , що ставляться до конструкції деталей машин. Вибір 

матеріалів для виготовлення деталей машин. Класифікація з’єднань. Рознімні 

з'єднання деталей машин. Різьбові з’єднання та їх розрахунок. Шпонкові 

з’єднання. Шліцьові з’єднання. Не рознімні з’єднання деталей машин. 

Заклепочні з’єднання. Зварні з’єднання. Паяні та клейові з’єднання. 
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2. Механічні передачі 

Класифікація механічних передач. Визначення основних кінематичних 

та силових параметрів механічних передач. Поняття приводу. Фрикційні 

передачі. Зубчасті передачі. Геометрія циліндричної евольвентної зубчатої 

передачі з прямими зубами. Види руйнування зубів. Розрахунок 

циліндричних передач на міцність. Конічна зубчаста передача. Планетарні 

передачі. Пасові передачі. Передача гвинт-гайка. Черв’ячні передачі. 

Розрахунок червоної передачі. Конструкція редукторів.  Ланцюгові передачі. 

Шарнірні чотириланкові, кривошипно-повзунні і кулісні механізми. 

Кулачкові механізми. Механізми переривчастого руху. 

3. Деталі і складальні одиниці передач Вали та осі. Призначення 

конструкція, матеріали та розрахунок валів та осей.. Підшипники ковзання. 

Підшипники кочення. Схеми встановлення і змащування підшипників 

кочення. Підп’ятники. Призначення, класифікація та конструкція муфт. 

Вибір і перевірочний розрахунок муфт. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. – 

К.: Вища шк., 1993. – 556 с. 

2. Практикум з курсу «Деталі машин» для студентів машинобудівних 

спеціальностей. Навчальний посібник / Коновалюк 

Д.М., Ковальчук Р.М., Байбула В.О., Толстушко М.М. – Київ, 2009. – 

277с. 

3.  Решетов Д. Н. Детали машин. – М.: Машиностроение, 1989. – 496 с. 

4. Заблонский К.И. Прикладная механика.- К.: Вища школа, 1984.-280с. 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «ЗБЕРЕЖЕННЯ, ПЕРВИННА ОБРОБКА ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ  

С.-Г. ПРОДУКЦІЇ» 

Мета та завдання курсу: розширення та поглиблення  теоретичних 

знань студентів з питань у збереженні, первинної обробки та транспортуванні 

сільськогосподарської продукції, засвоєння основних понять організації її 

збереження з використанням технічних засобів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Втрати сільськогосподарської продукції на шляху від 

вирощування до споживача 
Втрати врожаю при вирощуванні сільськогосподарських культур. 

Етапи втрат врожаю. Втрати продукції рослинництва на стадії вирощування. 

Втрати продукції рослинництва на стадії первинної обробки. Особливості 

виробництва продукції тваринництва. Збереження зернових сумішей. 

Збереження технічних та олійних культур. Збереження плодоовочевої 

продукції. Збереження продукції тваринництва.  
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2. Заходи боротьби із втратами сільськогосподарської продукції 

при її збереженні 

Втрати, які викликають мікроорганізми, шкідники, фізіологічні 

розлади. Природні та фактичні втрати продукції і шляхи їх усунення. 

Способи консервування та підготовки плодів і овочів до консервування. 

Підготовка тари. Мікробіологічні методи консервування. Хімічні методи 

консервування. Обробка продукції зернової групи. Підготовка коренеплодів і 

луб’яних культур до збереження. Обробка продукції тваринництва. 

3. Вологий матеріал та способи видалення вологи 

Класифікація форм зв’язку вологи в матеріалах. Визначення стану 

вологого матеріалу. Класифікація форм зв’язку вологи з матеріалом. Енергія 

зв’язку вологи з матеріалом. Класифікація основних процесів. Поняття про 

баланси процесу. Рівноважна вологість матеріалу. Тепловий спосіб сушіння 

матеріалів. Загальна схема процесу сушіння. Потенціал перенесення. Поняття 

про хімічний потенціал. Визначення єдиного потенціалу перенесення вологи. 

Масоємність. 

4. Основні теплофізичні параметри матеріалів при збереженні та 

транспортуванні 

Теплоємність. Коефіцієнт теплопровідності. Коефіцієнт 

температуропровідності. I-d – діаграма вологого повітря (газу). Визначення 

параметрів сушильного агента. Класифікація масообмінних процесів. 

Способи виразу складу та рівновага фаз. Кінетика сушіння. Основи 

розрахунку сушарок. Класифікація транспортних засобів. Загальна будова 

зерновозів. Особливості транспортування сільськогосподарської продукції 

різними видами транспорту. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Дідух В.Ф. Підвищення ефективності сушіння сільськогосподарських 

рослинних матеріалів. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2002. – 165 с. 

2. Подпрятов Г.І., Рожко В.І., Скалецька Л.Ф. Технологія зберігання та 

переробки продукції рослинництва: підручник. – К. : Аграрна освіта, 2014. – 

393 с..  

3. Дідух В.Ф., Панасюк С.Г. Основи збереження сільськогосподарської 

продукції Навчальний посібник. Рекоменд. Вченою радою Луцького НТУ. 

Луцьк: «Вежа- Друк», 2016р 244 с... 

4. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування 

сільськогосподарських культур. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 

808 с. 

5. Іваненко Ф. В., Сінченко В. М. І 18 Технологія зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. 

— К.: КНЕУ, 2005. — 221 с..  

 



11 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ І ЗНАРЯДДЯ» 

Мета та завдання: опанування студентами основ знань про будову, 

принцип роботи, основні регулювання та способи і методики конструювання 

і розрахунку сільськогосподарських машинЗміст дисципліни розкривається в 

темах: 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Ґрунтообробні машини та знаряддя 

Системи обробітку ґрунту. Агротехнічні вимоги до машин для 

обробітку ґрунту. Основні види і типи ґрунтообробних машин. Види оранки. 

Класифікація плугів. Загальна будова і робочі процеси плуга. Борони зубові, 

лапчасті, пружинні, шлейф-борони, сітчасті ,дискові та голчасті. Котки. 

Лущильники. Типи культиваторів і вимоги до них. Робочі органи 

культиваторів. Приєднання робочих органів до рами культиватора. 

Культиватори для суцільного обробітку ґрунту. Просапні культиватори. 

Машини з активними робочими органами. Машини для обробітку ґрунтів, що 

піддаються ерозії. Особливості конструкцій культиваторів-плоскорізів. 

Комбіновані ґрунтообробні машини. Фізико-технологічні властивості ґрунтів. 

Процеси механізованого обробітку ґрунту. Дія силових факторів на масив 

ґрунту. Тяговий опір ґрунтообробного знаряддя. Побудова зубового поля 

борони. Основи розрахунку дискових робочих органів. Розрахунок 

параметрів культиваторних лап. Кінематика фрези. Розрахунок параметрів 

фрез. 

2. Посівні і садильні машини 

Способи посіву і садіння сільськогосподарських культур. Властивості 

добрив і рослинних матеріалів. Класифікація сівалок. Будова машин для 

посіву та садіння. Агротехнічні вимоги до сівалок. Загальна будова і процес 

роботи сівалок. Основні елементи висівних систем і конструктивні 

особливості дозаторів. Висівні та садильні апарати і агротехнічні вимоги до 

них. Насіннєпроводи і тукопроводи. Сошники. Пристрої для загортання 

насіння та добрив. Маркери і слідопоказчики та сигнальні пристрої. Робочі 

органи посівної секції. Будова і робочий процес рядкової зернової сівалки. 

Комбіновані ґрунтообробні і посівні агрегати. Кукурудзяні сівалки. 

Конструкції бурякових сівалок. Конструкції овочевих сівалок. Агротехнічні 

вимоги до картоплесаджалок і розсадосадильних машин. Типи садильних 

апаратів. Будова, принцип роботи машин для садіння картоплі. 

Розсадосадильні машини. Опорні органи с/г машин та ущільнюючі елементи. 

Види кочення коліс. Кінематика коліс. Розрахунок висівних апаратів. Основи 

теорії сошників. Розрахунок живильних ємкостей. Технологічний розрахунок 

картоплесадильних машин. Розрахунок картоплесадильних апаратів. Основи 

теорії картоплесадильних машин. 

3. Машини для підготовки та внесення добрив  

Види добрив і  способи їх внесення в грунт. Класифікація машин і 

агротехнічні вимоги до них. Апарати для дозування добрив і розкидальні 
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пристрої. Тукові сівалки. Відцентрові розкидачі твердих мінеральних добрив. 

Розкидачі пилоподібних добрив. Машини для внесення  рідких добрив. 

Машини для внесення  аміаку. Машини для підготовки мінеральних добрив. 

Розкидачі органічних добрив. Машини для внесення  рідких органічних 

добрив. Машини для навантажування добрив. Розрахунок параметрів 

транспортерів. Основи теорії бітера розкидача органічних добрив. 

Розрахунок параметрів тарілчастого туковисіваючого  апарату. Теорія 

дискового відцентрового розкидача. 

4. Машини для боротьби з шкідниками, хворобами 

сільськогосподарських культур та бур’янами 

Методи боротьби з шкідниками, хворобами і бур’янами. Типи машин 

для хімічного захисту і агротехнічні вимоги до машин. Протруювачі насіння. 

Обприскувачі і аерозольні генератори. Будова обпилювачів. Фумігатори. 

Машини для приготування рідких пестцидів і заправлення обприскувачів. 

Вплив розміру частинок пестицидів на ефективність роботи оприскувача. 

Параметри баків та змішуавчів оприскувачів. Розрахунок параметрів 

розпилюючих пристроїв. 

5. Технологічні процеси збирання кормів та комплекси машин для 

збирання трав і силосних культур 

Способи збирання трав на сіно, сінаж, трав’яне борошно, зелений корм. 

Агротехнічні вимоги до механізованого збирання кормів. Комплекси машин 

для збирання трав і силосних культур. Призначення і типи косарок. Різальні 

апарати косарок. Механізми приводу ножа. Способи приєднання різальних 

апаратів до рами. Призначення і типи граблів. Грабельні апарати. 

Конструкції і принцип роботи підбивальних пристроїв. Будова і принцип 

роботи волокуш. Розрахунок параметрів рулонного преса. 

6. Меліоративні машини. 

Види меліоративних робіт. Класифікація машин. Поняття про 

культуртехнічні роботи. Машини для зрізання рослин, корчування, 

видалення каміння. Меліоративні системи. Машини для прокладання 

відкритих каналів Машини для утримання і ремонту каналів. Машини для 

зрошування. Машини для підготовки полів до зрошування. Дощувальні 

установки і машини. 

7. Машини для збирання зернових культур 

Агротехнічні вимоги до роботи зернозбиральних комбайнів. 

Призначення і класифікація зернозбиральних  комбайнів. Агротехнічні 

вимоги до валкових жаток. Призначення і класифікація валкових жаток 

Конструкції жаток. Робочі органи комбайна. Технологічні схеми роботи 

основних видів комбайнів. Механізація збирання зернобобових культур. 

Визначення параметрів сегменто–пальцевих апаратів. Побудова траєкторії 

руху точок сегмента. Встановлення стеблопідіймачів. Кінематика планки 

мотовила. Рівняння траєкторії руху планки мотовила. Встановлення 

мотовила за висотою стеблестою. Розрахунок скребкових елвваторів. 

Параметри полотняно-планчатих транспортерів. Розрахунок параметрів 
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шнекових конвеєрів. Основи рівняння роботи молотильного барабана. Аналіз 

основного рівняння барабана. Визначення параметрів молотильних апаратів. 

Робочий процес соломотряса. Кінематичний режим роботи соломотряса. 

Розрахунок завантажання соломотряса. Визначення геометричних параметрів 

соломотряса. 

8. Машини для післязбиральної обробки зерна 
Агротехнічні вимоги до машин для очищення, сортування і 

калібрування зерна. Типи машин для очищення, сортування і калібрування 

зерна. Способи очищення і сортування. Повітряно-решітні машини. Трієри. 

Фрикційні сепаратори. Електромагнітні машини. Пневматичні сортувальні 

столи. Агротехнічні вимоги до сушіння с/г. Культур. Способи сушіння. 

Класифікація сушарок. Конструктивні особливості сушарок Фізико- 

механічні властивості матеріалів, що підлягають очистці. Основи теорії руху 

вороху по коливній площині. Умови проходження зерен крізь отвори решіт. 

Якість роботи решіт. Робота циліндричних трієрів. Теорія трієра. Основні 

розміри та продуктивність трієра. Розрахунок положення гірки. Тепло- та 

вологообмін в процесі сушіння. Загальна схема розрахунку сушарок. 

Визначення витрати теплоти. 

9. Машини для збирання коренебульбоплодів 

Агротехнічні вимоги до машин для збирання цукрових буряків. 

Класифікація бурякозбиральних машин. Будова гичкозбиральних машин. 

Конструкція бурякозбирального комбайна. Буряконавантажувачі. 

Агротехнічні вимоги до картоплезбиральних машин. Класифікація 

картоплезбиральних машин. Робочі органи картоплезбиральних машин. 

Конструкція і робота картоплезбиральних комбайнів. Картоплесортувальні 

пункти. Технологічні властивості матеріалів, з якими взаємодіють робочі 

органи картопле-збиральних машин. Розрахунок підкопуючих робочих 

органів. Основи теорії елеваторів. Розрахунок грохота. Розрахунок робочих 

органів гичкозбиральних машин. Теоретичні основи роботи дискових 

копаючих органів бурякозбиральних машин. Особливості роботи 

вилкоподібного копача. 

10. Машини для збирання прядильних культур 

Класифікація машин для збирання льону. Способи збирання льону та 

фізично-механічні властивості стебел льону. Будова і принцип роботи 

льонобралок. Робочі органи льонозбиральних машин. Машини для 

обмолочування льону. Перевертач стрічок і підбирач трести. Теоретичні 

основи роботи подільника. Розрахунок бральних апаратів. Теорія 

плющильних вальців. Аналіз роботи очісувального апарату.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин.-Харків: ОКО, 

2001 

2. Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и 

мелиоративные машины. М.: Колос, 1980. 
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4. Цизь І.Є. Конструювання і розрахунок сільськогосподарських 

машин: Навчальний посібник. – Луцьк: Ред.-вид. відділ Луцького НТУ, 2016. 

– 172 с. 

5. 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. 

6. Сисолін П.В., Рибак Т.І., Сало В.М. Сільськогосподарські 

машини: теоретичні основи, конструкція, проектування. – Книга 2. –К.: 

Урожай, 2002. – 364 с. 

7. Сисолін П.В., Сало В.М., Кропівний В.М. Сільськогосподарські 

машини: теоретичні основи, конструкція, проектування. –К.: Урожай, 2001. – 

384 с. 

8. Хайлис Г.А. Расчет рабочих органов почвообрабатывающих 

машин: Учебное пособие. Киев: УМК ВО, 1990. – 83с. 

9. Бойко А.І., Свірень М.О., Шмат С.І., Ножнов М.М. Нові 

конструкції ґрунтообробних та посівних машин. – К., 2003. – 203 с. 

10. Михайлов А.Д. Машини, агрегати та комплекси для 

післязбиральної обробки зерна і насіння. – Харків: ХНТУСГ ім. 

П. Василенка, 2012. – 78 с. 

11. Механізація, електрифікація та автоматизація 

сільськогосподарського виробництва: підруч. у 2 т: Т 1 / А.В. Рудь, 

І.М. Бендера, Д.Г. Войтюк та ін.; за ред. А.В. Рудя. – К.: Агроосвіта, 2012. – 

58 с. 

 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «ТРАКТОРИ ТА АВТОМОБІЛІ» 

Мета та завдання курсу: отримання комплексу знань з теорії, 

конструкцій тракторів і автомобілів сільськогосподарського 

призначення,засвоїти конструктивні особливості тракторів і автомобілів 

сільськогосподарського призначення та основні положення теорії трактора і 

автомобіля. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Загальна будова двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ). 
Класифікація та основні механізми і системи ДВЗ. Основні поняття та 

визначення. Робочі цикли ДВЗ. Індикаторні діаграми. Порівняльна оцінка 

двигунів. Циліндри і блок-картери. Поршнева група. Деталі групи 

колінчастого вала. Робота механізму газорозподілу. Діаграма газорозподілу. 

Деталі механізму. Декомпресійний механізм. 

2. Система живлення ДВЗ 

Паливо для ДВЗ. Відмінності систем живлення дизельних і карбюраторних 

ДВЗ. Особливості механізмів і вузлів систем живлення ДВЗ. 
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Сумішеутворення у дизелях. Схема роботи найпростішого карбюратора. 

Робота карбюратора на різних режимах роботи двигуна. Механізми 

карбюратора. 

3. Система охолодження та  мащення ДВЗ  

Теорія мащення та мастильні матеріали. Класифікація систем мащення 

двигунів. Будова механізмів систем мащення. Схеми роботи систем 

охолодження. Будова механізмів систем охолодження. 

4. Трансмісії тракторів і автомобілів. Муфти зчеплення 

Основні вузли та механізми трансмісій. Типові схеми зчеплення. 

Загальна будова муфти зчеплення. Основні деталі і елементи коробок 

передач. Роздавальні коробки і ходозменшувачі. Проміжні з’єднання і 

карданні передачі. Ведучі мости тракторів і автомобілів. Основні елементи 

ходової частини. Несучі системи і підвіски. Колісні та гусеничні рушії. 

5. Органи керування тракторами й автомобілями 

Загальні відомості про керування колісними машинами. Гальмівні системи 

автомобілів і колісних тракторів. 

6. Пускові двигуни та пристрої 

Призначення і класифікація систем пуску двигунів. Система пуску 

основного двигуна допоміжним бензиновим. Конструктивні схеми і 

призначення трансмісії пускових двигунів (ПД). Система електричного пуску 

двигунів. Акумуляторні батарей. Стартери. 

7. Системи запалювання 

Система батарейного запалювання. Контактно-транзисторна система 

запалювання. Система запалювання від магнето. Функціональні елементи 

систем запалювання. 

8. Генератори перемінного струму і реле-регулятори 

Генератори перемінного струму призначення і класифікація. 

Регулятори напруги. Система освітлення і світлової сигналізації.  

9. Робоче обладнання тракторів і автомобілів 

Робоче і допоміжне обладнання тракторів та автомобілів. Напрямки 

розвитку мобільних  енергетичних засобів.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Антощенков В.М. Трактори та автомобілі. Ч.4. Робоче, додаткове 

і допоміжне обладнання // Навчальний посібник / В.М. Антощенков, М.Ф. 

Бойко, А.Т. Лебедєв та ін.; За ред. проф. А.Т. Лебедєва. – Харків, 2006. – 164 

с. 

2. Білоконь Я.Ю., Окоча А. Трактори і автомобілі: Підручник.–К.: 

Урожай, 2002. - 318с.  

3. Богатырев А.В. Тракторы и автомобили / А.В. Богатырев, 

В.Р. Лехтер Под ред. А.В. Богатырева. – М.: Колос, 2007. – 400 с 

4. Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської 
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А.Ф. Головчука – К.: Грамота, 2003 – Кн.1: Трактори. - 336 с.  
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5. Головчук А.Ф. Будова та технічне обслуговування тракторів та 

автомобілів: Практикум у двох книгах. – Кн II: Трансмісія, ходова частина, 

механізми управління та робоче обладнання. – Умань: Редакціно-видавничий 

відділ Уманського НУС, 2011.  -312 с. 

6. Лебедєв А.Т. Трактори та автомобілі. Ч. 3.Шасі: Навч. посібник / 

А.Т. Лебедєв, В.М. Антощенков, М.Ф. Бойко та ін.; За ред. проф. 

А.Т. Лебедєва. – К.: Вища освіта, 2004. – 336 с. 

7. Нові мобільні енергетичні засоби України // Навчальний посібник 

/ Надикто В.Т., Крижачківський М.Л.,Кюрчев В.М., Абдула С.Л.-2006.-

337с.,іл. 

8. Шевчук Р.С. Експлуатаційні показники тракторів і автомобілів: 

практикум з розрахунку показників / Р.С. Шевчук. –Львів : Львівський 

національний аграрний університет, 2018. – 173 с. 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ» 

Мета та завдання курсу: сформулювати у студентів комплекс знань, 

необхідних для використання машин, розрахунку та проектування 

механізованих процесів в сільському господарстві, методах ефективного 

використання машин для підвищення продуктивності праці, якості 

використання робіт та зниження прямих затрат. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1.  Основи експлуатації машин та агрегатів . 

Основні поняття та визначення. Поняття про машинно-тракторний 

агрегат. Класифікація машинно-тракторних  агрегатів. Основні 

експлуатаційні властивості агрегатів. 

2. Режим роботи тракторів в експлуатаційних умовах 

Потужність двигуна. Характеристики тракторних двигунів.  

Ефективний коефіцієнт корисної дії двигуна. Баланс потужності трактора. 

Рівняння руху агрегату. Визначення дотичної сили. Визначення рушійної 

сили. Визначення опору руху. Сила тяги трактора 

3. Комплектування машинно-тракторних агрегатів 

Вимоги до комплектування агрегатів. Способи використання 

потужності трактора в агрегаті. Умови комплектування агрегатів. Дослідний 

спосіб визначення машин в агрегаті. Графоаналітичний метод визначення 

кількості машин, в агрегаті. Аналітичний методів розрахунку агрегатів. 

Особливості розрахунку агрегатів з начіпними машинами та тягово-

приводних агрегатів 

4. Швидкість руху машинно-тракторних агрегатів 

Основні поняття. Обґрунтування робочих швидкостей агрегатів. 

Особливості використання тракторів на підвищених швидкостях. 
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5. Кінематика машинно-тракторних агрегатів 

Способи руху машинно-тракторних агрегатів. Види поворотів 

агрегатів. Радіус повороту агрегату. Визначення ширини поворотів смуги. 

6. Продуктивність машинно-тракторних агрегатів 

Продуктивність машинно-тракторного агрегату. Використання часу 

зміни. Розрахунок продуктивності агрегату за використанням потужності 

трактора та двигуна.  

7. Організація транспортного процесу в сільськогосподарському 

виробництві 

 Розрахунок потреби у транспортних засобах для обслуговування 

збиральних агрегатів. Розрахунок потреби в автомобілях для обслуговування 

зернозбиральних комбайнів. 

8.  Норма витрат палива і мастильних матеріалів 

 Види норм витрат палива і мастильних матеріалів.  Тимчасові норми 

витрат палива і мастильних матеріалів. Коефіцієнти коригування норм витрат 

палива 

9. Технологія основних сільськогосподарських операцій, 

встановлення агронормативів та допусків 

Технологічні карти на вирощування сільськогосподарських культур. 

Визначення початку та тривалості виконання технологічної операції. 

Показники якості технологічних операцій, та встановлення допусків на якість 

технологічних операцій.  

10. Технологія механізованих робіт при основному та 

передпосівному обробітку ґрунту Основний обробіток ґрунту. Лущення 

стерні. Оранка з обертанням пласта. Безполицевий стержневий обробіток 

ґрунту. Передпосівний обробіток ґрунту 

11. Технологія механізованих робіт при внесенні добрив 

Агротехнічні вимоги. Машини для внесення добрив. Підготовка машин 

для внесення добрив до роботи. Організація  роботи машин у полі 

12. Технологія механізованих робіт при сівбі 

сількьсьгогосподарських культур 

 Способі сівби та агротехнічні вимоги. Підготовка агрегатів до роботи 

та сівби цукрових буряків. Підготовки агрегатів та сівба кукурудзи та 

соняшника. Садіння картоплі 

13.  Технологія механізованих робіт при збирання зернових 

культур 
Потокове збирання зернових колосових культур. Технологія очищення 

зерна. Способи збирання не зернової частини урожаю. Особливості збирання 

зернобобових культур. 

14. Технологія механізованих робіт при збиранні технічних культур 
Потоковий спосіб збирання цукрових буряків. Збирання картоплі. 
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3. Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні основи 

використання в землеробстві: Навчальний посібник / В.Т.Надикто, 

М.Л. Крижачківський, В.М. Кюрчев, С.Л. Абдула. – Мелітополь, 2006. – 337 

с., іл. 

4. Практикум із машино використання в рослинництві: Навч. 

посібник / За ред І.І. Мельника – К.: Кондор –2004.– 284с. 

5. Експлуатація сільськогосподарських машин. Конспект лекцій для 

студентів спеціальності 208 “Агроінженерія” денної та заочної форм 

навчання. В.В. Сацюк . –  Луцьк: ЛНТУ, 2010. –54с. 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА, НАДІЙНІСТЬ ТА РЕМОНТ СГМ» 

Мета та завдання курсу: надання студентам необхідних знань та освоєнь 

технологій ремонту деталей і складальних одиниць сільськогосподарських 

машин. Ознайомити студентів із основними поняттями причин виходу із 

ладу деталей машин.  

- привити студентам вміння вибирати спосіб ремонту, інструмент, 

обладнання, матеріали необхідні для його проведення; 

- засвоїти основні принципи технології ремонту; 

- визначати основні недоліки машин, при яких вони не відповідають 

хоча б одній із технічних вимог; 

- знати технологічні методи усування неполадок сільськогосподарських 

машин із високою якістю їх усунення із мінімальними затратами; 

- вміти виявляти недоліки машин за їх зовнішніми ознаками без 

розбирання, при яких вони не відповідають одній із технологічних вимог;  

- вміти використовувати технологічне обладнання для проведення 

високоякісного ремонту та технічного обслуговування машинно-

тракторного парку сільськогосподарських машин; 

- складати графіки ТО машинно-тракторного парку та керувати його 

виконанням. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Експлуатаційні характеристики машин, система їх технічного 

обслуговування, діагностування та ремонту  

Основні поняття та особливості технології ремонту 

сільськогосподарської техніки. Технічний стан машин і основи кількісної 
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оцінки їх надійності. Експлуатаційні характеристики і види ремонтно-

обслуговуючих дій. Система технічного обслуговування і ремонту машин в 

сільському господарстві. 

2. Управління технічним станом машин, які ремонтуються 

Місце діагностування в системі технічного обслуговування машин. 

Види та методи діагностування технічного стану машин та їх деталей. 

Кінетика старіння машин та управління їх технічним станом. Ремонтна 

технологічність машин. 

3. Загальний технологічний процес діагностування та ремонту 

машин і обладнання 

Технічні засоби діагностування машин. Структура виробничого 

процесу ремонту. Розбирання, дефектація, комплектування і складання. 

Балансування і обкатка. Очистка і фарбування. 

4. Термічна та хіміко-термічна обробка відновлених деталей 

Основні види термічної обробки сталі. Хіміко-термічна обробка 

деталей.  

5. Відновлення деталей електродуговим зварюванням 

Загальні відомості. Основи електродугового зварювання стальних 

деталей та джерела струму. Види та класифікація електродів для 

електродугового зварювання. Особливості зварювання чавунних деталей і 

деталей з алюмінію та його сплавів. 

 6. Газове зварювання і наплавлення 

Загальні відомості. Апаратурне забезпечення. Особливості процесу 

кисневої різки металів. 

7. Відновлення деталей наплавленням та полімерними 

матеріалами Автоматичне наплавлення під шаром флюсу. Наплавлення 

порошковим дротом. Зварювання та наплавлення у струмені вуглекислого 

газу. Електроконтактне приварювання. Використання полімерних матеріалів 

для відновлення деталей 

 8. Відновлення деталей пластичною деформацією 

Відновлення шестерень. Відновлення ланок гусениць. Відновлення 

поршневих пальців. Відновлення шліцьових валів. 

9. Слюсарно-механічні і електрофізичні методи ремонту деталей 

Відновлення під ремонтний розмір. Відновлення спряження 

постановкою компенсуючої деталі. Анодно-механічна обробка. 

10. Основні несправності двигунів та трансмісій тракторів і 

автомобілів їх зовнішні ознаки і технології ремонту  

Визначення проникнення газів у картер двигуна. Несправності двигуна. 

Несправності трансмісії. Ремонт блок-картерів та гільз циліндрів. Ремонт 

кривошипно-шатунного механізму. Ремонт бортових передач редукторів 

коробки передач і трансмісій. Ремонт ходової частини коліснтх і гусеничних 

тракторів. 

 11. Діагностування і технології ремонту системи живлення 

двигунів 
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Ремонт системи живлення дизельних двигунів. Ремонт основних 

деталей і приладів системи живлення бензинового двигуна. 

12. Діагностування і технологія ремонту ГРМ, систем мащення і 

охолодження 

Діагностування технічного стану вузлів системи мащення. 

Діагностування фільтра грубої очистки масла. Ремонт механізму 

газорозподілу. Ремонт системи мащення. Особливості ремонту рідинної та 

повітряної систем охолодження. 

13. Основні несправності гідравлічних систем.  

Несправності механізмів управління і гальм. Несправності тракторних 

гідравлічних систем. Ремонт гідронасосів типу НШ. Ремонт гідро 

розподільників. Ремонт силових гідравлічних циліндрів. Ремонт 

гідроприводів високого тиску. 

14. Ремонт та діагностування технічного стану електрообладнання.  

Характеристики кислотно-свинцевих акумуляторів. Технологічні 

операції діагностування акумуляторів. Ремонт акумуляторних батарей. 

Діагностування технічного стану і ремонт генераторів і стартерів. Ремонт 

переривників-розподільників та свічок. 

15. Ремонт щеплення, механізму керування та гумотехнічних 

виробів 

Основні дефекти та особливості ремонту щеплення. Ремонт механізмів 

керування. Ремонт пневматичних шин та камер. 

16. Ремонт рам, кабін і облицювання та сільськогосподарських 

машин 

Ремонт рами. Особливості ремонту кабін та облицювання. 

17. Послідовність контрольно-діагностичних операцій при 

обслуговування ґрунтообробних знарядь 

 Діагностування стану машини в цілому. Діагностування збірних 

одиниць систем та механізмів. Ремонт рам та корпусів плугів. Особливості 

ремонту дискових робочих органів. Ремонт культиваторів. 

 18. Контрольно-діагностичні операцій та ремонт посівних і 

садильних машин 

Діагностування стану машини. Основні несправності сівалок. Ремонт 

висіваючих апаратів. Основні дефекти та ремонт сошників. Особливості 

ремонту картоплесаджалок. 

19. Ремонт типових апаратів і механізмів збиральних машин та 

первинної обробки 

Особливості діагностування та ремонту зернозбиральних, 

силосозбиральних, коренезбиральних комбайнів. Ремонт ріжучих апаратів і 

підкопуючих органів. Ремонт молотильних, подрібнюючих та бітерних 

пристроїв. Ремонт типових деталей очистки та сепарації. Ремонт механізмів 

приводу. Особливості ремонту транспортуючих пристроїв. Ремонт 

механізмів віялок та сушарок. 
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20. Ремонт машин та обладнання тваринницьких ферм 

Ремонт водопостачального обладнання. Ремонт кормоприготувальних і 

кормороздавальних машин. Ремонт типових деталей доїльного обладнання. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Козаченко О.В. Технологічні карти діагностування і технічного 

обслуговування тракторів. / Практичний посібник / О.В. Козаченко, 

В.М. Блезнюк, С.П. Сорокін та ін.. За ред. О.В. Козаченка. Харків, ТОВ  

«ЕДЕНА», 2010 –240с.  

2. Диагностика и техничесое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. Учеб. Заведений / [А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, 

И.И. Габитов и др.]. –М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с. 

3. Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений / А. Д. Ананьнин и др. М.: издательский 

центр «Академия», 2008. – 432с. 

4. Микотин В.Я. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и 

оборудования. М.: Колос, 2000. – 368 с. 

5. Ремонт сільськогосподарських машин [текст]: конспект лекцій для 

студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» / укладачі: 

І.Є. Цизь, В.В. Тарасюк. – Луцьк: Луцький НТУ, 2014. – 182 с. 

6. Практикум з ремонту машин / [Сідашенко О.І. та ін.]; за ред. 

О.І. Сідашенка, О.В. Тіхонова. – Харків: ХНТУСГ, 2007. – 415 с 

  

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХН. 

ВИМІРЮВАННЯ» 

Мета курсу: формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних 

знань і практичних вмінь, навичок щодо основ взаємозамінності, 

стандартизації і метрології, здобуття навичок використання і дотримання 

вимог стандартів, виконання розрахунків з вибору посадок типових 

спряжень, метрологічного забезпечення при виготовленні і обслуговуванні 

машин. 

Основні завдання курсу: опанування вміння вирішувати загально 

інженерні задачі на основі використання основних положень. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Загальні принципи взаємозамінності при виготовленні деталей і 

ремонті машин 

Визначення взаємозамінності, її види. Принципи взаємозамінності, 

фактори, що впливають на забезпечення взаємозамінності. Вплив 

взаємозамінності на якість продукції і продуктивність праці.  

2. Основні поняття про допуски і посадки 

Класифікація з'єднань за формою спряжених поверхонь. Основні 

визначення - отвір, вал, розміри (номінальний, дійсний, граничний); 
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відхилення розміру - граничні, основні, середні; допуск розміру. Визначення 

посадки. Поняття про зазори і натяги у з'єднаннях. Граничні зазори і натяги, 

допуск  посадки, його зв'язок з допуском розмірів отвору і валу. Поле 

допуску. Графічне зображення полів допусків. Позначення допусків на 

кресленнях. Розв'язування прикладів для заданих умов з'єднання. 

3. Системи допусків і посадок гладких циліндричних з'єднань 

Принципи побудови системи допусків. Єдина система допусків і 

посадок (ЄСДП, ICO). Міжнародна система допусків ї посадок. Інтервали 

розмірів. Одиниця допуску. Коефіцієнт точності, квалітет точності. Основні 

відхилення. Умовне позначення полів допусків. Утворення посадок, поняття 

про систему отвору і систему валу. Обмеження у використанні полів 

допусків і квалітетів точності. Позначення полів допусків деталей на 

кресленнях. 

4. Вибір посадок і призначення допусків 

Загальні принципи розрахунку і вибору посадок. Обґрунтування 

вибору системи отвору або системи валу. Розрахунок і вибір посадок із 

гарантованим зазором та натягом.  

5. Точність геометричних параметрів 

Основні параметри, що характеризують деталь як геометричне тіло або 

їх сукупність. Точність обробки. Відхилення форми, його визначення і види. 

Відхилення розташування, його визначення і види. Допуски форми і 

розташування поверхонь. Правила позначення на кресленні допусків форми і 

розташування поверхонь. Хвилястість поверхонь. Шорсткість поверхонь. 

Параметри, що характеризують шорсткість поверхонь. Позначення 

шорсткості поверхонь на кресленнях. Вплив хвилястості й шорсткості на 

надійність і довговічність машин. 

6. Система допусків і посадок підшипників кочення 

Підшипники кочення, їх будова, конструкційні особливості, 

маркування. Класи точності підшипників кочення. Вимоги до точності 

розмірів, форми і шорсткості поверхонь під підшипниками кочення. Види 

навантаження кілець. Особливості монтажу підшипників кочення. 

7. Система допусків і посадок шпонкових і шліцьових з'єднань 

Конструкції і типи шпонок, спряжені розміри шпонкових з'єднань. 

Відхилення і поля допусків розмірів елементів з'єднання по ширині шпонки. 

Допуски інших розмірів шпонкових з'єднань, їх позначення на кресленнях. 

Шліцьові з'єднання, їх види. Способи центрування шліцьових 

прямобічних з'єднань. Позначення розмірів елементів шліцьового з'єднання і 

їх відхилень на кресленнях. 

8. Система допусків і посадок кріпильних різьбових з'єднань 

Основні параметри метричної кріпильної різьби. Класифікація різьб за 

різними ознаками. Класи точності різьбових з'єднань, ступінь точності, поле 

допуску. 

9. Основи технічних вимірювань 
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Класифікація методів і засобів вимірювань. Похибки засобів 

вимірювань і причини їх виникнення. Класифікація похибок вимірювання. 

Основні метрологічні показники засобів вимірювання. Оцінювання 

точності та достовірності вимірювань. 

10. Універсальні засоби вимірювання. Засоби вимірювання 

спеціального призначення 

Плоскопаралельні кінцеві міри довжини. Класи точності й розряди 

Штангенінструменти. Мікрометричні інструменти. Індикаторні прилади. 

Важільно-механічні, важільно-зубчасті, пружинні вимірювальні прилади. 

Оптико-механічні та оптичні прилади. Пневматичні прилади. Автоматичні 

засоби вимірювання. Засоби активного контролю. 

Методи і засоби вимірювання відхилень форми, розташування і 

шорсткості поверхонь, різьби, конусів і кутів, зубчастих коліс. Вибір і 

призначення засобів вимірювання. Допустимі похибки при вимірюванні. 

11. Калібри 

Нормальні та граничні калібри. Калібри для контролю гладких 

циліндричних виробів (скоби, пробки). Регульовані калібри та їх 

установлення. Калібри для контролю довжин, висот, глибин, уступів тощо. 

Комплексні калібри. Номінальні, граничні та виконавчі розміри калібрів.  
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «САПР ТА МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В АПК» 

Мета та завдання курсу: – опанування студентами основами знань 

системи автоматизованого проектування сільськогосподарських машин та 

математичного моделювання технологічних процесів у агровиробництві на 

етапах  розробки та експлуатації. Формування у студентів уявлень про 

методи моделювання, розвиток творчої уяви та вміння моделювати, 

проектувати та аналізувати інженерні задачі. Опанування студентами основ 

засобів автоматизованого проектування, математичних пакетів та систем 

моделювання. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Мета створення, склад, принципи побудови САПР 

Поняттійний апарат сучасних інформаційних систем. Історія становлення 
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САПР. Склад САПР. Основні принципи побудови САПР СМ. 

2. Стадії створення САПР. Ефективність і перспективи розвитку 
Стадії створення САПР. Характеристика сучасних САПР. Ефективність і 

перспективи розвитку. Поняття інтерактивної графіки. 

3. Технічне забезпечення САПР. Робота із засобами інженерного 

документообігу 

Пристрої графічного вводу. Клавішні панелі. Графічні планшети. 

Світлові пера. Скановані креслення в системах САПР. Сканери. Растові та 

векторні дисплеї. Принтери та графопобудовачі. Засоби комунікації та 

передачі даних в САПР-системах. 

4. Програмне забезпечення САПР 
Загальні відомості. Огляд найпоширенішого прикладного програмного 

забезпечення. Найбільш популярні системи  ринку САПР. Огляд найбільш 

популярних САПР на  ринку. Аналіз сучасних САПР-систем. Критерії оцінки 

сучасних САПР-систем. 

5. Методика прийняття рішень на основі використання САПР-

систем. 

Оптимізація технічних рішень в САПР. Постановка задачі оптимізації 

та методи їх розв’язку. Штучний інтелект.  

6. Математичне моделювання як метод дослідження 

сільськогосподарських машин 
Поняття математичної моделі. Загальна схема побудови математичних 

моделей. Форми представлення та вимоги до математичних моделей. 

Випадкові величини та випадкові функції. Кореляційна функція. Спосіб 

обраних точок та спосіб середніх. Спосіб найменших квадратів. Емпіричні 

залежності. 

7. Програмне забезпечення для математичного моделювання 

технологічних процесів в АПК та сільськогосподарських машин 
Основи роботи з Mathcad. Математичні вирази Mathcad. Функції 

Mathcad та графічні області. Роз’язок рівнянь засобами Mathcad. Роз’язок 

диференціальних рівнянь засобами Mathcad. Символьні обчислення. Пакет 

Matlab. Пакет Mathcad. Пакет Statistika. Інші математичні пакети. 

8. Математичні моделі функціонування сільськогосподарських 

машин і машинних агрегатів 

Особливості моделей функціонування СГМ. Розрахункова модель 

„вхід-вихід”. Поняття реалізації і процесу при функціонуванні СГМ. 

Метематичний метод планування експерименту. Кодування факторів та 

складання плану-матриці експерименту 

9. Аналогове, статистичне та фізичне моделювання.  

Теорія подібності та теорія розмірностей при моделюванні 

технологічних процесів агровиробництва. Поняття математичного 

ізоморфізму. Аналогове моделювання. Теорія масового обслуговування. 

Загальні відомості про математичне планування експерименту. Аналіз 

відтворюваності та адекватності моделі. Оцінка значущості коефіцієнтів 
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регресії. Фізичне моделювання. Подібність явищ і його признаки. Теореми 

подібності. Аналіз розмінностей. Розмірні і безрозмірні величини. Формула 

розмірності. 

10. Порівняння якості роботи та застосування методів 

дисперсійного аналізу для оцінки показників роботи СГМ 

Порівняння якості роботи сільськогосподарських машин. Застосування 

методів дисперсійного аналізу для оцінки показників роботи 

сільськогосподарських машин.  

11. Моделювання фізико-механічних та технологічних 

властивостей сільськогосподарських матеріалів. 

Фізико-механічні і технологічні властивості матеріалів. Модель Гука. 

Модель Максвела. Модель Кельвіна . 

12. Математичні моделі на основі звичайних диференціальних 

рівнянь. 

Відомості з історії розвитку теорії руху матеріальної точки. Задачі 

динаміки та кінематичні елементи руху. Диференціальні рівняння руху 

точки. Рівняння Лагранжа І-го роду.  

13.Математичне моделювання процесу витікання рідини з 

ємкостей сільськогосподарських агрегатів 
Теорія вільних струменів Гельмгольца-Кірхгофа. Час витікання рідини 

з жорсткої ємкості довільної форми. Вплив початкових параметрів на процес 

витікання. Визначення оптимального кута нахилу ємкості 

14. Приклади математичних моделей технологічних процесів у 

агровиробництві 
Моделювання робочого процесу сепарації. Імовірнісна модель процесу 

сепарації. Емпірична модель процесу сепарації. Розрахункова модель 

барабанного до очисника. Побудова еквівалентної схеми робочого процесу 

доочищення. Оптимізація кінематичних параметрів доочисника. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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машин”. Конспект лекцій для студентів спеціальності  6.090215 „Машини та 

обладнання сільськогосподарського виробництва” машинобудівного 

факультету денної форм навчання / уклад.Кірчук Р.В. – Луцьк: Луцький 

НТУ, 2012. – 78 с.  

5. Математичне моделювання технологічних процесів меліоративних 

машин для підготовчих робіт: Навч. посібник/ Е.А. Сухарєв, С.Ф.Медвідь.- 

К.:ІСДО, 1993.-152с. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ У АГРОВИРОБНИЦТВІ» 

Метою вивчення курсу є формування у студентів базового рівня знань 

про закони електротехніки, принципи роботи та будову електричних машин, 

основи проектування сучасних автоматизованих систем керування 

технологічними процесами в сільському господарстві 

Завдання дисципліни: ознайомлення з процесами перетворення 

електричної енергії; формування знань про влаштування та характеристики 

існуючих електричних машин; вивчення технічних засобів систем 

автоматичного керування технологічними процесами в сільському 

господарстві; ознайомлення з графіками навантажень та їх 

характеристиками, методами розрахунку електричних навантажень, 

цеховими та внутрішньозаводськими електричними мережами, компенсацією 

реактивної потужності. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Кола постійного струму 

Визначення поняття «Електричне коло». Елементи електричного кола 

та їх умовні позначення. Прості та складні електричні кола та методи їх 

розрахунку. Закон Ома та закони Кірхгофа. Баланс потужності в електричних 

колах. Методи розрахунку кіл постійного струму. Поняття про потенціальні 

діаграми. 

2. Магнітні кола 

Параметри та характеристики магнітного поля. Закон повного струму. 

Закони Кірхгофа для магнітних кіл. Магнітні кола та електромагнітні 

пристрої. Магнітні кола змінних та постійних потоків. Взаємна 

індуктивність. 

 3. Кола змінного струму 

Основні поняття та визначення в колах змінного струму. Резистивний, 

індуктивний, та ємнісний елемент в колі змінного струму. Резонанс струмів. 

Резонанс напруг. Хвильові та векторні діаграми. Закон Ома і закони Кірхгофа 

для діючих значень електричних величин. Енергетичні процеси в колі 

змінного струму: активна, реактивна та повна потужність. Методи 

розрахунку та енергетичні співвідношення в колах змінного струму. Методи 

розрахунку потужності та енергії перехідних процесів у колах змінного 

струму. Поняття нелінійних кіл. Періодичний несинусоїдний струм в 
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електричних колах. Визначення величини компенсуючої ємності 

конденсаторної батареї для електродвигунів змінного струму. 

 4. Трифазові кола 
Схеми з’єднання трифазових кіт. Потужність у трифазових колах. 

Методи розрахунку струму, напруги, потужності у трифазових колах. 

Однофазові та трифазові реактивні приймачі. Загальна потужність. 

Коефіцієнт потужності приймачів і способи його підвищення. Несиметричні 

трифазові кола. Роль нейтрального проводу в чотирьох провідній трифазній 

системі 

 5. Електричні машини 

Класифікація електричних машин. Призначення, будова та принцип дії 

асинхронних машин. Енергетичні і робочі характеристики електричних 

машин. Режими роботи асинхронних машин, залежність характеристик 

двигунів від параметрш навантаження. Аналіз впливу внутрішніх і зовнішніх 

параметрів на енергетичні й робочі характеристики електротехнічного 

обладнання. Регулювання швидкості асинхронних машин. Призначення і 

будова машин постійного струму. Способи збудження машин постійного 

струму. Режими роботи машин постійного струму. ККД електричних машин. 

Розрахунок робочих характеристик електродвигунів. Визначення споживання 

електричної енергії електричними машинами. 

6. Основні поняття і визначення систем автоматизації 

Огляд розвитку систем автоматизації сільського господарства в Україні 

та за кордоном. Основні задачі автоматизації технологічних процесів в 

сільському господарстві Основні поняття і визначення курсу - автоматизація. 

автоматика. керування сис, автоматизована сис управління, тощо. Рівні 

автоматизації. Основні складові автоматичних систем. Структурні схеми 

автоматичних систем, класифікація, характеристики Визначення елемента та 

ланки. Класифікація елементів. Основні характеристики та параметри 

елементів (коефіцієнт передачі, поріг чутливості, похибки). Визначення 

коефіцієнта передачі автоматичної системи. 

 7. Основні характеристики та параметри елементів автоматики. 

Первинні вимірювальні перетворювачі (датчики) - призначення, 

структура, класифікація, приклади використання . Перемикаючі елементи 

(реле) призначення, класифікація, будова, основні параметри, приклади 

використання . Підсилювачі - призначення, структура, класифікація,. Логічні 

елементи - призначення, основні логічні функції (дез’юнкиія. кон'юнкція, 

інверсія) та елементи , шо їх реалізують. Виконавчі елементи - призначення, 

структура, приклади використання в галузі. 

 8. Автоматичний контроль технологічних процесів в сільському 

господарстві 

Призначення та структурна схема системи автоматичного контролю. 

Класифікація АСКл... Методи вимірювання (прямий, диференційний, 

компенсаційний) і основні вимірювальні схеми.. Вторинні прилади. 
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Автоматичний контроль рівня, тиску, витрати, температури . вологості та 

інш. В сільському господарстві  

 9. Автоматичні системи регулювання (АСР). 
Призначення та структура АСР. Принципи побудови АСР ( за 

відхиленням, за збуренням та комбінований). Класифікація АСР. Об’єкти 

автоматичного регулювання в сільському господарстві та їх загальні 

характеристики... Інженерний аналіз автоматизації (структурна і 

функціональна схеми - призначення, умовні позначення). Приклади 

застосування автоматизованих систем регулювання технологічними 

процесами в сільському господарстві. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для 

проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку 

надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування 

ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний 

протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо 

готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного 

випробування». Програма фахового вступного випробування 

оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ 

(http://www.lutsk-ntu.com.ua) та інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 

прийому до Луцького НТУ. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує 

варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 

варіантів відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну 

відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає 

номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант 

відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 

хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня 

фахових знань за наступними критеріями.  

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кожен рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 
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Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 20 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 

бали.  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 

балів. 

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 30 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 

бали. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 

балів. 

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 50 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 5 

балів. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 

балів. 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з 

даного вступного випробування. Заява про апеляцію подається 

відповідальному секретарю Приймальної комісії та візується головою 

Приймальної комісії. 

 

 

Голова фахової атестаційної 

 комісії для проведення  

вступних випробувань                                                         В.Ф. Дідух 


