
Дипломне проєктування. Завдання 2 (18.05.2020) 

Виконання  розділу1 «Організаційний розділ»  

пункту 1.1 «Характеристика сільськогосподарського підприємства  

та мех. підрозділу» 

 

Дані цього розділу є дуже важливими, тому що на їх основі 

ґрунтуються всі розрахунки першого розділу. 

1. Подати короткі дані про господарство і його територіальне 

розміщення за наступною схемою: 

- територіальне розміщення господарства стосовно району, області; 

- коротка історична довідка про організацію господарства і стан 

розвитку; 

- відстань від адміністративних центрів, пунктів реалізації 

сільськогосподарської продукції, баз постачання, залізничної станції, шляхи 

сполучення. 

2. Подати структуру земельних угідь і виробничий напрямок 

господарства. Структура земельних угідь господарства оформляється у 

вигляді таблиці, до якої заносять дані за останні 1...2 роки. 

Таблиця 1.1 - Структура земельних угідь 

 

 2019 рік 

Площа, га Структура,  % 

Всього угіддя   

З них рілля   

Пасовища   

Багаторічні насадження   

Водойми   

Присадибні землі   

       Разом:   

Після таблиці необхідно зробити аналіз зміни структури земельних 

угідь, а також визначити виробничий напрямок господарства. 

3. Відобразити структуру посівних площ і урожайність 

сільськогосподарських культур за останні 2 роки у вигляді  таблиці 1.2. В 

таблиці повинні бути перераховані всі культури, які вирощуються на 

території господарства або відділення чи бригади. 

Таблиця 1.2 - Структура посівних площ, урожайність, валовий збір  

                                   основних сільськогосподарських культур                                              

 

Культура 

2019 рік 

Площа, га Урожайність, ц/га Валовий збір, ц 

Озима пшениця    

Озимий ячмінь...    



Після заповнення таблиці необхідно зробити аналіз, як змінювались 

посівні площі, чи зросла (зменшилась) урожайність і за рахунок чого це 

відбувалося. 

4. Описати склад машинно-тракторного парку бригади чи господарства 

в цілому, вказавши назву машин, їх марку, кількість та стан готовності. 

Можна перерахувати тільки основні марки тракторів, комбайнів і 

сільськогосподарських машин. 

Після опису дати коротку технічну характеристику машинно-

тракторного парку, перспективи його оновлення і т.д. 

5. Описати сівозміну, що використовують у господарстві. Наприклад, в 

даному господарстві використовують змішану сівозміну, яка включає 

наступні культури: 

       1. пар – ... га                                    6. озима пшениця - ... га 

                 2. озима пшениця – ... га                7. кукурудза на зерно – ... га 

                 3. цукровий буряк – ... га,              8. кукурудза на з/к  – ... га, 

                 4. ярий ячмінь – ... га                      9. озима пшениця  – ... га, 

                 5. соя – ... га                                    10. соняшник  - ... га. 

                                                 Всього площею .... га. 

 


