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Мета дисципліни – формування у майбутніх інженерів необхідних знань 

і методології проектування технологічних систем і практичних навичок їх 

застосування для оптимізації та гармонійного розвитку механізованих процесів 

і технологій.  

Завдання – вивчення студентами призначення енергетичних засобів 

сільськогосподарських підприємств, ознайомлення із конструктивно-

функціональними, кінематичними та технічними характеристиками, визначення 

основних параметрів машин та участь їх у потокових лініях, розрахунок 

технологічних процесів, надбання навичок по ефективній експлуатації та 

забезпечення їх своєчасного і якісного технічного обслуговування. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: класифікацію і властивості аграрних технологічних систем; 

особливості життєвого циклу ТхС рослинництва; закономірності розвитку ТхС 

рослинництва; принципи проектування ТхС; методи і процедури обґрунтування 

цілей, встановлення критеріїв і пріоритетів, усунення невизначеностей, 

прийняття ефективних проектних рішень; методики проектування 

технологічних систем рослинництва на рівні операцій, процесів, технологій і 

комплексів;  

вміти: проводити передпроектний аналіз виробничих ситуацій; 

проектувати технологічні системи із заданими властивостями на рівні операцій, 

процесів, технологій і комплексів; використовувати методи оптимізації 

комплексів майни і машинно-тракторного парку; застосувати автоматизовані 

робочі місця (АРМ) для проектування аграрних ТхС. 

володіти: методами аналізу статистичних даних, використовувати сучасне 

програмне забезпечення. 
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Мета вивчення дисципліни «Інженерний менеджмент» - здобуття 

теоретичних і практичних знань та вмінь студентами з наукового 

управління інженерною діяльністю сільськогосподарських підприємств 

різних форм власності. 

Завдання дисципліни - вивчення студентами призначення, 

енергетичних засобів сільськогосподарських підприємств, ознайомлення з 

конструктивно-функціональними, кінематичними та технічними 

характеристиками, визначення основних параметрів машин та участь їх у 

потокових лініях, розрахунок технологічних процесів, придбання навичок 

по ефективній експлуатації та забезпечення їх своєчасного і якісного 

технічного, обслуговування. 

В результаті вивчення дисципліни майбутні фахівці повинні набути 

компетентностей: 

- оцінювати ресурсний потенціал господарства та ефективність техніки у 

виробничих процесах; 

- визначати відповідність між технологічним та технічним базисами 

механізованих виробничих процесів, організаційними формами та методами їх 

реалізації; 

- обґрунтувати технологічні підстави та економічну доцільність технічного 

переоснащення господарства (підприємства), кількість та характеристики 

техніки, що поновлюється, а також організаційні форми поповнення парку 

машин господарства; 

- обґрунтувати технологічні підстави та економічну доцільність 

кооперування господарства з машинно-технологічною станцією та 

обслуговуючо-ремонтним підприємством; 

- визначати оптимальні параметри первинних виробничо-технічних 

формувань (сервісних підприємств) для централізованого виконання 

механізованих сільськогосподарських робіт, обслуговування і ремонту техніки 

господарств, заготівлі та первинної обробки продукції; 

- оцінювати ефективність взаємодії цих формувань з господарствами та 

управляти їх функціональними структурами; 

- управляти кадровими, матеріальними, матеріально-технічними ресурсами 

механізованого виробництва сільськогосподарської продукції. 
 


