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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ МАШИН ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 

Рік викладання 2021-2022 навчальний рік 

Викладач Нестеренко Олександр Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, http://sgm.kntu.kr.ua/STAFF2.html  

Контактний телефон (0522)-390-472 – викладацька кафедри сільськогосподарського машинобудування, робочі дні з 8
30

 до 14
20

 

E-mail: nov_78@ukr.net 

Консультації Очні консультації згідно розкладу консультацій середа та четвер з 14
20

 до 15
30

 

Онлайн консультації за попередньою домовленістю в робочі дні з 8
30

 до 14
20

 

 

2. Анотація до дисципліни 

Курс «Проектування машин для збирання технічних культур» призначений для фахової підготовки майбутніх конструкторів, сервісників та 

дослідників збиральної техніки. 

 

3. Мета і завдання дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Проектування машин для збирання технічних культур» є навчання студентів практичному використанню 

знань з фундаментальних та спеціальних дисциплін при проектуванні робочих органів машин для збирання технічних культур. 
Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

закріпити навички студентам здійснювати аналіз виконання технологічних операцій і визначати технологічні показники роботи машин для 

збирання технічних культур; навчити студентів теоретичним основам обґрунтування основних параметрів робочих органів збиральних 

машин; закласти студентам основи проектування машин для збирання технічних культур. 

 

4. Формат дисципліни 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням електронних презентацій, поєднуючи 

із практичними роботами. 

Для денної форми навчання: Формат очний (Face to face) 

Для заочної форми навчання: Під час сесії формат очний (Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

 

5. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути наступні компетентності: 

соціальні навички (soft-skills): 

1 – здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

2 – здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, використовуючи здобуті знання в галузі машинобудування. 

фахові (special-skills): 

1 – здатність створювати, удосконалювати та застосовувати кількісні математичні, наукові й технічні методи, застосовувати системний 

підхід для розв'язування інженерних задач галузевого машинобудування, зокрема розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку 

та сучасного стану наукових знань за спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму; 

http://sgm.kntu.kr.ua/STAFF2.html


2 – критичне осмислення передових для галузевого машинобудування наукових фактів, концепцій, теорій, принципів та здатність їх 

застосовувати для розв'язання складних задач галузевого машинобудування і забезпечення сталого розвитку;  

3 – здатність створювати нові техніку і технології в галузі механічної інженерії, зокрема з врахуванням соціальних потреб, новітніх методів 

виробництва, заощадження наявних енергоресурсів, використання альтернативних енергетичних джерел; 

4 – здатність виконувати науково-практичні та прикладні дослідження в машинобудівній галузі; 

5 – здатність розробляти і реалізовувати плани й проекти у сфері галузевого машинобудування. 

Програмні результати вивчення дисципліни: 

1 – знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування 

відповідної галузі; 

2 – знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку; 

3 – знати і розуміти процеси галузевого машинобудування, мати навички їх практичного використання; 

4 – здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні; 

5 – планувати і виконувати наукові дослідження у сфері галузевого машинобудування, аналізувати їх результати, обґрунтовувати висновки. 

 

6. Обсяг дисципліни 

Ознака дисципліни, вид заняття Кількість годин 

Кількість кредитів / годин 4 / 120 

Кількість змістових модулів 2 

Нормативна / вибіркова вибіркова  

лекції 28 

практичні 14 

самостійна робота 78 

Вид підсумкового контролю екзамен 

 

7. Пререквізити 

Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації,  ефективність засвоєння змісту дисципліни значно підвищиться, якщо здобувач 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Вища математика», «Фізика», «Опір матеріалів», «Теорія механізмів і машин», «Теоретична 

механіка», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Сучасні машини та напрямки їх розвитку», «Методи проектування 

машин», «Конструкція, робочі процеси і розрахунок сільськогосподарських машин», «Технологічні основи машинобудування». 

 

8. Технічне і програмне забезпечення /обладнання 

Для викладання дисципліни застосовуються: мультимедійні засоби, персональні комп’ютери, локальна комп’ютерна мережа, вільний доступ 

до Інтернету. 

 

 



9. Політика дисципліни 

Академічна доброчесність:  

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. Детальніше за 

посиланням URL : 

http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%

BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%

D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%

D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%9D%D0%9F%D0%9F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D

1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2

%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%A6%D0%9D%D0%A2%D0%A3.pdf  

Відвідування занять  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичні заняття курсу. Пропущені заняття 

повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

Поведінка на заняттях 

Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

При організації освітнього процесу в Центральукраїнському національному технічному універсистеті студенти, викладачі та адміністрація 

діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного 

вибору; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 

 

10. Навчально - методична карта дисципліни 

Тиждень, 

дата, 

академічні 

години 

Тема, основні питання 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години 
Вага 

оцінки 
Термін виконання 

Змістовий модуль І. Машини для збирання кукурудзи на зерно 

Тиж. 1 

(за 

розкладом) 

2 год. 

Тема 1. Загальні відомості про курс. 

Машини для збирання кукурудзи на 

зерно.  

Огляд кукурудзозбиральних машин. 

Фізико-механічні властивості кукурудзи. 

Машини для збирання кукурудзи на 

зерно. Будова, робота регулювання 

приставки ППК-4 та КСКУ-6. 

Розрахунки продуктивності та 

пропускної здатності.. 

Лекція / 

 Face to face  

 

Презентація 2, 4, 6, 7, 8 Історія створення і перспективи 

розвитку кукурудзозбиральних 

комбайнів. Будова, робота, регулювання 

сучасних приставок-адаптерів до 

зернозбиральних комбайнів для 

збирання кукурудзи 

3 год. 

5 балів Самостійна робота   

до 2 тижня 

 

Тиж. 2 

(за 

Тема 2. Різальні апарати 

кукурудзозбиральних машин 

Лекція /  

Face to face  

Презентація  2, 4, 6, 7, 8 Шляхи підвищення якості роботи і 

зниження енергоємності роботи 

6 балів Самостійна робота 

до 3 тижня 

http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%9D%D0%9F%D0%9F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%A6%D0%9D%D0%A2%D0%A3.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%9D%D0%9F%D0%9F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%A6%D0%9D%D0%A2%D0%A3.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%9D%D0%9F%D0%9F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%A6%D0%9D%D0%A2%D0%A3.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%9D%D0%9F%D0%9F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%A6%D0%9D%D0%A2%D0%A3.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%9D%D0%9F%D0%9F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%A6%D0%9D%D0%A2%D0%A3.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%9D%D0%9F%D0%9F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%A6%D0%9D%D0%A2%D0%A3.pdf


Тиждень, 

дата, 

академічні 

години 

Тема, основні питання 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години 
Вага 

оцінки 
Термін виконання 

розкладом) 

2 год. 

Класифікація, будова, робота. 

Розрахунок параметрів сегментно-

пальцевого різального апарату; побудова 

траєкторії абсолютного руху точок ножа; 

визначення ходу ножа центрального та 

дезаксіального різальних апаратів. 

 різальних апаратів кукурудзозбиральних 

машин 

3 год. 

Тиж. 2 

(за 

розкладом) 

2 год. 

Тема 1. Визначення технологічних 

показників роботи кукурудзозбиральних 

машин 

Практичне 

заняття /  

Face to face  

 

Методичні 

рекомендації   

3 Оформлення роботи. Аналіз результатів. 

Формулювання висновків. 2 год. 

5 балів Самостійна робота 

до 3 тижня 

 

Тиж. 3 

(за 

розкладом) 

2 год. 

Тема 3. Подавальні робочі органи 

Класифікація подавальних робочих 

органів кукурудзозбиральних машин, 

будова, робота. Розрахунок параметрів 

ланцюгових подавальних робочих 

органів. 

Лекція / 

Face to face  

 

Презентація 2, 4, 6, 7, 8 Класифікація і аналіз роботи подавальних 

пристроїв кукурудзозбиральних машин 

2 год. 

6 балів Самостійна робота  

до 4 тижня 

Тиж. 4 

(за 

розкладом) 

2 год. 

Тема 4. Протягувальні робочі органи  

Класифікація протягувальних робочих 

органів кукурудзо-збиральних машин, їх 

будова і робота. Розрахунок 

конструктивних параметрів 

протягувальних вальців. 

Лекція / 

Face to face  

 

Презентація 2, 4, 6, 7, 8 Класифікація і аналіз роботи 

качановідокрелюючих пристроїв 

кукурудзозбиральних машин. Способи 

підвищення протягувальної здатності 

вальців 

2 год. 

6 балів Самостійна робота  

до 5 тижня 

Тиж. 4 

(за 

розкладом) 

2 год. 

Тема 3. Визначення кінематичних та 

конструктивних параметрів подавальних 

ланцюгів та відривного апарата 

кукурудзозбиральних машин 

 

Практичне 

заняття /  

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

3 Оформлення роботи. Аналіз результатів. 

Формулювання висновків. 

2 год. 

5 балів Самостійна робота  

до 5 тижня 

Тиж. 5 

 

(за 

розкладом) 2 

год. 

Тема 5. Качаноочисні пристрої  

Класифікація качаноочисних та 

притискних пристроїв 

кукурудзозбиральних машин, їх будова і 

робота. Розрахунок конструктивних 

параметрів качаноочисних та 

притискних пристроїв машин для 

збирання кукурудзи на зерно. 

Лекція / 

Face to face  

 

Презентація 2, 4, 6, 7, 8 Класифікація і аналіз конструкцій 

качаноочисних вальців та притискних 

пристроїв кукурудзозбиральних машин. 

Шляхи підвищення якості очищення 

качанів від обгорток 

3 год. 

6 балів Самостійна робота  

до 6 тижня 



Тиждень, 

дата, 

академічні 

години 

Тема, основні питання 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години 
Вага 

оцінки 
Термін виконання 

Тиж. 6 

 (за 

розкладом) 2 

год. 

Тема 6. Подрібнювачі листостеблової 

маси  

Класифікація подрібнювальних апаратів 

кукурудзозбиральних машин, їх будова і 

робота. Розрахунок конструктивних 

параметрів барабанних подрібнювачів. 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація 2, 4, 6, 7, 8 Класифікація і аналіз конструкцій 

подрібнювачів стебел. Розрахунки 

параметрів дискових подрібнювачів 

2 год. 

6 балів Самостійна робота  

до 7 тижня 

Тиж. 6 

(за 

розкладом) 2 

год. 

Тема 6. Розрахунок подрібнювального 

апарата кукурудзозбиральних машин 

 

Практичне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

3 Оформлення роботи. Аналіз результатів. 

Формулювання висновків. 

2 год. 

5 бали Самостійна робота  

до 7 тижня 

 Максимальна кількість балів за змістовим модулем І 30 балів  

Змістовий модуль ІІ. Машини для збирання коренеплодів 

Тиж. 7 

 (за 

розкладом) 2 

год. 

Тема 7. Технології збирання цукрових 

буряків. 

Загальні відомості про цукрові буряки. 

Гичкорізальні машини. Будова, робота 

регулювання машини БМ-6Б 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація 1, 2, 4, 5, 6, 7 Класифікація і аналіз технологій 

збирання цукрових буряків 

3 год. 

4 бали Самостійна робота  

до 8 тижня 

Тиж. 8 

Тема 8. Гичкорізальні апарати. 

Класифікація, будова, робота. Розрахунок 

конструктивних параметрів дискового 

різального апарату з пасивним копіром та 

активним ножем 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація 1, 2, 4, 5, 6, 7 

Аналіз якісних показників зрізання 

гички і способи підвищення якості 

зрізання. 

2 год. 

4 бали 
Самостійна робота  

до 9 тижня 

Тиж. 8 

(за 

розкладом) 2 

год. 

Тема 8. Розрахунок гичкорізального 

апарату з пасивним копіром і активним 

дисковим ножем 

Практичне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

3 Оформлення роботи. Аналіз результатів. 

Формулювання висновків. 

2 год. 

4 бали Самостійна робота  

до 9 тижня  

Тиж. 9 

(за 

розкладом) 2 

год. 

Тема 9. Коренезбиральні машини  

Будова, робота та регулювання 

коренезбиральних машин. 

Лекція / 

Face to face  

 

Презентація 1, 2, 4, 5, 6, 7 Класифікація і аналіз конструкцій 

сучасних коренезбиральний машин. 

2 год. 

4 бали Самостійна робота  

до 10 тижня 



Тиждень, 

дата, 

академічні 

години 

Тема, основні питання 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години 
Вага 

оцінки 
Термін виконання 

Тиж. 10 

 (за 

розкладом) 2 

год. 

Тема 10. Копачі коренезбиральних 

машин 

Класифікація, будова, розрахунок 

параметрів вилчастих копачів та 

коренезабірників. Розрахунок 

конструктивних параметрів дискових та 

лемішних копачів. 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація 1, 2, 4, 5, 6, 7 Розрахунок конструктивних параметрів 

дискових та лемішних копачів. 

3 год. 

5 балів Самостійна робота  

до 11 тижня 

Тиж. 10 

(за 

розкладом) 2 

год. 

Тема 10. Розрахунок активних 

вилчастих копачів 

Практичне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

3 Оформлення роботи. Аналіз результатів. 

Формулювання висновків. 

2 год. 

4 бали Самостійна робота  

до 11 тижня 

 

Тиж. 11 

 (за 

розкладом) 2 

год. 

Тема 11. Транспортери-очисники  

Класифікація транспортерів-очисників, 

будова і робота. Розрахунок шнекових 

транспортерів-очисників 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація 1, 2, 4, 5, 6, 7 Класифікація та аналіз конструкцій 

транспортерів-сепараторів коренів 

цукрових буряків. Розрахунки 

параметрів пруткових і кулачкових 

транспортерів 

2 год. 

4 бали Самостійна робота  

до 12 тижня 

Тиж. 12 

 (за 

розкладом) 2 

год. 

Тема 12. Картоплезбиральні машини 

Фізико-механічні властивості картоплі. 

Класифікація, будова, робота 

картоплекопачів: КТН-1А, КСТ-1,4 та 

комбайна КСК-4А1 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація 2, 4, 5, 6, 7 Класифікація машин для збирання 

картоплі. Аналіз факторів, що впливають 

на показники технологічної 

ефективності викопування картоплі. 

2 год. 

4 бали Самостійна робота  

до 13 тижня 

Тиж. 12 

(за 

розкладом) 2 

год. 

Тема 11. Розрахунок шнекового 

транспортера-очисника коренів 

Практичне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

3 Оформлення роботи. Аналіз результатів. 

Формулювання висновків. 

2 год. 

4 бали Самостійна робота  

до 13 тижня 

 

Тиж. 13 

 (за 

розкладом) 2 

год. 

Тема 13. Викопувальні робочі органи 

картоплезбиральних машин 

Класифікація копачів, їх будова і робота. 

Розрахунок конструктивних параметрів 

лемішних копачів. 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація  2, 4, 5, 6, 7 Класифікація, будова і робота 

викопувальних робочих органів. 

Забезпечення оптимальних умов роботи 

активних коливальних копачів. 

2 год. 

5 бали Самостійна робота  

до 14 тижня 

Тиж. 14 

 (за 

розкладом) 2 

год. 

Тема 14. Транспортуючі робочі органи 

картоплезбиральних машин 

Огляд конструкцій. Розрахунки 

параметрів транспортерів-сепараторів 

картоплезбиральних машин. 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація 2, 4, 5, 6, 7 Класифікація, будова і робота 

транспортерів-сепараторів картоплі. 

3 год. 

4 бали Самостійна робота  

до 15 тижня 

Тиж. 14 

(за 

розкладом) 2 

год. 

Тема 13. Розрахунки параметрів 

лемішного копача картоплезбиральної 

машини 

Практичне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

3 Оформлення роботи. Аналіз результатів. 

Формулювання висновків. 

2 год. 

4 балів Самостійна робота  

до 15 тижня 

 Максимальна кількість балів за змістовим модулем ІІ 30 балів  



 

11. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий.  

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль.  

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни здійснюється згідно з кредитною трансферно-накопичувальною 

системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з 

рейтингу навчальної роботи (засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи, виконання практичних та 

індивідуальних завдань), для оцінювання якої призначається 60 балів, і рейтингу з атестації (екзамен) – 40 балів. 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Проектування машин для збирання технічних культур» 

 Поточний контроль та самостійна робота 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Іспит Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14   

Л П Л Л П Л Л П Л Л Л П Л Л П Л П Л Л П Л  

100 5 5 6 6 5 6 6 5 6 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 40 

Примітка: Т1, Т2,…,Т17 – тема програми, Л – теоретичні (лекційні) заняття, П – практичні заняття 
 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 

прийняття рішення викладача і здобувачів вищої освіти на першому занятті. 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка 

за 

шкалою 

ЄКТС 

Визначення 

Оцінка 

За національною 

системою (екзамен, диф. 

залік, курс. проект, курс. 

робота, практика) 

За 

національною 

системою 

(залік) 

За 

системою 

ЦНТУ 

A ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок 
5 (відмінно) Зараховано 90-100 

B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками 

4 (добре) Зараховано 

82-89 

C ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих 

помилок 
74-81 

D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків 
3 (задовільно) Зараховано 

64-73 

E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти 
2 (незадовільно) Незараховано 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота 1-34 



 
Знання здобувачів вищої освіти оцінюється при проведенні екзаменаційного контролю як з теоретичної, так і з практичної підготовки за 

такими критеріями: 

− "відмінно" – здобувач вищої освіти досконало засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, 

основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповіді, вільно використовує набуті 

теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння 

практичних навичок; 

− "добре" – здобувач вищої освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, аргументовано викладає його, володіє основними аспектами з 

першоджерел та рекомендованої літератури, має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але 

припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного матеріалу; 

− "задовільно" – здобувач вищої освіти, в основному, володіє теоретичними знаннями з навчальної дисципліни, орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність 

стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, 

пов’язувати їх із майбутньою діяльністю; 

− "незадовільно" – здобувач вищої освіти не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Аванесов Ю.Б. и др. Свеклоуборочные машины. – М.: Колос, 1985. 

2. Бендера І. М. Проектування сільськогосподарських машин : навч.-метод. посіб. для викон. курс. проектів з розробки с.-г. техніки при 

підготов. фахівців напряму "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" / І. М. Бендера, А. В. Рудь, Я. В. Козій, Д. Г. 
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