
Програма навчальної дисципліни 

 
 1. Машини для обробітку грунту. 

 1. 1. Класифікація машин і знарядь для обробітку грунту. 

Завдання обробітку грунту. Способи механізованого обробітку грунту. Класифікація машин 

для обробітку грунту. Агротехнічні вимоги до машин для обробітку грунту. 

     

 1.2. Машини і знаряддя для основного обробітку грунту. 

Агротехнічні вимоги до плугів. Робочі і допоміжні органи плугів. Призначення, будова, 

процес роботи і характеристика плугів загального призначення, оборотних, ярусних, плугів-

лущильників, комбінованих плугів-розпушувачів. Огляд конструкцій розпушувачів. 

Підготовка плугів до роботи. Перспективи розвитку конструкцій плугів і розпушувачів. 

Машини для безвідвального обробітку грунту. Гідрообладнання. 

Технічне обслуговування плугів. Оцінка  якості роботи. Заходи безпеки. 

 

Практичне заняття 1. 

Вивчення будови, роботи і основних регулювань плугів, машин для безвідвального 

обробітку грунту. 

 

1.3. Машини і знаряддя для поверхневого обробітку грунту. Зчіпки. 

Агротехнічні вимоги до машин для поверхневого обробітку грунту. Борони. Типи борін, 

робочі органи, технологічний процес роботи. Огляд конструкцій зубових і дискових борін, їх 

технічна характеристика. Культиватори. Класифікація, робочі та допоміжні органи 

культиваторів. Огляд конструкцій та технічні характеристики культиваторів для 

передпосівного обробітку грунту та догляду за посівами. Підготовка культиваторів до 

роботи. Фрези, робочі органи фрез. Призначення, загальна будова та характеристика для 

суцільного та міжрядного обробітку грунту. Котки. Призначення, типи, загальна будова і 

робота.  Призначення, будова та робота комбінованих ґрунтообробних машин і 

багатофункціональних комплексів. Гідрообладнання машин. Технічне обслуговування 

машин для поверхневого обробітку грунту. Оцінка якості роботи. Охорона праці при роботі з 

ґрунтообробними агрегатами. 

Перспективи розвитку машин для поверхневого обробітку грунту. Призначення і 

конструкція зчіпок. Технічна характеристика зчіпок. 

 

Практичне заняття  2. 

Вивчення будови, роботи та регулювань ґрунтообробних машин. 

 

 

2. Машини для підготовки та внесення добрив. 

Актуальність та завдання технологічних операцій підготовки та внесення добрив. Види 

добрив та їхні технологічні властивості. Агротехнічні вимоги до машин для підготовки та 

внесення добрив. Способи і технології внесення добрив у грунт. Класифікація машин для 

підготовки і внесення добрив. Будова робочих органів і механізмів. 

Машини для внесення органічних добрив. Гідрообладнання. Регулювання машин для 

внесення органічних добрив на задану норму. 

Машини для внесення мінеральних добрив, їх будова та технологічний процес роботи. 

Машини для підготовки до внесення мінеральних добрив. Машини для навантаження  

мінеральних добрив. Машини для внесення твердих мінеральних добрив. Комбіновані 

машини для внесення в грунт мінеральних добрив. Машини для внесення пилоподібних 

добрив. Машини для внесення рідкого аміаку. Машини для внесення рідких комплексних 

добрив, внесення добрив сільськогосподарською авіацією. Гідрообладнання. Регулювання 

машин для внесення мінеральних добрив на задану норму внесення. 

Оцінювання якості роботи машин для внесення добрив. Технічне обслуговування. Охорона 

праці під час роботи на машинах для внесення добрив. Захист навколишнього середовища 



при внесенні добрив. Перспективи розвитку машин для підготовки і внесення добрив. 
Використання навігаційної системи та глобальної системи позиціонування в машинах для 

внесення добрив. 

 

Практичне заняття 3. 

Вивчення  будови, технологічного процесу роботи та основних регулювань машин для 

внесення органічних і мінеральних добрив.  

 

 

3.Посівні та садильні машини. 

3.1. Загальні відомості. 

Способи сівби, садіння сільськогосподарських культур і їх характеристика. Класифікація 

посівних і садильних машин. Агротехнічні вимоги до посівних машин. Загальна будова і 

технологічний процес роботи сівалки. Особливості будови широкозахоплювальних  агрегатів 

і комплексів, модульний принцип конструювання. Сівалки, що використовуються при 

вирощуванні сільськогосподарських культур за новітніми технологіями. 

 

3.2. Зернові, зерно-трав’ яні, рисові та льонові сівалки. 

Призначення сівалок, їх будова і робота. Висівні апарати. Типи висівних апаратів. Котушкові 

висівні апарати, їх будова, робочий процес і регулювання. Пневмомеханічні висівні апарати з 

централізованим дозуванням, їх будова, процес роботи та регулювання. Насіннєпроводи, 

типи, характеристика. Сошники, призначення, типи та конструктивні особливості. Загортачі, 

їх типи. Допоміжні частини посівних машин. Передавальні механізми. Механізми 

заглиблення і піднімання сошників. Маркери і слідопокажчики. Причіпні та начіпні 

пристрої. Гідрообладнання. Системи автоматичного контролю і керування сівалок. 

Регулювання сівалок на задану норму висіву. Регулювання глибини ходу сошників. 

Встановлення маркерів. Оцінка якості роботи. Охорона праці при роботі на сівалках. 

 

Практична робота 4. 

Вивчення будови, технологічного процесу роботи та основних регулювань зернової сівалки. 

3.3. Бурякові, кукурудзяні та овочеві сівалки. 

Призначення, будова, робота сівалок. Дискові та барабанні висівні апарати, робота і 

регулювання. Пневматичні висівні апарати їх будова і регулювання. Вібраційно-дискретні 

електромагнітні висівні апарати, їх будова, робота та регулювання. Технічна характеристика 

сівалок. Гідрообладнання. Системи автоматичного контролю і керування сівалок. 

Підготовка сівалок до роботи. Розставлення сошників, висівних апаратів, висівних секцій на 

задані схеми роботи. Регулювання глибини ходу сошників. Регулювання сівалок на задану 

норму висіву насіння та задану норму внесення добрив. Перевірка норми висіву. Розрахунок 

вильоту маркерів. 

Технічне обслуговування посівних машин. Заходи безпеки. 

 

Практичне заняття 5. 

Вивчення  будови, технологічного процесу роботи та основних регулювань бурякової, 

кукурудзяної та овочевої сівалок. 

 

3.4. Садильні машини. 
Агротехнічні вимоги до садильних машин. Будова і процес роботи картоплесаджалок, 

розсадосадильних та висадко-садильних машин. Будова і робота робочих органів садильних 

машин. Гідрообладнання. Підготовка садильних машин до роботи. Оцінка якості роботи. 

Технічне обслуговування садильних машин. Охорона праці під час роботи на садильних 

машинах. 

 

  



Практична робота 6. 

 Вивчення будови, технологічного процесу роботи та основних регулювань 

картоплесаджалок, розсадосадильних машин. 

 

 

4.Машини для хімічного захисту рослин. 

 

4.1.Протруювачі насіння. 
Методи захисту рослин. Отрутохімікати, технологічні принципи їх внесення та способи 

застосування. Комплекси машин та їх класифікація. Агротехнічні вимоги до машин для 

захисту рослин.  

Машини для знезаражування посівних та садильних матеріалів. Обладнання для термічного 

знезаражування насіння. Класифікація протруювачів. Загальна будова, робочі органи та 

допоміжне обладнання протруювачів. Технологічне налагодження протруювачів. Огляд 

конструкцій протруювачів. Технічне  обслуговування протруювачів і охорона праці та 

природи. 

 

4.2.Машини для приготування робочих розчинів та заправлення обприскувачів. 

Будова та процес роботи мобільних машин для приготування робочих рідин і заправки 

обприскувачів. Технологічне  регулювання машин. Технічне обслуговування машин. Заходи 

безпеки.  

 

4.3.Обприскувачі, обпилювачі, аерозольні генератори. 

Технології обприскування, типи машин та їх класифікація. Загальна будова обприскувачів. 

Робочі органи та допоміжне обладнання обприскувачів: насоси, вентилятори, ежектори, 

розпилювальні та змішувальні пристрої. Їх типи та будова. Гідрообладнання машин. 

Системи контролю та автоматичного регулювання витрати робочої рідини. Технологічне 

налагодження обприскувачів. Заходи з охорони праці та технічне обслуговування 

обприскувачів. 

Будова, робота, регулювання аерозольних генераторів, обпилювачів, фумігаторів, розкидачів 

отруйних принад, машин для розселення ентомофагів, авіаційної апаратури для захисту 

рослин. Заходи безпеки під час роботи. Захист навколишнього середовища. 

Практична робота 7. 

Вивчення будови, технологічного процесу роботи та основних регулювань протруювача, 

обприскувача. 

 

 

5.Машини для заготівлі кормів. 

 

5.1.Завдання та способи заготівлі кормів. Технологія заготівлі кормів. Класифікація 

машин для заготівлі кормів. 

Технологічні властивості трав і силосних культур. Способи збирання і заготівлі кормів. 

Основні вимоги до збирання трав. Технології заготівлі кормів. Класифікація машин для 

заготівлі кормів. Агротехнічні вимоги до машин. Комплекс машин та тенденція розвитку. 

 

5.2.Косарки, граблі та машини для збирання, перевезення, скиртування сіна.  

Типи косарок, їх робочі органи. Різальні апарати, їх типи. Приводи ножів, роторів косарок. 

Технологічні регулювання косарок. Оцінка якості роботи. Заходи безпеки. 

Косарки-плющилки. Плющильні вальці, їх типи. Технологічне регулювання. Косарки-

подрібнювачі. Граблі. Підбирачі-копнувачі, волокуші, підбирачі-скиртоутворювачі, скирто 

вози, навантажувачі-скиртоклади. Прес-підбирачі. Будова і робота цих машин. Технологічна 

наладка і технічне обслуговування. 

 

  



Практична робота 8-9. 

Вивчення будови, технологічного процесу роботи та основних регулювань косарок, граблів. 

Вивчення будови, технологічного процесу роботи та основних регулювань прес-підбирачів. 

 

5.3.Машини для заготівлі сінажу, приготування трав’яного борошна. 

Агротехнічні вимоги до механізованого збирання трав на сінаж. Технологія закладання 

сінажу. Будова і технологічний процес роботи кормозбирального комбайна. Робоче 

обладнання кормозбиральних комбайнів. Гідрообладнання. Технологічна наладка 

кормозбиральних комбайнів та правила охорони праці під час роботи. 

Будова і робота установок для приготування трав’яного борошна, обладнання для 

гранулювання та брикетування кормів. Наладка, технічне обслуговування та правила безпеки 

під час роботи. 

 

5.4.Силосозбиральні машини. 

Агротехнічні вимоги до механізованого збирання трав та високостебельних  культур на 

силос. Технологія закладання силосу. Коротка технічна характеристика, будова і робота 

силосозбиральних машин. Робочі органи машин: жатка, силосорізка, транспортери, привідні 

та передавальні механізми. Характеристика силосозбиральних комбайнів. Гідрообладнання. 

Їх технологічна наладка. Технічне обслуговування та правила охорони праці під час роботи 

на силосозбиральних комбайнах. 

Практична робота 10.  

Вивчення будови, технологічного процесу роботи та основних регулювань кормозбиральних, 

силосозбиральних комбайнів. 

 

 

6.Машини для збирання зернових культур. 

 

6.1.Валкові жатки та підбирачі, обчісувальні пристрої. 

Способи збирання. Комплекс машин. Агротехнічні вимоги до комбайнового способу 

збирання зернових. Історія комбайнобудування. 

Типи, загальна будова та процес роботи валкових жаток, підбирачів, обчісувальних 

пристроїв. Технологічна наладка. Оцінювання якості роботи. Технічне обслуговування. 

Правила охорони праці. 

 

Практична робота 11. 

Вивчення будови, технологічного процесу роботи та основних регулювань валкових жаток, 

підбирачів, обчісувальних  пристроїв. 

 

6.2.Зернозбиральні комбайни. 

Призначення та класифікація зернозбиральних комбайнів. Технічна характеристика 

вітчизняних та зарубіжних комбайнів. Призначення, загальна будова , технологічний процес 

роботи комбайнів. 

Комбайнові жатки. Технологічна наладка. Оцінка якості роботи. Шляхи зменшення втрат 

зерна. 

Молотарки комбайнів. Їх класифікація , загальна будова, процес роботи та технологічні 

регулювання. Оцінка якості роботи. Шляхи зменшення втрат зерна. 

Моторна установка і механічний привід. Гідропривід комбайна. Електрообладнання та 

системи автоматичного керування і контролю. Робоче місце комбайнера. 

Особливості і технологічний процес роботи комбайнів зарубіжних фірм. 

 

Практичні заняття 12-16. 

Вивчення будови, технологічного процесу роботи та основних регулювань: жаток, 

молотильних апаратів, очистки, гідросистеми, привідних механізмів та контролюючих 

пристроїв зернозбиральних комбайнів. 



 

6.3.Пристрої до зернозбиральних комбайнів для збирання різних культур та не зернової 

частини врожаю. 

Будова, монтаж, наладка та робота пристроїв для збирання: кукурудзи на зерно; соняшнику; 

круп’яних  культур; насінників трав; соломистих продуктів за комбайном. 

Основні напрямки розвитку навісних пристроїв зернозбиральних комбайнів. 

 

Практична робота 17. 

Вивчення будови, технологічного процесу роботи та основних регулювань копнувача-

подрібнювача. 

 

 

7.Машини для збирання кукурудзи на зерно. 

 

7.1.Кукурудзозбиральні комбайни і приставки до зернозбиральних комбайнів. 

Способи збирання кукурудзи на зерно і агротехнічні вимоги до машин. Класифікація машин 

для збирання кукурудзи. Загальна будова і технологічний процес роботи причіпного 

кукурудзозбирального комбайна. Будова основних робочих органів комбайна. Особливості 

будови і технологічного процесу роботи самохідного кукурудзозбирального комбайна. 

Гідропривід. Система автоматичного керування і контролю. Технологічна наладка комбайна. 

Оцінка якості роботи. Правила охорони праці і технічне обслуговування 

кукурудзозбиральних комбайнів. 

 

Практичне заняття 18. 

Вивчення будови, технологічного процесу роботи та основних регулювань 

кукурудзозбиральних комбайнів. 

 

7.2.Машини для очищення і обмолоту качанів. 

Загальна будова, технологічний процес роботи і технологічні регулювання качаноочисника 

та молотарок качанів. Правила охорони праці під час роботи та технічне обслуговування 

машин. 

 

Практичне заняття 19. 

Вивчення будови, технологічного процесу роботи та основних регулювань качаноочисників, 

молотарок. 

 

 

8.Машини для післязбиральної обробки зерна. 

 

8.1.Спосби очищення  і сортування зерна. Класифікація машин. 

Принципи та способи очищення, сортування і сушіння зерна. Агротехнічні вимоги до машин 

і обладнання. Класифікація машин для очищення і сортування. Комплекс машин, їх технічна 

характеристика. 

 

8.2.Зерноочисні та спеціальні насіннєочисні машини. 

Повітроочисні та повітряно-решітні машини. Трієрні машини. Повітряно-решітно-трієрні 

машини. Спеціальні насіннєочисні машини. Навантажувачі зернового матеріалу. 

Технологічна наладка зерноочисних машин. Контроль і оцінювання якості роботи. Правила 

охорони праці під час їх обслуговування. 

 

Практичне заняття 20.  

Вивчення будови, технологічного  процесу роботи та основних регулювань ворохоочисних, 

насіннєочисних машин. 

 



8.3.Зерносушарки і пристрої для активного вентилювання зерна. 

Агротехнічні вимоги до роботи зерносушарок і способи сушіння зерна. Класифікація 

зерносушарок. Режими сушіння зерна. Робочі органи  зерносушарок. Типи, загальна будова і 

процес роботи. Технологічна наладка зерносушарок. Правила охорони праці під час їх 

обслуговування. 

Класифікація, будова і процес роботи установок активного вентилювання зерна. Контроль і 

оцінка якості роботи. 

 

8.4.Агрегати і комплекси для післязбиральної обробки зерна. 

Призначення , типи, складальні одиниці машин для післязбиральної обробки зерна. Технічна 

характеристика. Правила охорони праці під час їх обслуговування. 

 

 

9.Машини для збирання коренебульбоплодів. 

 

9.1.Бурякозбиральні машини. 

Способи і технології збирання цукрових буряків, комплекси машин, їх технічна 

характеристика, класифікація машин. Агротехнічні вимоги до бурякозбиральних машин. 

Робочі органи бурякозбиральних  машин. 

Гичкозбиральні та коренезбиральні машини, їх будова і технологічний процес роботи. 

Системи автоматичного керування  машин по рядкам. Гідрообладнання та гідропривід. 

Машини для збирання кормових коренеплодів їх будова і робота. Буряконавантажувачі-

очисники. Підготовка машин до роботи їх технічне обслуговування. Оцінка якості роботи. 

Правила охорони праці під час роботи на машинах. 

 

Практичні заняття 21-22. 

Вивчення будови, технологічного процесу роботи та основних регулювань гичко збиральної 

машини, буряконавантажувача-очисника та коренезбиральних машин. 

 

9.2.Картоплезбиральні машини. 

Способи збирання картоплі. Класифікація машин. Агротехнічні вимоги до 

картоплезбиральних та  сортувальних  машин. Машини для збирання бадилля картоплі. 

Картоплекопачі та картоплезбиральні комбайни. Гідрообладнання та гідропривід. Машини 

для післязбирального обробітку картоплі. Картоплесортувальні  пункти та  конвеєри-

завантажувачі.  Підготовка машин до роботи. Оцінка якості роботи. Технічне 

обслуговування. Правила охорони праці під час роботи на машинах. 

 

Практичні заняття 23-24. 

Вивчення  будови, технологічного процесу роботи та основних регулювань картоплекопачів, 

картоплесортувального пункту та картоплезбирального комбайна. 

 

 

10.Машини для збирання прядильних культур. 

 

Способи збирання льону. Класифікація машин для збирання льону. Агротехнічні вимоги до 

льонозбиральних машин. Робочі органи  льонозбиральних машин. Льонодробарки. 

Льонозбиральні комбайни.  

Льономолотарки і молотарки-віялки. Машини для підбирання, обертання та згрібання стебел 

і трести. Їх будова, робота і технічна характеристика. Технологічна наладка. Правила 

охорони праці при роботі. 

Способи збирання конопель Класифікація машин для збирання конопель. Агротехнічні 

вимоги до збирання конопель. Робочі органи коноплезбиральних машин. Технічна 

характеристика машин. Коноплежатки та коноплезбиральні  комбайни. Коноплемолотарки, 

їх будова і робота. 



 

 

11.Машини для збирання овочевих культур.  

 

Характеристика овочевих культур як об’єкта збирання. Способи збирання овочевих культур. 

Класифікація машин. Агротехнічні вимоги до машин. Робочі органи машин для збирання 

овочевих культур і сортування плодів. 

Томатозбиральні  машини та машини для післязбиральної обробки томатів. Машини для 

збирання та після збиральної обробки капусти. Машини для збирання зеленого горошку, 

квасолі, баштанних культур і огірків. Копачі цибулі. Машини для збирання моркви, столових 

буряків і часнику. Підготовка машин до роботи, їх технологічна наладка. 

Машини для збирання насінників овочевих культур. Машини для виділення, очищення та 

сортування насіння. Підготовка машин до роботи. Оцінка якості роботи. Правила охорони 

праці під час роботи машин.  

 

 

12.Машини для збирання плодів і ягід. 

 

Технологічні властивості плодів і ягід. Способи збирання плодів і ягід. Класифікація машин. 

Агротехнічні вимоги  до машин. Робочі органи для збирання, сортування і калібрування 

плодів і ягід. Пристрої та машини для малої механізації збирання плодів. Плодозбиральні  

машини. Комбайни та агрегати. Технологічна наладка машин. Оцінка якості роботи машин. 

Машини для транспортування і товарної обробки плодів. Лінії товарної обробки плодів. 

Підготовка машин до роботи. Оцінка якості роботи машин.  

Агротехнічні вимоги до машин для збирання винограду. Машини для збирання 

,навантаження і транспортування  винограду. Комбайни та агрегати. Навантажувачі, 

перевантажувачі. Підготовка машин до роботи. 

Машини та агрегати для догляду за кроною плодових  дерев. Правила охорони праці під час 

роботи на плодозбиральних та ягодозбиральних машинах. 

 

 

 

 

13.Машини  для культуртехнічних і землерийних робіт. 

 

Класифікація  машин для культуртехнічних робіт. Будова та робота машин для зрізування 

кущів і дрібнолісся. Корчування пнів і збирання каміння. Підготовка машин до роботи та 

оцінка якості роботи машин.  

Машини для первинного обробітку грунту: чагарниково-болотні і дискові плуги, спеціальні 

борони, ґрунтообробні фрези. Будова та їх робота. 

Види операцій та типи машин для виконання земляних робіт. Екскаватори. Бульдозери. 

Скрепери. Грейдери і котки. Підготовка машин до роботи. Оцінка якості роботи машин. 

Правила охорони праці під час роботи на машинах. 

 

 

14.Машини для зрошення. 

 

Способи зрошення. Класифікація машин для поливу і насосних станцій. Далекоструменні 

дощувальні апарати. Насосні станції. 

Машини і установки. Технологічна наладка дощувальних машин. Правила охорони праці під 

час роботи з дощувальними машинами та їх обслуговування 


