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РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ 

 

Метою державної атестації є встановлення фактичної відповідності 

рівня підготовки випускників вимогам освітньо–професійної програми 

«Агроінженерія».  

Державну атестацію випускників здійснює Державна екзаменаційна 

комісія вищого навчального закладу за фахом, головою якої є директор 

Відокремленого структурного підрозділу «Ладижинський фаховий коледж 

Вінницького національного аграрного університету». 

Вищий навчальний заклад має право вибирати структуру завдань 

державної атестації випускників.  

Державний іспит за фахом повинен виявити професійні знання, вміння 

та навики з комплексу нормативних дисциплін циклу професійної 

підготовки, а саме: 

– гідро-, пневмоприводи новітніх с.-г. машин; 

– деталі машин; 

– підйомно-транспортні машини; 

– система «машина-поле». 

Екзаменаційні білети, які охоплюють зазначений комплекс фахових 

дисциплін, включають тестові завдання з кожної дисципліни, які виносяться 

на іспит.  

Включені в державний іспит навчальні дисципліни, які мають за мету 

оцінити рівень знань із застосування механізованих технологій виробництва, 

первинної переробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської 

продукції, використання, технічного обслуговування і ремонту 

сільськогосподарської техніки, організації та керівництва структурних 

підрозділів підприємства. 

Фахова компетентність випускника початкового рівня (короткого 

циклу) вищої освіти «Молодший бакалавр» за освітньо-професійного 

програмою «Агроінженерія» передбачає: 
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– здатність використовувати у фаховій діяльності знання будови і 

технічних характеристик сільськогосподарської техніки для моделювання 

технологічних процесів аграрного виробництва; 

– здатність проектувати механізовані технологічні процеси 

сільськогосподарського виробництва, використовуючи основи природничих 

наук; 

– здатність використовувати основи механіки твердого тіла і рідини; 

матеріалознавства і міцності матеріалів для опанування будови та теорії 

сільськогосподарської техніки; 

– здатність до конструювання машин на основі графічних моделей 

просторових форм та інструментів автоматизованого проектування; 

– здатність використовувати теоретичні основи та базові методи 

термодинаміки і гідравліки для визначення і вирішення інженерних завдань; 

– здатність вибирати і використовувати механізовані технології, в тому 

числі в системі точного землеробства; проектувати та управляти 

технологічними процесами й системами виробництва, первинної обробки, 

зберігання, транспортування та забезпечення якості сільськогосподарської 

продукції відповідно до конкретних умов аграрного виробництва; 

– здатність комплектувати оптимальні сільськогосподарські агрегати, 

технологічні лінії та комплекси машин; 

– здатність до використання технічних засобів автоматики і систем 

автоматизації технологічних процесів в аграрному виробництві; 

– здатність виконувати монтаж, налагодження, діагностування та 

випробування сільськогосподарської техніки, технологічного обладнання, 

систем керування і забезпечувати якість цих робіт; 

– здатність організовувати використання сільськогосподарської техніки 

відповідно до вимог екології, принципів оптимального природокористування 

й охорони довкілля; 

– здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування та 

усувати відмови сільськогосподарської техніки та технологічного 
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обладнання; 

– здатність аналізувати та систематизувати науково-технічну 

інформацію для організації матеріально-технічного забезпечення аграрного 

виробництва; 

– здатність організовувати роботу та забезпечувати адміністративне 

управління виробничими підрозділами, які здійснюють технічне 

забезпечення агропромислового виробництва відповідно до реалізації 

правових вимог безпеки життєдіяльності і охорони праці; аналізувати 

показники техногенних та природних небезпек, а також планувати і 

виконувати відповідні захисні заходи; 

– здатність здійснювати економічне обґрунтування доцільності 

застосування технологій та технічних засобів в агропромисловому 

виробництві, інженерно-технічних заходів з підтримання машинно-

тракторного парку, фермської та іншої сільськогосподарської техніки в 

працездатному стані.  
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РОЗДІЛ 2. ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ У ЗДОБУВАЧІВ 

ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ (КОРОТКОГО ЦИКЛУ) ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР» ЗА  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО ПРОГРАМОЮ «АГРОІНЖЕНЕРІЯ» 

 

2.1 Гідро-, пневмоприводи новітніх с.-г. машин 

 

Питання, що виносяться на державний іспит: 

1. Загальні поняття та визначення дисципліни 

2. Елементи об’ємних гідроприводів 

3. Об’ємні гідромашини 

4.Гідроапаратура 

5. Компресори, вентилятори, насоси 

6. Комплектуючі та апаратура пнемо-приводів 

7. Об’ємні гідроприводи 

8. Монтаж та експлуатація об’ємних гідроприводів 

9. Складання типових схем гідро- і пнемо-приводів 

10. Розрахунок об’ємних гідроприводів поступального руху 

11. Розрахунок типових схем пнемо-приводів 

12. Сучасний стан і напрями подальшого розвитку гідро- і пневмо-

привода сільськогосподарської техніки. 

13. Класифікація об’ємних гідроприводів та пневмоприводів 

сільськогосподарських машин за призначенням. 

14. Класифікація об’ємних гідроприводів та пневмоприводів по виду 

джерела енергії. 

15. Аналогія об’ємного гідропривода з пневматичним, механічним і 

електричним приводами. 

16. Основні гідропристрої об’ємного гідропривода. Принцип дії 

простого об’ємного гідропривода. 

17. Принцип дії пневмопривода. Основні елементи пневмопривода. 
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18. Типи насосів, які застосовуються в гідроприводах 

сільськогосподарської техніки. Принцип роботи шестерного насоса. 

19. Як визначають подачу шестеренного насоса? Як визначають 

потужність насоса? Як визначають крутний момент на валу насоса? 

20. Як здійснюється регулювання робочого об’єму в аксіально-

плунжерних насосах з нахиленим блоком і нахиленим диском. 

21. Одиниці вимірювання робочого об’єму, подачі, потужності і 

крутного моменту насоса. 

22. Принцип роботи планетарного насоса. 

23. Визначення поняття гідромотор. Призначення гідромотора. 

24. Типи гідромоторів, які застосовують в гідроприводах 

сільськогосподарської техніки.Основні технічні показники гідромоторів. 

25. Типи пневмомоторів, які застосовують в пневмоприводах 

сільськогосподарської техніки. Основні технічні показники пневмомоторів. 

26. Переваги і недоліки пневмоприводу. 

27. Планетарні гідромотори та їх область застосування. 

28. Призначення , принцип роботи, конструкція розподільників і 

клапанів 

 

2.2 Деталі машин 

 

Питання, що виносяться на державний іспит: 

1. Основні поняття теорії надійності. 

2. Механічні передачі в машинобудуванні. Фрикційні передачі. 

3. Прямозубі циліндричні передачі. Особливості геометрії та 

розрахунків косозубих передач. 

4. Конічні зубчасті передачі. Черв’ячні передачі. Кінематика, 

розрахунок. 

5. Пасові і ланцюгові передачі. 

6. Вали та вісі. Конструкції, розрахунок. 
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7. Підшипники. Вибір підшипників кочення за статичною та 

динамічною вантажопідйомністю. 

8. Муфти приводів машин. Конструкції, розрахунок. 

9. Зварні з’єднання. Розрахунок, правила конструювання. 

10. Основи теорії гвинтової пари. 

11. Розрахунки болтових з’єднань. 

12. Передача гвинт-гайка. 

13. Шпонкові з’єднання. 

14. Шліцьові та профільні з’єднання. 

15. Пружні елементи. 

 

2.3 Підйомно-транспортні машини 

 

Питання, що виносяться на державний іспит: 

1. Основні етапи та направлення розвитку ПТМ. Класифікація, 

контроль та  основні параметри ПТМ. 

2. Визначення потужності привода. 

3. Стрічкові конвеєри. Будова. Розрахунок стрічкового конвеєра. 

4. Розрахунок ланцюгових конвеєрів.  

5. Пластинчасті конвеєри, особливості конструкції. Застосування. 

6. Скребкові конвеєри. Розрахунок конвеєра з високими скребками. 

7. Скребкові конвеєри суцільного волочіння. Розрахунок особливих 

конструкцій. 

8. Елеватори. Розрахунок. Застосування. 

9. Вантажопідйомні машини. Режими роботи. Класифікація та основні 

вузли. 

10. Тягові органи вантажопідйомних машин. Вибір та розрахунок.  

11. Поліспаси. Розрахунок. Застосування. 

12. Деталі для навивки ланцюгів і канатів. 

13. Вантажопідйомні механізми з ручним приводом. 
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14. Механізми підйому. Конструкція та розрахунок. 

15. Механізми пересування. 

16. Призначення, конструкція та розрахунок гвинтового конвеєра 

17. Призначення , конструкція та розрахунок кран-балки ремонтного 

цеху. 

18. Призначення, конструкція та розрахунок кран-балки 

тваринницького приміщення. 

19. Призначення, конструкція та розрахунок електроталі з вбудованим 

двигуном. 

20. Фізико-механічні властивості матеріалів що транспортуються. 

21. Фізико-механічні властивості матеріалів з яких виготовляють 

машини. 

22. Призначення, конструкція та розрахунок автомобільного 

підйомного крану. 

23. Призначення, конструкція та розрахунок мостового крану. 

24. Історія розвитку підйомно-транспортних машин: від Давнього 

Єгипту до наших днів. 

 

2.4 Система «машина-поле» 

 

Питання, що виносяться на державний іспит: 

1. Предмет, мета і завдання дисципліни. Формування системи 

«машина-поле». 

2. Системний підхід в розв'язанні проблем механізації 

сільськогосподарського виробництва. 

3. Аналіз виробничих ситуацій і систем. 

4. Енергетичний баланс системи «машина–поле». Шляхи зниження 

енерговитрат в рослинництві. 

5. Машинно – тракторний агрегат, як динамічний об’єкт підсистеми 

«Машина». 
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6. Фізико-механічні властивості об’єктів (операндів) підсистеми 

«Поле». 

7. Дія опорно-ходових систем МТА на грунт. 

8. Перспективи розвитку сільськогосподарської техніки та 

механізованих технологій в рослинництві. Система точного землеробства. 

9. Біосфера Землі як складова системи «Машина-поле». 

10. Середовище функціонування технічних систем. Функціонально-

вартісний аналіз системи «Машина-поле». 

11. Аналіз виробничих ситуацій. Способи керування системами та 

реалізація ними своїх функцій  

12. Характеристика системного, функціонального, еволюційного, 

інженерного енергетичного, економічного та екологічного видів аналізу 

механізованих систем та операцій в рослинництві. 

13. Енергетичний стан поля. Енергетична сутність інтенсифікації с.г.  

14. Загальні рекомендації оптимізації енерговитрат.  

15. Зниження енергетичних витрат на основних технологічних 

операціях: обробіток ґрунту, внесення добрив, догляд за рослинами, захист 

рослин від шкідників та хвороб, збирання сільськогосподарських культур. 

16. Опорно–ходові системи МТА. 

17. Робочі органи с.г. машин. Взаємодія робочих органів 

сільськогосподарських машин з ґрунтом. 

18. Динамічний вплив нерівностей поверхні поля на с.г. машини.  

19. Характеристика макро- та мікронерівностей поверхні поля. Природа 

утворення нерівностей поверхні поля. 

20. Вплив нерівностей поверхні поля на швидкість та якість виконання 

механізованих технологічних операцій. 

21. Взаємодія робочих органів сільськогосподарських машин з 

рослинами. 

22. Вимоги сільськогосподарських рослин до росту та розвитку: 

щільність та структура ґрунту в зоні розвитку рослин; водний режим ґрунту; 
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повітряний режим; наявність поживних речовин.  

23. Структурний склад ґрунту. Гідрофізичний стан ґрунту. 

Газофізичний стан ґрунту, газообмін між ґрунтом і атмосферою.  

24. Вплив переущільнення на водний та газовий стан ґрунту та на 

врожайність сільськогосподарських культур.  

25. Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур 
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РОЗДІЛ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ ВИПУСКНИКІВ 

ДЕРЖАВНОЮ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЮ КОМІСІЄЮ 

 

Прийом державного іспиту за спеціальністю здійснюється комісією, 

яка створюється наказом директора Відокремленого структурного підрозділу 

«Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету». Членами комісії призначаються ведучі викладачі кафедри, 

головою комісії призначаються наказом ректора університету. 

Загальна тривалість виконання комплексного кваліфікаційного 

завдання не повинна перевищувати двох академічних годин.  

За результатами здачі державного іспиту студент отримує оцінку за 

кожну частину комплексного кваліфікаційного завдання. Остаточне рішення 

у частині підсумкової оцінки приймається за результатами закритого 

засідання ДЕК за результатами обговорення. Рішення комісії щодо 

підсумкової оцінки оголошується головою ДЕК. 

Студенти, які не виконали комплексне кваліфікаційне завдання, у 

строк, передбачений регламентом, або не отримали допуск до здачі 

державного іспиту, а також ті, хто одержав під час виконання незадовільні 

оцінки, отримають академічну довідку про навчання. До повторної здачі 

державного іспиту студент може бути допущений не раніше, ніж через рік. 

Таблиця 3.1 – Критерії оцінювання  

Оцінка 

в балах 

Оцінка 

за 

національною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

1 2 3 4 

90-100 Відмінно А 
Відмінно (відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

B 
Дуже добре (вище середнього рівня з 

кількома помилками) 

75-81 С 
Добре (в цілому правильне виконання 

з певною кількістю суттєвих помилок) 
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Продовження табл. 3.1 
 

1 2 3 4 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно (непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 

60-66 E 
Достатньо (виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FX 
Незадовільно (з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно (з обов'язковим 

повторним курсом) 
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