


 

 

ДОПОВІДЬ 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ПРИЧІПНИХ ПРИСТРОЇВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН У ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ 

ПІДГОТОВКИ АГРОІНЖЕНЕРІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Отримала розвиток науково-технічна та педагогіко-методологічна 

модель підготовки майбутніх фахівців з агроінженерії до інноваційної 

проектної діяльності на основі вивчення сільськогосподарських машин за 

сучасними технологіями навчання, поглиблення наукової діяльності студентів 

з особливостей розрахунку причіпних пристроїв, які застосовуються у машино-

тракторних агрегатах. Наведено еквівалентну розрахункову схему технічної 

системи, що складається з колісного трактора, як енергетичного рушія, і 



причіпної машини. Такий теоретико-розрахунковий матеріал 

використовуються у навчальному процесі під час курсового проектування, 

виконання магістерських робіт і дисертаційних досліджень, що забезпечує 

формування у закладах вищої освіти загальних і професійних компетентностей 

майбутніх фахівців агропромислового виробництва. Зазначено, що підготовка 

майбутніх агроінженерів до інноваційної проектної діяльності здійснюється 

відповідно до галузевих стандартів і Закону України «Про вищу освіту». 

Досліджено вплив наскрізної проектної підготовки на готовність до виконання 

студентами науково-практичних завдань. Обґрунтовано умову за якої не буде 

перевантаження передніх коліс машини від її робочих органів, а екологічно 

допустимий тиск на ґрунт збережеться. 

Для агроінженерії, як і для інших галузей, важливо, щоб досягнення науки 

швидко впроваджувались у навчальний процес і виробництво. Розвиток у 

єдиній комплексній системі науки і навчального процесу забезпечує 

найкращий результат. У Законі України про вищу освіту [1 Law] зазначається, 

що освітній процес це інноваційна, інтелектуальна, творча діяльність науково-

педагогічних працівників, студентів, виробничників та інших зацікавлених 

осіб. 

Навчання майбутніх агроінженерів ґрунтується на формуванні у них 

професійних компетентностей, котрі забеспечують вирішувати різноманітні 

задачі виробничої діяльності. Об’єктом діяльності агроінженерів є процеси, 

пов’язані з ефективним функціонуванням сільськогосподарської техніки та 

механізованими технологіями. Навчальний процес студентів спеціальності 

«Агроінженерія» направлений на підготовку фахівців, здатних розв'язувати 

професійні спеціалізовані завдання та прикладні задачі, пов’язані з 

використанням сільськогосподарської техніки у механізованих технологіях 

виробництва, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції 

тощо. 



 Базовою навчальною дисципліною для майбутніх агроінженерів є 

«Сільськогосподарські машини». Вивчаючи її студенти отримують знання з 

будови та принципу роботи машин, регулювання їх на оптимальні режими 

роботи. Також студенти вивчають теоретичні основи функціонування машин, 

алгоритми розрахунку і проектування нових, а також удосконалення існуючих 

конструкцій машин. Крім аудиторних занять вивчення дисципліни передбачає 

самостійне виконання студентами курсової роботи. Метою курсового 

проектування є розробка конструкції сільськогосподарської машин чи її вузлів 

або удосконалення існуючих машин для забезпечення виконання 

механізованих виробничих процесів вирощування сільськогосподарських 

культур. 

Основними науковими напрямами студентських робіт агроінженерного 

спрямування є підвищення продуктивності агрегатів, розширення їх 

універсальності, можливостей поєднання енергетичних засобів з іншими 

знаряддями та забезпечення ефективного керування, зниження енергетичних 

показників виконання технологічних процесів, поліпшення безпеку руху та ін. 

Практична, наукова та освітня діяльність показують що проблемні 

питання з особливостей розрахунку причіпних пристроїв 

сільськогосподарських машин у педагогічних технологіях підготовки 

агроінженерів до інноваційної проектної діяльності ще недостатньо вивченні 

та потребують подальшого проведення фундаментальних теоретичних і 

експериментальних досліджень, наукового обґрунтування та узагальнень. 

На протязі тривалого часу науково-педагогічні працівники займалися 

переважно вивченням, а також удосконаленням робочих органів 

сільськогосподарських машин, процесів взаємодії ходової системи з ґрунтом 

та тягово-зчіпними властивостями машин. Щодо проектування причіпних 

пристроїв сільськогосподарських машин, а також поглибленого застосування 

алгоритмів розрахунку таких причіпних технічних систем у педагогічних 

технологіях підготовки агроінженерів до інноваційної проектної діяльності, то 

ці питання недостатньо вивчені. 



У науковій статі представлено основні складові формування інтегральної, 

загальних і професійних компентностей агроінженера як фахівця. Загалом, 

інноваційна система підготовки це система  об’єднано у фізико-математичний, 

загальнотехнічний та спеціальний блоки та загальні і професійні компетенції, 

котрими повинен володіти бакалавр спеціальності 208 «Агроінженерія».  

Інноваційна система науково-методичних розробок, котрі впливають на 

формування спеціальних професійних компетентностей агроінженера 

представлена у статті [5]. Базовою основою цієї системи є підручники, 

навчальні посібники, монографії, програми навчальних дисциплін та інші 

дидактичні матеріали. Удосконалена педагогічна технологія навчання, котра 

ґрунтується на наскрізному, поетапному розвитку готовності майбутнього 

фахівця до проектної діяльності. Така педагогічна технологія навчання 

забезпечує всебічне, комплексне формування професійних компетентностей 

агроінженера відповідно до Законів України та стандартів освіти [1, 2]. Велике 

значення підготовці агроінженерів відіграє наукова діяльність студентів, 

основана на розробці та модернізації сільськогосподарської техніки.  

Питання теорії проектної підготовки вивчали Брюханова Н.О., 

Колесникова И.А., Горчакова-Сибірська М.П., Ничкало Н.Г., Зязюн I.A., 

Гончаренко С.У. та ін. Теорію, методику і практику проектної підготовки 

агроінженерів, вивчали та досліджували Бендера І.М., Дуганець В.І., Пришляк 

В.М. та ін. Також питанням удосконалення методики підготовки майбутніх 

інженерів присвячено праці, О. Коваленко, Д. Чернилевського, П. Яковишина, 

а методика розвитку майбутнього агроінженера знайшла відображення у 

наукових дослідженнях І. Буцика, А. Дьоміна, О. Джеджули, П. Лузана, В. 

Манька, С. Пастушенка, В. Ярошенка. Трансформацію самостійної навчальної 

діяльності у готовність до професійного саморозвитку засобами технологій 

особистісно орієнтованого навчання − відображено в монографії Бондар М.М., 

Журавської Л.М., Остапенко Е.О., Пришляка В.М., Куценко А.Г. 



 

Теорія і практика проектної підготовки майбутніх агроінженерів 

передбачає широкомасштабне застосування наукової складової у навчальному 

процесу під час аудиторних занять, самостійної роботи студентів. Науково 

обґрунтована наскрізність, послідовність та поетапність формування фахових 

компетентностей передбачає зростання якості підготовки фахівців та розвитку 

конкурентоспроможної техніки. Крім того, що студенти протягом навчання 

приймають участь у дослідницьких процесах, конференціях, конструюють та 

моделюють засоби механізації вони на 3-му курсі займаються курсовим 

проектуванням, а в магістратурі (5-й – 6-й роки навчання) – проводять наукові 

дослідження та оформляють наукову роботу. Під час виконання вищевказаних 

видів робіт студенти переважно розраховують, проектують і досліджують 

робочі органи сільськогосподарських машин. Є також роботи, в котрих 

проектуються та досліджуються допоміжні, але разом з тим дуже важливі 

вузли, механізми чи системи машин. Сюди ж і відноситься теорія, розрахунок, 

проектування та конструювання причіпних пристроїв сільськогосподарських 

машин.  

При експлуатації сільськогосподарських агрегатів з причіпними 

машинами за певних умов роботи можуть виникати небажані явища, пов’язані 

з перерозподілом навантажень на опорні елементи машини внаслідок змінних 

умов дії сили тяги трактора на передні колеса машини через її причіпний 

пристрій. Тому при проектуванні причіпних та напівпричіпних 

сільськогосподарських машин слід звертати особливу увагу на правильний 

вибір параметрів приєднувальних елементів машини до трактора. Для 

вирішення цього завдання необхідне розв’язання деяких конкретних 

конструкторських задач з визначення оптимальних параметрів 

приєднувальних елементів причіпної машини. 

Виконувати роботу необхідно за вихідними даними (схеми колісного 

ходу машини, її повздовжня база, координата центра ваги машини та ін.), 

взятими з індивідуального завдання на курсову роботу з дисципліни 



„Сільськогосподарські машини”. Розрахунки необхідно провести по двох 

схемах колісних ходів. 

Спочатку, використовуючи вихідні дані тільки однієї колонки таблиці 

варіанту та по одній із схем колісного ходу, визначити можливість 

зрівноваження додаткових навантажень на передні колеса машини від дії її 

робочих органів за рахунок вертикальної складової сили тяги на гаку трактора, 

яка утворюється при наявності кута нахилу причепа до горизонту.  

Якщо вдається одержати рівність, коли, ψn=ψ це означає, що при 

вибраних l та hn  перевантаження передніх коліс машини від її робочих 

органів не буде, екологічно допустимий тиск на ґрунт збережеться. А якщо 

цю рівність не можливо одержати, необхідно підібрати такі значення 

довжини l причепа та висоти hn розміщення шарніра причепа, які 

дозволяють одержати максимально допустиме значення кута ψn нахилу 

причепа до горизонту.  



 


