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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Яропуд Віталій Миколайович, доцент, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва, 

електронна адреса: yaropud77@gmail.com 
2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 20 «Механізація, електрифікація та автоматизація с.-г. виробництва за 

фахом» кількість кредитів ЄКТС – 6; кількість годин – 180 годин, у тому числі 

98 аудиторних годин, 82 годин самостійної роботи; 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – два семестри, ІІ-ІІІ семестр. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

- «Механізація, електрифікація та автоматизація с.-г. виробництва за 

фахом» належить до нормативної навчальної дисципліни, освітній компонент 

циклу професійної та практичної підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін (пререквізитів): «Вступ до фаху», «Фізика з основами 

біофізики», «Ґрунтознавство з основами геології», «Екологія», «Ботаніка». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Землеробство», «Технологія 

зберігання і переробки продукції рослинництва», «Агрофармакологія», 

«Інтегрований захист рослин». 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

На етапі формування ринкової економіки і нових виробничих відносин в 

агропромисловому комплексі актуальним є забезпечення системної єдності 

техніки, технологій і природного середовища, підвищення ефективності 

використання машинних технологій, цілеспрямоване впровадження 

ресурсозберігаючих механізованих процесів. 

Вивчення наукових основ інженерного забезпечення ефективного 

використання техніки, її дієздатності, а також технологічної дисципліни з 

метою отримання запланованих результатів в рослинництві у конкретних 

природничо-виробничих умовах і зонах України. 

Курс «Механізація, електрифікація та автоматизація с.-г. виробництва за 

фахом» навчає вирішувати актуальні задачі комплексної механізації аграрного 

виробництва, ефективного використання ресурсів та управління виробничими 

процесами, проектування експлуатаційного і технологічного регламентів з 

урахуванням умов конкретних господарств. 
5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни 

Формування у студентів професійних знань та умінь з будови, принципу 

роботи та основних технологічних регулювань машин та обладнання, що 

використовуються в захисті рослин. 

5.3 Задачі вивчення дисципліни 

Вивчення будови, робочих процесів, технологічного налагодження, 

техніко-експлуатаційних характеристик, системи автоматичного управління і 

контролю сучасної сільськогосподарської техніки, основ комплектування 

машинно-тракторних агрегатів для виконання технологічних і допоміжних 
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операцій в захисті рослин під час їх вирощування та збирання, їх раціонального 

використання і контролю якості виконаних операцій, мати високу 

самодисципліну і вміння організовувати робочі процеси. 
5.4 Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Механізація, електрифікація та автоматизація с.-г. 

виробництва за фахом» належить до нормативних дисциплін.  

Формується із наступних програмних компетентностей:  

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

професійної діяльності з захисту і карантину рослин або у процесі навчання, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, з використанням 

теорій і методів біології та аграрних наук. 

Загальна компетентність: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 10. Здатність працювати в команді. 

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

Фахова компетентність 

ФК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, 

комах, кліщів, нематод, гризунів та бур'янів за сучасними принципами і 

методами. 

ФК 2. Здатність інспектувати об'єкти регулювання з метою забезпечення 

дотримання ними фітосанітарних заходів у процесі виробництва, зберігання, 

транспортування, реалізації, експорту, імпорту, транзиту продукції рослинного 

походження. 

ФК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на 

об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення. 

ФК 9. Здатність організовувати заходи із захисту і карантину рослин 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами, 

діяльність яких пов'язана з користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, їх 

реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням відповідно до угод СОТ, 

СФЗ, європейських вимог. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку господарств 

сільськогосподарського призначення усіх форм власності та використовувати в 

професійній діяльності фахівця з захисту і карантину рослин  

ПРН 5. Коректно використовувати доцільні математичні і статистичні 
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методи та інформаційні технології у професійній діяльності. 

ПРН 7. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту 

рослин. 

ПРН 8. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

ПРН 9. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів 

діяльності із захисту і карантину рослин. 

ПРН 10. Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички 

працівників, задіяних у виконанні заходів із захисту і карантину рослин. 

ПРН 12. Дотримуватися вимог охорони праці. 
 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни 

№
 т

и
ж

н
я
  

 

Назва теми 

Форми організації 

навчання та 
кількість годин 

 
Самостійна 

робота, 

кількість годин лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

1 Загальна будова тракторів і автомобілів 4 3 6 

2 
Автотракторні двигуни внутрішнього 

згоряння 
4 3 6 

3 
Трансмісії, ходові частини та системи 

керування 
4 3 5 

4 Машини для основного обробітку ґрунту 2 3 5 

5 
Машини для передпосівного обробітку 

ґрунту 
4 3 5 

6 Машини для внесення добрив 4 3 5 

7 Машини для сівби та садіння 4 3 5 

8 
Машини для захисту рослин від шкідників 

та хвороб 
4 3 5 

9 Машини для заготівлі кормів 2 3 5 

10 
Машини для збирання зернових та 

зернобобових культур 
2 3 5 

11 
Машини для збирання кукурудзи на зерно 
та післязбиральної обробки качанів 

2 3 5 

12 Машини для збирання коренеплодів 2 3 5 

13 
Машини овочівництва, садівництва та 

виноградарства 
2 3 5 

14 
Основи комплектування та використання 

машинно-тракторних агрегатів 
2 3 5 

15 
Комплексна механізація вирощування та 
збирання сільськогосподарських культур 

4 3 5 

16 Основи точного землеробства 4 3 5 
 Разом 50 48 82 

 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 
Графік самостійної роботи 

№ 

з/п 
Вид самостійної роботи Години 

Термін 

виконання 

Форма та метод 

контролю 
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1 

 

Підготовка до практичних занять 

 

28 

 

щотижнево 

Усне та письмове 

(тестове) 
опитування 

2 Виконання індивідуальних завдань 54 3 рази за семестр Усне опитування 
 Разом 82 - - 

 

Список основної та додаткової літератури 

Основна 

1. Білоконь Я.Ю. Трактори та автомобілі: підруч. / Білоконь Я.Ю., 

Окоча А.І., Войцехівський С.О. - К.: 2003. - 560 с. 

2. Бондаренко М.Г. Комплектування і використання машинно-

тракторного парку в рослинництві: підруч. / М.Г. Бондаренко, В.А. Демещук. - 

К. : Вища шк., 1995. - 237 с. 

3. Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські та меліоративні машини: 

підручник / Войтюк Д.Г., Дубровін В.О., Іщенко Т.Д. та ін.; за ред. Д.Г. Войтюка. 

- К.: Вища освіта, 2004. - 544 с. 

4. Войтюк, Д. Г. Сільськогосподарські машини : підруч. для студ. вузів 

/ Д. Г. Войтюк, Г. Р. Гаврилюк. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2008. – 551 c. 

5. Гевко, Р. Б. Машини сільськогосподарського виробництва : навч. 

посіб. для студ. вузів / Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко, І. І. Павх ; М-во освіти і науки 

України, Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – 251 c. 

6. Рудь А.В. Механізація, електрифікація та автоматизація 

сільськогос‐подарського 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. – 584 с. 

7. Рудь А.В. Механізація, електрифікація та автоматизація 

сільськогос‐подарського виробництва : підруч. у 2 т : Т 2 / А.В. Рудь, І.М. 

Бендера, Д.Г. Войтюк та ін. ; за ред. А.В. Рудя. – К. : Агроосвіта, 2012. – 434 с. 

8. Яропуд В.М. Машини та обладнання і їх використання в захисті 

рослин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство» за спецльністю 202  «Захист і карантин  рослин» денної та 

заочної форми навчання / Яропуд В.М., Бабин І.А. - Вінниця РВВ ВНАУ, 2019. - 

95 с. 

Додаткова: 

1. Аніскевич Л.В. Сенсор-технологія в точному землеробстві / 

Аніскевич Л.В. // Науковий вісник НАУ. Вип. 9. -1998. - С. 70-72. 
2. Гевко Р.Б., Ткаченко І.Г., Павх І.І. Машини сільськогосподарського 

виробництва : навч. посіб. Тернопіль : ТДПУ, 2002. 251 с. 

3. Гевко Р Б., Павх І.І., Ткаченко І.Г. Система машин і механізмів 

агропромислового комплексу : навч. посіб. Тернопіль : ТДПУ, 2002. 264 с. 

4. Головчук А.Ф. Машини сільськогосподарські: підруч. - Кн. 3. / 

Головчук А.Ф., Марченко В.І., Орлов В.Ф. - К.: Грамота, 2005. - 571 с. 

5. Ільченко В.Ю. Машиновикористання в землеробстві / [ІльченкоВ.Ю., 

Нагірний Ю.П., Джоха П.А. та ін].; за ред. В.Ю. Ільченка і Ю.П. Нагірного. - К.: 

Урожай, 1995. - 384 с. 

6. Лєбедев А.Т. Трактори та автомобілі / за ред. А.Т. Лєбедева. Київ : 

Вища освіта, 2004. 335 с. 
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7. Шмат К.І. Автоматизовані системи сільськогосподарської техніки. 

Херсон : ОЛДІ-плюс, 2009. 196 с. 
 

7. Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим 

компетентностям за результатами практичних та семінарських занять – 56 балів 

(усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та 

ін. та письмовий контроль: контрольна робота в письмовій формі, реферат, 

виклад матеріалу на задану тему в письмовому вигляді та ін.); рубіжний 

контроль (контрольна робота у письмовій (тестовій) формі) – 14 балів; 

підсумковий контроль, (залік в усній або тестовій формі) – 30 балів. Якщо 

студент впродовж семестру набрав (отримав) менше 35 балів, він до заліку не 

допускається. Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за 

підсумками поточного та рубіжного контролів є виконання студентом 

підсумкової контрольної роботи. 

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній 

освіті здійснюється до початку семестру, у якому згідно з НП передбачено 

опанування освітнього компонента. 

 

8. Політика навчальної дисципліни 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% 

від можливої максимальної кількості балів за відповідний вид діяльності). 

Перескладання тем відбувається за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Використання додаткових 

джерел інформації під час оцінювання знань заборонені (у т.ч. мобільних 

девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он- 

лайн тестування та виконання розрахунків практичних завдань. 

Політика щодо відвідування: Присутність на занятті є обов’язковим 

компонентом оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 

погодженням із керівником курсу. 


