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18.03.2020 

6 год 

Тема:  Креслення загального 

виду. Складальний кресленик. 

Графічна робота 13. Виконання 

ескізів деталей складальної одиниці. 

Складальний кресленик складальної 

одиниці. Специфікація. 

 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 

Сидоренко В.К. Технічне 

креслення. - Львів: Оріяна-

Нова, 2000., 
http://sukhorukov.vk.vntu.edu.u
a/file/ab4684511d9b425f3c28d6
07f93a7769.pdf., 
http://kukh.ho.ua/kurs/IKG/LIT/
1.pdf 
https://www.gurt.org.ua/upload
s/news/files/2016-
8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D
1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D1%8F-min.pdf 

Занотувати основні 

поняття із конспекту. 

Варіант графічного 

завдання згідно 

порядкового номеру в 

журналі. 

Опрацювати теоретичний 

матеріал  

Конспект Складальне 

креслення.pdf., 

Складальне 

креслення\Практична 

робота № 17 Складальне 

креслення.docx 

Формат А3 

19.03.2020 

6 год 

Тема:  Креслення загального 

виду. Складальний кресленик. 

Креслення загального вигляду: його 

призначення та зміст. Умовності та 

спрощення на кресленні загального 

вигляду. Таблиця переліку складових 

частин виробу. 
 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 

Сидоренко В.К. Технічне 

креслення. - Львів: Оріяна-

Нова, 2000., 

http://sukhorukov.vk.vntu.edu.u
a/file/ab4684511d9b425f3c28d6
07f93a7769.pdf., 
https://www.gurt.org.ua/upload
s/news/files/2016-
8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D
1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D1%8F-min.pdf 

Варіант графічного 

завдання згідно 

порядкового номеру в 

журналі. 

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3 

Складальне 

креслення\Практична 

робота № 17 Складальне 

креслення.docx. 

Формат А3 
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25.03.2020 

6 год 

Тема:  Креслення загального 

виду. Складальний кресленик. 

Складальне креслення: його 

призначення та зміст. 

Послідовність виконання складальної 

о креслений. Виконання ескізів 

деталей складальної одиниці. Вибір 

кількості зображень на складальному 

кресленні. Розміри на складальному 

кресленні. Номери позицій. 

Специфікація. 

Михайленко B.C., Ванін 

СМ., Ковальов CM. 

Інженерна та комп'ютерна 

графіка. - К.: Каравела, 

2003., 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 

Сидоренко В.К. Технічне 

креслення. - Львів: Оріяна-

Нова, 2000., 

http://sukhorukov.vk.vntu.edu.u
a/file/ab4684511d9b425f3c28d6
07f93a7769.pdf., 
http://kukh.ho.ua/kurs/IKG/LIT/
1.pdf 
https://www.gurt.org.ua/upload
s/news/files/2016-
8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D
1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D1%8F-min.pdf 

Варіант графічного 

завдання згідно 

порядкового номеру в 

журналі. 

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3. 
 Складальне 

креслення\Практична 

робота № 17 Складальне 

креслення.docx 

Формат А3 

  26.03.2020 

6 год 

Тема: Читання і деталювання 

складальних креслеників. 

Графічна робота 14. Робочі 

кресленики деталей складальної 

одиниці за складальним креслеником. 

 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 

Сидоренко В.К. Технічне 

креслення. - Львів: Оріяна-

Нова, 2000., 
http://kukh.ho.ua/kurs/IKG/LIT/
1.pdf 
https://www.gurt.org.ua/upload
s/news/files/2016-
8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D
1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D1%8F-min.pdf 

Занотувати основні 

поняття із конспекту. 

Варіант графічного 

завдання згідно 

порядкового номеру в 

журналі. 

Опрацювати теоретичний 

матеріал. 

ПРАКТИЧНА №18 

Деталювання\Деталюванн

я.pdf 

Формат А1 
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  01.04.2020 

6 год 

Тема: Читання і деталювання 

складальних креслеників. 
Графічна робота 15. Деталювання 
складального кресленика.  
Послідовність читання складальних 
креслень. Послідовність 
деталювання. 

 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 

Сидоренко В.К. Технічне 

креслення. - Львів: Оріяна-

Нова, 2000., 
http://sukhorukov.vk.vntu.edu.u
a/file/ab4684511d9b425f3c28d6
07f93a7769.pdf., 
http://kukh.ho.ua/kurs/IKG/LIT/1.pdf 

https://www.gurt.org.ua/upload
s/news/files/2016-
8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D
1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D1%8F-min.pdf 

Варіант графічного 

завдання згідно 

порядкового номеру в 

журналі. 

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3. 
ПРАКТИЧНА №18 

Деталювання\Деталюванн

я.pdf 

Формат А1 

  02.04.2020 

6 год 
Тема: Читання і деталювання 

складальних креслеників. 

Особливості деталювання 

складальних креслень. Специфіка 

розмірів при деталюванні.  

Виконання робочих креслень деталі 

складальної одиниці за складальним 

кресленням. 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 

Сидоренко В.К. Технічне 

креслення. - Львів: Оріяна-

Нова, 2000., 

http://sukhorukov.vk.vntu.edu.u
a/file/ab4684511d9b425f3c28d6
07f93a7769.pdf., 
http://kukh.ho.ua/kurs/IKG/LIT/
1.pdf 
https://www.gurt.org.ua/upload
s/news/files/2016-
8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D
1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D1%8F-min.pdf 

Варіант графічного 

завдання згідно 

порядкового номеру в 

журналі. 

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3. 

ПРАКТИЧНА №18 

Деталювання\Деталюванн

я.pdf 

Формат А1 

М-21, 

М-22, 

М-23. 

Основи нарисної 

геометрії та 

інженерна графіка 

Павловський Д.В. 

0964617925 

18.03.2020 

6 год 

Тема:  Креслення загального 

виду. Складальний кресленик. 

Графічна робота 13. Виконання 

ескізів деталей складальної одиниці. 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 

Сидоренко В.К. Технічне 

креслення. - Львів: Оріяна-

Нова, 2000., 

Занотувати основні 

поняття із конспекту. 

Варіант графічного 

завдання згідно 

порядкового номеру в 

журналі. 
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pavlovskiydv@gmail.c

om 

Складальний кресленик складальної 

одиниці. Специфікація. 

 

http://sukhorukov.vk.vntu.edu.u
a/file/ab4684511d9b425f3c28d6
07f93a7769.pdf., 
http://kukh.ho.ua/kurs/IKG/LIT/
1.pdf 
https://www.gurt.org.ua/upload

s/news/files/2016-
8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D
1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD

%D0%BD%D1%8F-min.pdf 

Опрацювати теоретичний 

матеріал  

Конспект Складальне 

креслення.pdf., 

Складальне 

креслення\Практична 

робота № 17 Складальне 

креслення.docx 

Формат А3 

  19.03.2020 

6 год 
Тема:  Креслення загального 

виду. Складальний кресленик. 

Креслення загального вигляду: його 

призначення та зміст. Умовності та 

спрощення на кресленні загального 

вигляду. Таблиця переліку складових 

частин виробу. 
 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 

Сидоренко В.К. Технічне 

креслення. - Львів: Оріяна-

Нова, 2000., 

http://sukhorukov.vk.vntu.edu.u
a/file/ab4684511d9b425f3c28d6
07f93a7769.pdf., 
https://www.gurt.org.ua/upload
s/news/files/2016-
8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D
1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D1%8F-min.pdf 

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3 

Складальне 

креслення\Практична 

робота № 17 Складальне 

креслення.docx. 

Формат А3 

25.03.2020 

6 год 
Тема:  Креслення загального 

виду. Складальний кресленик. 

Складальне креслення: його 

призначення та зміст. 
Послідовність виконання складальної 

о креслений. Виконання ескізів 

деталей складальної одиниці. Вибір 

кількості зображень на складальному 

кресленні. Розміри на складальному 

кресленні. Номери позицій. 

Специфікація. 

Михайленко B.C., Ванін 

СМ., Ковальов CM. 

Інженерна та комп'ютерна 

графіка. - К.: Каравела, 

2003., 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 

Сидоренко В.К. Технічне 

креслення. - Львів: Оріяна-

Нова, 2000., 

Варіант графічного 

завдання згідно 

порядкового номеру в 

журналі. 

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3. 
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http://kukh.ho.ua/kurs/IKG/LIT/
1.pdf 
https://www.gurt.org.ua/upload
s/news/files/2016-
8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D
1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D1%8F-min.pdf 

26.03.2020 

6 год 
Тема: Читання і деталювання 

складальних креслеників. 

Графічна робота 14. Робочі 

кресленики деталей складальної 

одиниці за складальним креслеником. 

 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 

Сидоренко В.К. Технічне 

креслення. - Львів: Оріяна-

Нова, 2000., 

http://kukh.ho.ua/kurs/IKG/LIT/
1.pdf 
https://www.gurt.org.ua/upload
s/news/files/2016-
8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D
1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D1%8F-min.pdf 

Варіант графічного 

завдання згідно 

порядкового номеру в 

журналі. 

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3. 

ПРАКТИЧНА №18 

Деталювання\Деталюванн

я.pdf 

Формат А1 

  01.04.2020 

6 год 
Тема: Читання і деталювання 

складальних креслеників. 
Графічна робота 15. Деталювання 
складального кресленика.  
Послідовність читання складальних 
креслень. Послідовність 
деталювання. 

 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 

Сидоренко В.К. Технічне 

креслення. - Львів: Оріяна-

Нова, 2000., 

http://sukhorukov.vk.vntu.edu.u
a/file/ab4684511d9b425f3c28d6
07f93a7769.pdf., 
http://kukh.ho.ua/kurs/IKG/LIT/
1.pdf 
https://www.gurt.org.ua/upload
s/news/files/2016-
8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D

Варіант графічного 

завдання згідно 

порядкового номеру в 

журналі. 

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3. 

ПРАКТИЧНА №18 

Деталювання\Деталюванн

я.pdf 
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М23 

Комп’ютери і 

комп’ютерні 

технології 

Баланчук Тетяна 

Олександрівна 

0679189502 

balanchuktat@gmail.co

m 

17.03.2020 

6 год 

Лекція 

Виконання обчислень в 

середовищі математичного 

пакету MathCAD 

Теоретичний матеріал: 

https://drive.google.com/open?

id=1z1BDv9CJ6Wr5fS_K4m_

vabcTD6kQO7ln 

Відеоуроки: 

https://youtu.be/BYFfakq7YN

Q 

https://youtu.be/Vej0sXPj_T0 

https://youtu.be/c6L22XzFC4

w 

https://youtu.be/OswOeqICp-8 

https://youtu.be/YsMyiNk-nvg 

Встановити програму 

MathCAD на власний 

комп’ютер.  

 

Опрацювати теоретичний 

матеріал  

 

Переглянути відеоуроки 

1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D1%8F-min.pdf 

  02.04.2020 

6 год 

Тема: Читання і деталювання 

складальних креслеників. 
Особливості деталювання 

складальних креслень. Специфіка 

розмірів при деталюванні.  

Виконання робочих креслень деталі 

складальної одиниці за складальним 

кресленням. 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 

Сидоренко В.К. Технічне 

креслення. - Львів: Оріяна-

Нова, 2000., 
http://sukhorukov.vk.vntu.edu.u
a/file/ab4684511d9b425f3c28d6
07f93a7769.pdf., 
http://kukh.ho.ua/kurs/IKG/LIT/
1.pdf 
https://www.gurt.org.ua/upload
s/news/files/2016-
8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D
1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D1%8F-min.pdf 

Варіант графічного 

завдання згідно 

порядкового номеру в 

журналі. 

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3. 
ПРАКТИЧНА №18 

Деталювання\Деталюванн

я.pdf 

Формат А1 

https://drive.google.com/open?id=1z1BDv9CJ6Wr5fS_K4m_vabcTD6kQO7ln
https://drive.google.com/open?id=1z1BDv9CJ6Wr5fS_K4m_vabcTD6kQO7ln
https://drive.google.com/open?id=1z1BDv9CJ6Wr5fS_K4m_vabcTD6kQO7ln
https://youtu.be/BYFfakq7YNQ
https://youtu.be/BYFfakq7YNQ
https://youtu.be/Vej0sXPj_T0
https://youtu.be/c6L22XzFC4w
https://youtu.be/c6L22XzFC4w
https://youtu.be/OswOeqICp-8
https://youtu.be/YsMyiNk-nvg
https://www.gurt.org.ua/uploads/news/files/2016-8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-min.pdf
https://www.gurt.org.ua/uploads/news/files/2016-8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-min.pdf
http://sukhorukov.vk.vntu.edu.ua/file/ab4684511d9b425f3c28d607f93a7769.pdf
http://sukhorukov.vk.vntu.edu.ua/file/ab4684511d9b425f3c28d607f93a7769.pdf
http://sukhorukov.vk.vntu.edu.ua/file/ab4684511d9b425f3c28d607f93a7769.pdf
http://kukh.ho.ua/kurs/IKG/LIT/1.pdf
http://kukh.ho.ua/kurs/IKG/LIT/1.pdf
https://www.gurt.org.ua/uploads/news/files/2016-8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-min.pdf
https://www.gurt.org.ua/uploads/news/files/2016-8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-min.pdf
https://www.gurt.org.ua/uploads/news/files/2016-8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-min.pdf
https://www.gurt.org.ua/uploads/news/files/2016-8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-min.pdf
https://www.gurt.org.ua/uploads/news/files/2016-8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-min.pdf
file:///E:/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№18%20Деталювання/Деталювання.pdf
file:///E:/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№18%20Деталювання/Деталювання.pdf
file:///E:/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№18%20Деталювання/Деталювання.pdf


https://youtu.be/f14ZmZBDCY

c 

https://youtu.be/su4j0nKazkQ 

https://youtu.be/B9sV3Mk6sd8 

https://youtu.be/zbZF-s2JHqI 

https://youtu.be/FQPHgvzu26s 

https://youtu.be/NUwdR2_9u_

M 

Архів з програмою: 

https://drive.google.com/open?

id=1gJAfC5NhDf6EqdYXIeU-

X8_z0VioOXgI 

Відеоінструкція для 

встановлення MathCAD на 

комп’ютер: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=VZKmG6aK7uk&list=PL

WhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9

aApspdfp&index=6 

М21 

М22 

М23 

 24.03.2020 

6 год 
ЛПЗ Основи  роботи   із   

програмою MathCad.    Змінні   і   

функції.   Оператори  MathCad.     

Матричні обчислення. 

Відеоуроки: 

https://youtu.be/v4pV5pytwbA 

https://youtu.be/wntx5Ib-Ink 

https://youtu.be/_e6w-168dsc 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?

id=19ETNIOUiYiqOvJj-

m9mm5DMZgY97UGtQ 

Переглянути відеоуроки 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com (1 

підгрупа) 

kot425@meta.ua  

(2 підгрупа) 

М21 

М22 

М23 

 31.03.2020 

6 год 
ЛПЗ Побудова графіків функцій в 

MathCad.     

Відеоурок: 

https://youtu.be/efkjW76pGqg 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?

id=11n0kOpFFHE3ops_DgbR

6KlhwZiA4BO0z 

 

Переглянути відеоурок 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com (1 

підгрупа) 

kot425@meta.ua  
(2 підгрупа) 

https://youtu.be/f14ZmZBDCYc
https://youtu.be/f14ZmZBDCYc
https://youtu.be/su4j0nKazkQ
https://youtu.be/B9sV3Mk6sd8
https://youtu.be/zbZF-s2JHqI
https://youtu.be/FQPHgvzu26s
https://youtu.be/NUwdR2_9u_M
https://youtu.be/NUwdR2_9u_M
https://drive.google.com/open?id=1gJAfC5NhDf6EqdYXIeU-X8_z0VioOXgI
https://drive.google.com/open?id=1gJAfC5NhDf6EqdYXIeU-X8_z0VioOXgI
https://drive.google.com/open?id=1gJAfC5NhDf6EqdYXIeU-X8_z0VioOXgI
https://www.youtube.com/watch?v=VZKmG6aK7uk&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=VZKmG6aK7uk&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=VZKmG6aK7uk&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=VZKmG6aK7uk&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=6
https://youtu.be/v4pV5pytwbA
https://youtu.be/wntx5Ib-Ink
https://youtu.be/_e6w-168dsc
https://drive.google.com/open?id=19ETNIOUiYiqOvJj-m9mm5DMZgY97UGtQ
https://drive.google.com/open?id=19ETNIOUiYiqOvJj-m9mm5DMZgY97UGtQ
https://drive.google.com/open?id=19ETNIOUiYiqOvJj-m9mm5DMZgY97UGtQ
mailto:balanchuktat@gmail.com
https://youtu.be/efkjW76pGqg
https://drive.google.com/open?id=11n0kOpFFHE3ops_DgbR6KlhwZiA4BO0z
https://drive.google.com/open?id=11n0kOpFFHE3ops_DgbR6KlhwZiA4BO0z
https://drive.google.com/open?id=11n0kOpFFHE3ops_DgbR6KlhwZiA4BO0z
mailto:balanchuktat@gmail.com


М31 

М32 

М33 

Комп’ютери і 

комп’ютерні 

технології 

Баланчук Тетяна 

Олександрівна 

0679189502 

balanchuktat@gmail.co

m 

19.03.2020 

6 год 

ЛПЗ Побудова табличних 

документів в MS Word 

 

Відеоуроки: 

https://youtu.be/IQl9Z5wg9Bo 

https://youtu.be/0MJ5_XTuSh

o 

Зразки  табличних 

документів для створення: 

https://drive.google.com/open?

id=1nY3I21FB7CZsO9ZvoNt

Qh6Zu_W0OvJy9 

https://drive.google.com/open?

id=1-

CqzW2i63oBIW4ip1iGDAWe

KELKelxPs 

https://drive.google.com/open?

id=1fgSGKx7jb-

I5qK7pwatHd3D5jAfze9vl 

Переглянути відеоуроки 

Відтворити зразки 

табличних документів 

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com (1 

підгрупа) 

kot425@meta.ua  

(2 підгрупа) 
 
 

М31 

М32 

М33 

 26.03.2020 

6 год 

ЛПЗ Використання стилів 

документів в MS Word. 

Колонтитули. Формули. Схеми. 

 

Відеоуроки: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=-

Ws1ioY5jTc&list=PLWhJMv

UnSi681jf88S4TeKe_9aApspd

fp&index=17 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?

id=1DGuoyw9_xYMwhd0EgE

GoN76V4yw5Ahrr 

Переглянути відеоуроки 

 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

 

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com (1 

підгрупа) 

kot425@meta.ua  

(2 підгрупа) 

М33  01.04.2020 

2 год 
ЛПЗ Вставка графічних об’єктів 

в MS Word     

Відеоуроки: 

https://youtu.be/DeK_lB1KLL

c 

https://youtu.be/ByHu0al1PFw 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?

id=1K-

aZ5ts4pwk5IiZnoQtQwH8Dor

gTndVm 

Переглянути відеоуроки 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com (1 

підгрупа) 

kot425@meta.ua  

(2 підгрупа) 

https://youtu.be/IQl9Z5wg9Bo
https://youtu.be/0MJ5_XTuSho
https://youtu.be/0MJ5_XTuSho
https://drive.google.com/open?id=1nY3I21FB7CZsO9ZvoNtQh6Zu_W0OvJy9
https://drive.google.com/open?id=1nY3I21FB7CZsO9ZvoNtQh6Zu_W0OvJy9
https://drive.google.com/open?id=1nY3I21FB7CZsO9ZvoNtQh6Zu_W0OvJy9
https://drive.google.com/open?id=1-CqzW2i63oBIW4ip1iGDAWeKELKelxPs
https://drive.google.com/open?id=1-CqzW2i63oBIW4ip1iGDAWeKELKelxPs
https://drive.google.com/open?id=1-CqzW2i63oBIW4ip1iGDAWeKELKelxPs
https://drive.google.com/open?id=1-CqzW2i63oBIW4ip1iGDAWeKELKelxPs
https://drive.google.com/open?id=1fgSGKx7jb-I5qK7pwatHd3D5jAfze9vl
https://drive.google.com/open?id=1fgSGKx7jb-I5qK7pwatHd3D5jAfze9vl
https://drive.google.com/open?id=1fgSGKx7jb-I5qK7pwatHd3D5jAfze9vl
mailto:balanchuktat@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=-Ws1ioY5jTc&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=-Ws1ioY5jTc&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=-Ws1ioY5jTc&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=-Ws1ioY5jTc&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=-Ws1ioY5jTc&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=17
https://drive.google.com/open?id=1DGuoyw9_xYMwhd0EgEGoN76V4yw5Ahrr
https://drive.google.com/open?id=1DGuoyw9_xYMwhd0EgEGoN76V4yw5Ahrr
https://drive.google.com/open?id=1DGuoyw9_xYMwhd0EgEGoN76V4yw5Ahrr
mailto:balanchuktat@gmail.com
https://youtu.be/DeK_lB1KLLc
https://youtu.be/DeK_lB1KLLc
https://youtu.be/ByHu0al1PFw
https://drive.google.com/open?id=1K-aZ5ts4pwk5IiZnoQtQwH8DorgTndVm
https://drive.google.com/open?id=1K-aZ5ts4pwk5IiZnoQtQwH8DorgTndVm
https://drive.google.com/open?id=1K-aZ5ts4pwk5IiZnoQtQwH8DorgTndVm
https://drive.google.com/open?id=1K-aZ5ts4pwk5IiZnoQtQwH8DorgTndVm
mailto:balanchuktat@gmail.com


М33  02.04.2020 

2 год 

ЛПЗ Створення форм документів 

для заповнення користувачами в 

MS Word     

Відеоурок: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=2z0oBuBwC5Q&list=PL

WhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9

aApspdfp&index=20 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?

id=1o2nFs1xE_dOzle00LJx-

aHfZ440cHedF 

 

 

 

 

Переглянути відеоуроки 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com (1 

підгрупа) 

kot425@meta.ua  

(2 підгрупа) 
 

М21 

М22 

М23 

Комп’ютери і 

комп’ютерні 

технології 

Самсонюк Тетяна 

Олександрівна 

0974521005 

Kot425@meta.ua 

24.03.2020 

6 год 
ЛПЗ Основи  роботи   із   

програмою MathCad.    Змінні   і   

функції.   Оператори  MathCad.     

Матричні обчислення. 

Відеоуроки: 

https://youtu.be/v4pV5pytwbA 

https://youtu.be/wntx5Ib-Ink 

https://youtu.be/_e6w-168dsc 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?

id=19ETNIOUiYiqOvJj-

m9mm5DMZgY97UGtQ 

Переглянути відеоуроки 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com (1 

підгрупа) 

kot425@meta.ua  

(2 підгрупа) 

М21 

М22 

М23 

 31.03.2020 

6 год 
ЛПЗ Побудова графіків функцій в 

MathCad.     

Відеоурок: 

https://youtu.be/efkjW76pGqg 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?

id=11n0kOpFFHE3ops_DgbR

6KlhwZiA4BO0z 

 

Переглянути відеоурок 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com (1 

підгрупа) 

kot425@meta.ua  
(2 підгрупа) 

М31 

М32 

М33 

Комп’ютери і 

комп’ютерні 

технології 

Самсонюк Тетяна 

Олександрівна 

0974521005 

Kot425@meta.ua 

19.03.2020 

6 год 

ЛПЗ Побудова табличних 

документів в MS Word 

 

Відеоуроки: 

https://youtu.be/IQl9Z5wg9Bo 

https://youtu.be/0MJ5_XTuSh

o 

Зразки  табличних 

документів для створення: 

Переглянути відеоуроки 

Відтворити зразки 

табличних документів 

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com (1 

підгрупа) 

kot425@meta.ua  

(2 підгрупа) 

https://www.youtube.com/watch?v=2z0oBuBwC5Q&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=2z0oBuBwC5Q&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=2z0oBuBwC5Q&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=2z0oBuBwC5Q&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=20
https://drive.google.com/open?id=1o2nFs1xE_dOzle00LJx-aHfZ440cHedF
https://drive.google.com/open?id=1o2nFs1xE_dOzle00LJx-aHfZ440cHedF
https://drive.google.com/open?id=1o2nFs1xE_dOzle00LJx-aHfZ440cHedF
mailto:balanchuktat@gmail.com
https://youtu.be/v4pV5pytwbA
https://youtu.be/wntx5Ib-Ink
https://youtu.be/_e6w-168dsc
https://drive.google.com/open?id=19ETNIOUiYiqOvJj-m9mm5DMZgY97UGtQ
https://drive.google.com/open?id=19ETNIOUiYiqOvJj-m9mm5DMZgY97UGtQ
https://drive.google.com/open?id=19ETNIOUiYiqOvJj-m9mm5DMZgY97UGtQ
mailto:balanchuktat@gmail.com
https://youtu.be/efkjW76pGqg
https://drive.google.com/open?id=11n0kOpFFHE3ops_DgbR6KlhwZiA4BO0z
https://drive.google.com/open?id=11n0kOpFFHE3ops_DgbR6KlhwZiA4BO0z
https://drive.google.com/open?id=11n0kOpFFHE3ops_DgbR6KlhwZiA4BO0z
mailto:balanchuktat@gmail.com
https://youtu.be/IQl9Z5wg9Bo
https://youtu.be/0MJ5_XTuSho
https://youtu.be/0MJ5_XTuSho
mailto:balanchuktat@gmail.com


https://drive.google.com/open?

id=1nY3I21FB7CZsO9ZvoNt

Qh6Zu_W0OvJy9 

https://drive.google.com/open?

id=1-

CqzW2i63oBIW4ip1iGDAWe

KELKelxPs 

https://drive.google.com/open?

id=1fgSGKx7jb-

I5qK7pwatHd3D5jAfze9vl 

 
 

М31 

М32 

М33 

 26.03.2020 

6 год 

ЛПЗ Використання стилів 

документів в MS Word. 

Колонтитули. Формули. Схеми. 

 

Відеоуроки: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=-

Ws1ioY5jTc&list=PLWhJMv

UnSi681jf88S4TeKe_9aApspd

fp&index=17 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?

id=1DGuoyw9_xYMwhd0EgE

GoN76V4yw5Ahrr 

Переглянути відеоуроки 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com (1 

підгрупа) 

kot425@meta.ua  

(2 підгрупа) 

М33  01.04.2020 

2 год 

ЛПЗ Вставка графічних об’єктів 

в MS Word     

Відеоуроки: 

https://youtu.be/DeK_lB1KLL

c 

https://youtu.be/ByHu0al1PFw 

 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?

id=1K-

aZ5ts4pwk5IiZnoQtQwH8Dor

gTndVm 

Переглянути відеоуроки 

 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

 

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com (1 

підгрупа) 

kot425@meta.ua  

(2 підгрупа) 

М33  02.04.2020 

2 год 
ЛПЗ Створення форм документів 

для заповнення користувачами в 

MS Word     

Відеоурок: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=2z0oBuBwC5Q&list=PL

WhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9

aApspdfp&index=20 

 

Інструкційна картка: 

Переглянути відеоуроки 

 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

 

https://drive.google.com/open?id=1nY3I21FB7CZsO9ZvoNtQh6Zu_W0OvJy9
https://drive.google.com/open?id=1nY3I21FB7CZsO9ZvoNtQh6Zu_W0OvJy9
https://drive.google.com/open?id=1nY3I21FB7CZsO9ZvoNtQh6Zu_W0OvJy9
https://drive.google.com/open?id=1-CqzW2i63oBIW4ip1iGDAWeKELKelxPs
https://drive.google.com/open?id=1-CqzW2i63oBIW4ip1iGDAWeKELKelxPs
https://drive.google.com/open?id=1-CqzW2i63oBIW4ip1iGDAWeKELKelxPs
https://drive.google.com/open?id=1-CqzW2i63oBIW4ip1iGDAWeKELKelxPs
https://drive.google.com/open?id=1fgSGKx7jb-I5qK7pwatHd3D5jAfze9vl
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https://drive.google.com/open?id=1fgSGKx7jb-I5qK7pwatHd3D5jAfze9vl
https://www.youtube.com/watch?v=-Ws1ioY5jTc&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=-Ws1ioY5jTc&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=-Ws1ioY5jTc&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=-Ws1ioY5jTc&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=17
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https://drive.google.com/open?id=1DGuoyw9_xYMwhd0EgEGoN76V4yw5Ahrr
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https://drive.google.com/open?id=1K-aZ5ts4pwk5IiZnoQtQwH8DorgTndVm
https://drive.google.com/open?id=1K-aZ5ts4pwk5IiZnoQtQwH8DorgTndVm
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https://drive.google.com/open?

id=1o2nFs1xE_dOzle00LJx-

aHfZ440cHedF 

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com (1 

підгрупа) 

kot425@meta.ua  

(2 підгрупа) 

М 33 Експлуатація машин 

і обладнання 

Ластівка М.М. 

0981320167 
1980Lastivka@gmail.com 

16.03.2020 

2 год 

Тема 18. «Визначення 

технологічних процесів 

передпосівного обробітку грунту, і 

їх технічне забезпечення.» 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з 

дисципліни ,,Експлуатація 

машин і обладнання” . – 

Ладижин, 2018. с. 140. 

Занотувати в конспект 

основні питання теми.. 

 

М 33 

 

Експлуатація машин 

і обладнання 

Ластівка М.М. 

0981320167 

1980Lastivka@gmail.

com 

18.03.2020 

2 год 

ЛПЗ 1.Тема:   Підготовка МТА 

для внесення органічних добрив.  
Підготовка трактора.  Підготовка 

розкидача органічних добрив РОУ-

6.  Складання агрегату  

Технологічна наладка. 

Ластівка М.М. – 

«Експлуатація машин і 

обладнання» Методика 

вивчення дисципліни та 

приклади розв’язування 

задач. Навчальний посібник 

для здобувачів вищої освіти 

аграрних технікумів і 

коледжів денної і заочної 

форми навчання зі 

спеціальності 208 

Агроінженерія. Ладижин 

2019. 

Виконати лабораторну 

роботу, дати відповіді на 

питання. 

23.03.2020 

2 год 
ЛПЗ 2.Тема:   Підготовка МТА 

для внесення мінеральних 

добрив.  Підготовка трактора.  

Підготовка розкидача органічних 

добрив МВУ-0,5.  Складання 

агрегату.  Технологічна наладка. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з 

дисципліни ,,Експлуатація 

машин і обладнання” . – 

Ладижин, 2018. с. 140. 

Виконати лабораторну 

роботу, дати відповіді на 

питання. 

25.03.2020 

2 год 

ЛПЗ 3.Тема:   Підготовка 

лущильних МТА до роботи.  
Підготовка трактора.  Підготовка 

лущильника  Складання агрегату  

Технологічна наладка. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з 

дисципліни ,,Експлуатація 

машин і обладнання” . – 

Ладижин, 2018. с. 140. 

Виконати лабораторну 

роботу, дати відповіді на 

питання. 

https://drive.google.com/open?id=1o2nFs1xE_dOzle00LJx-aHfZ440cHedF
https://drive.google.com/open?id=1o2nFs1xE_dOzle00LJx-aHfZ440cHedF
https://drive.google.com/open?id=1o2nFs1xE_dOzle00LJx-aHfZ440cHedF
mailto:balanchuktat@gmail.com


М-31 

 

Експлуатація машин 

і обладнання 

Ластівка М.М. 

0981320167 

1980Lastivka@gmail.

com 

26.03.20 

2 год 

ЛПЗ-1. Підготовка МТА для 

внесення органічних добрив 

1.Підготовка трактора. 

1.1.Підготовка ходової 

частини.1.2.Підготовка причіпного 

пристрою. 2.Підготовка розкидача 

ПРТ-10. 2.1.Перевірка 

комплектності машини. 

2.2.Перевірка технічного стану. 

3.Складання агрегату. 

4.Технологічна наладка  

Г.Р.Гаврилюк Технологічна 

наладка та усунення 

несправностей с.г. машин. 

Машина для внесения 

удобрений ПРТ-10. 

Техническое описание и 

инструкция по эксплуатации  

Опрацювати матеріал 

згідно плану. Дати 

відповіді на питання і 

схеми основних 

регулювань розкидача орг. 

добрив 

М 33 

 
Експлуатація машин 

і обладнання 

Матвійчук М.В. 

0671082765 

18.03.2020 

2 год 
ЛПЗ 1.Тема:   Підготовка МТА 

для внесення органічних добрив.  

Підготовка трактора.  Підготовка 

розкидача органічних добрив РОУ-

6.  Складання агрегату  

Технологічна наладка. 

Ластівка М.М. – 

«Експлуатація машин і 

обладнання» Методика 

вивчення дисципліни та 

приклади розв’язування 

задач. Навчальний посібник 

для здобувачів вищої освіти 

аграрних технікумів і 

коледжів денної і заочної 

форми навчання зі 

спеціальності 208 

Агроінженерія. Ладижин 

2019. 

Виконати лабораторну 

роботу, дати відповіді на 

питання. 

23.03.2020 

2 год 

ЛПЗ 2.Тема:   Підготовка МТА 

для внесення мінеральних 

добрив.  Підготовка трактора.  

Підготовка розкидача органічних 

добрив МВУ-0,5.  Складання 

агрегату.  Технологічна наладка. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з 

дисципліни ,,Експлуатація 

машин і обладнання” . – 

Ладижин, 2018. с. 140. 

Виконати лабораторну 

роботу, дати відповіді на 

питання. 

25.03.2020 

2 год 

ЛПЗ 3.Тема:   Підготовка 

лущильних МТА до роботи.  
Підготовка трактора.  Підготовка 

лущильника  Складання агрегату  

Технологічна наладка. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з 

дисципліни ,,Експлуатація 

машин і обладнання” . – 

Ладижин, 2018. с. 140. 

Виконати лабораторну 

роботу, дати відповіді на 

питання. 



М-32 

М-33 

Іноземна мова 

І.В.Сторожук 

0677350684 

storozhuk1978@icloud

.com 

16.03. 2020 

4 год. 

 

Тема: Машини для збирання 

с.г.культур 

 

1.Г.І. Бородіна Англійська 

мова:посібник для студентів 

с.г.навчальних закладів  

2.Робочий зошит для 

відділення механізації с.г. 

 

 

Lesson 12 

 

 

Тема: Машини для збирання 

с.г.культур 

 

1.Г.І. Бородіна Англійська 

мова:посібник для студентів 

с.г.навчальних закладів  

2.Робочий зошит для 

відділення механізації с.г. 

 

Lesson 12 

М-31 

М-33 

 

Іноземна мова 

І.В.Сторожук 

0677350684 

storozhuk1978@icloud

.com 

19.03.20 

4 год. 

 

 

 

Тема: Технічне обслуговування та 

ремонт комбайна. 

 

1.Г.І. Бородіна Англійська 

мова:посібник для студентів 

с.г.навчальних закладів  

2.Робочий зошит для 

відділення механізації с.г. 

Lesson 13 

 

 

М-32 

М-33 

Іноземна мова 

І.В.Сторожук 

0677350684 

storozhuk1978@icloud

.com 

23.03.20 

4 год. 

 

Тема: Технічне обслуговування та 

ремонт комбайна. 

 

1.Г.І. Бородіна Англійська 

мова:посібник для студентів 

с.г.навчальних закладів  

2.Робочий зошит для 

відділення механізації с.г. 

Lesson 13 

 

 

Тема: Технічне обслуговування та 

ремонт комбайна. 

 

1.Г.І. Бородіна Англійська 

мова:посібник для студентів 

с.г.навчальних закладів  

2.Робочий зошит для 

відділення механізації с.г. 

Lesson 13 

М-32 

 

Іноземна мова 

І.В.Сторожук 

0677350684 

storozhuk1978@icloud

.com 

25.03.20 

2 год. 

 

 

 

Тема: Технічне обслуговування та 

ремонт комбайна. 

 

1.Г.І. Бородіна Англійська 

мова:посібник для студентів 

с.г.навчальних закладів  

 

Lesson 14 

 

 



М-31  26.03.20 

2 год. 

Тема: Технічна безпека під час 

експлуатації с.г.машин 

 

1.Г.І. Бородіна 

Англійська мова:посібник 

для студентів с.г.навчальних 

закладів 

3.Робочий зошит для 

відділення механізації с.г. 

 

Lesson 14 

М-32 

М-33 

Іноземна мова 

О.В.Кравченко 

0434361040 

olga.kravchenko.27@u

kr.net 

16.03. 2020 

4 год. 

 

Тема: Машини для збирання 

с.г.культур 

 

1.Г.І. Бородіна Англійська 

мова:посібник для студентів 

с.г.навчальних закладів  

2.Робочий зошит для 

відділення механізації с.г. 

 

 

Lesson 12 

 

 

Тема: Машини для збирання 

с.г.культур 

 

1.Г.І. Бородіна Англійська 

мова:посібник для студентів 

с.г.навчальних закладів  

2.Робочий зошит для 

відділення механізації с.г. 

 

Lesson 12 

М-33 

 

Іноземна мова 

О.В.Кравченко 

0434361040 

olga.kravchenko.27@u

kr.net 

19.03.20 

2 год. 

 

 

 

Тема: Технічне обслуговування та 

ремонт комбайна. 

 

1.Г.І. Бородіна Англійська 

мова:посібник для студентів 

с.г.навчальних закладів  

2.Робочий зошит для 

відділення механізації с.г. 

Lesson 13 

 

 

М-32 

М-33 

Іноземна мова 

О.В.Кравченко 

0434361040 

olga.kravchenko.27@u

kr.net 

23.03.20 

4 год. 

 

Тема: Технічне обслуговування та 

ремонт комбайна. 

 

1.Г.І. Бородіна Англійська 

мова:посібник для студентів 

с.г.навчальних закладів  

2.Робочий зошит для 

відділення механізації с.г. 

Lesson 13 

 

 

Тема: Технічне обслуговування та 

ремонт комбайна. 

 

1.Г.І. Бородіна Англійська 

мова:посібник для студентів 

с.г.навчальних закладів  

2.Робочий зошит для 

відділення механізації с.г. 

Lesson 13 



М-32 

 

Іноземна мова 

О.В.Кравченко 

0434361040 

olga.kravchenko.27@u

kr.net 

26.03.20 

2 год. 

 

 

Тема: Технічне обслуговування та 

ремонт комбайна. 

 

1.Г.І. Бородіна Англійська 

мова:посібник для студентів 

с.г.навчальних закладів  

 

Lesson 14 

 

 

M31 Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням. 

Мазур А.В. 

0687624332 

mazur.alla.77@gmail.c

om 

19.03.2020 

2 год. 

Тема: Технічне обслуговування та 

ремонт комбайна. 

 

Бородіна Г.І. 

Англійська мова:посібник 

для студентів с.г.навчальних 

закладів 

Робочий зошит для 

відділення механізації с.г. 

Виконати лексичні  та 

граматичні вправи. Lesson 

13. Controls and 

Adjustments 

  26.03.2020 

2 год. 

Тема: Технічна безпека під час 

експлуатації с.г.машин 

 

Бородіна Г.І. 

Англійська мова:посібник 

для студентів с.г.навчальних 

закладів 

Робочий зошит для 

відділення механізації с.г. 

Виконати лексичні  та 

граматичні вправи. Lesson 

14. Safety of Agricultural 

Machinery 

М31 Українська мова за 

професійним 

спрямуванням. 

Мазур А.В. 

0687624332 

mazur.alla.77@gmail.c

om 

17.03.2020 

2 год. 

Тема: Орфографічні та орфоепічні 

норми сучасної української 

літературної мови. Орфографічні та 

орфоепічні словники. 

Караман С.О. Українська 

мова за професійним 

спрямуванням. 

Виконати тренувальні 

вправи. 

  24.03.2020 

2 год 

Тема: Морфологічні норми 

сучасної української літературної 

мови, варіанти мови. 

Караман С.О. Українська 

мова за професійним 

спрямуванням. 

Виконати тренувальні 

вправи. 

М-33 Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

Лелека А. І. 

0971368525 

lelekaanastasia@gmail.

com 

19.03.2020 

2 год 
Тема:  

Укладання документів 

відповідно до напряму 

підготовки 

1.доручення 

2.розписка 

Шевчук, Світлана 

Володимирівна. 

Українська мова за 

професійним спрямуванням 

: підручник / С. В. Шевчук, 

І. В. Клименко. – 2-ге вид., 

ипр.. І допов. – Київ: Алерта, 

2011. – 694 c. 

Конспект з теми 

Укладання документів 



  26.03.2020 

2 год 

Підсумкове заняття Шевчук, Світлана 

Володимирівна. 

Українська мова за 

професійним спрямуванням 

: підручник / С. В. Шевчук, 

І. В. Клименко. – 2-ге вид., 

ипр.. І допов. – Київ: Алерта, 

2011. – 694 c. 

Тести: 

https://docs.google.com/for

ms/d/1j8dtY5IwWpZilDQg

ht8oLKEoDzAOxjgSQ2zG

eS0GRmY/edit 

М-31 Сільськогосподарськ

і машини 

Сєріков А.В. 

0673088814 

andriy_viktorovuch@

ukr.net 

 

20.03.2020 

2 год 
Тема:   Складні насіннєочисні 

машини. 

План заняття: 

1. Загальна будова та технологічний 

процес складної насіннєочисної 

машини. 

2. Призначення, будова та принцип 

дії роботах органів насіннєочисної 

машини: 

 -  завантажувалий механізм; 

- приймальний бункер з 

розподільчим шнеком;  

- трієрні барабани; 

- вентиляторна установка; 

 - механізм самопересування; 

3. Технологічні регулювання та 

експлуатація насіннєочисної 

машини. 

Сільськогосподарські та 

меліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за 

редакцією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 
Сільськогосподарські 

машини : підручник / 

Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., 

Іщенко та інш.; за ред.. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1

/sgmashunu/sgmashynu.pdf 

http://192.162.132.48:555/elekt

r%20pidr/mehanizacia/silskogo

spodarski%20mashynu/teoria/8

/8.2.htm 

Занотувати загальну 

будову та технологічні 

регулювання 

насіннєочисної машини. 

Насіннєочисні 

машини.docx 

27.03.2020 

2 год 

Тема:    Гичкозбиральні машини. 

1.   План заняття: 

1.1. Способи збирання цукрових 

буряків та їх характеристика. 

1.2. Агротехнічні вимоги до машин 

для збирання буряків. 

1.3. Класифікація машин. 

1.4. Загальна будова та 

технологічний процес 

гичкозбиральної машини. 

Сільськогосподарські та 

меліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за 

редакцією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 
Сільськогосподарські 

машини : підручник / 

Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., 

Іщенко та інш.; за ред.. 

Оформити конспект 

згідно плану заняття 

E:\Лекції с.г. машин 

механіки\Гичкозбиральні 

машини\гичкозбиральні 

машини.docx 

E:\Лекції с.г. машин 

механіки\Гичкозбиральні 

машини\гичкозбиральні 

машини.pptx 

https://docs.google.com/forms/d/1j8dtY5IwWpZilDQght8oLKEoDzAOxjgSQ2zGeS0GRmY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1j8dtY5IwWpZilDQght8oLKEoDzAOxjgSQ2zGeS0GRmY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1j8dtY5IwWpZilDQght8oLKEoDzAOxjgSQ2zGeS0GRmY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1j8dtY5IwWpZilDQght8oLKEoDzAOxjgSQ2zGeS0GRmY/edit
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/8/8.2.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/8/8.2.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/8/8.2.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/8/8.2.htm
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Насіннєочисні%20машини/Насіннєочисні%20машини.docx
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Насіннєочисні%20машини/Насіннєочисні%20машини.docx
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Гичкозбиральні%20машини/гичкозбиральні%20машини.docx
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Гичкозбиральні%20машини/гичкозбиральні%20машини.docx
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Гичкозбиральні%20машини/гичкозбиральні%20машини.docx
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Гичкозбиральні%20машини/гичкозбиральні%20машини.docx
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Гичкозбиральні%20машини/гичкозбиральні%20машини.pptx
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Гичкозбиральні%20машини/гичкозбиральні%20машини.pptx
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Гичкозбиральні%20машини/гичкозбиральні%20машини.pptx
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Гичкозбиральні%20машини/гичкозбиральні%20машини.pptx


1.5. Робочі органи, їх будова та 

принцип дії: 

 - копіювально – різальний апарат; 

 - транспортери з швирялками; 

 - доочисник головок буряків. 

1.6. Технологічні регулювання та 

експлуатація гичкозбиральних 

машин. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1

/sgmashunu/sgmashynu.pdf 

http://192.162.132.48:555/elekt

r%20pidr/mehanizacia/silskogo

spodarski%20mashynu/teoria/9

/9.1.htm 

М-31 

 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК  

Слюсаренко С.П. 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

17.03.2020 

2 год 

Лабораторне заняття 11 

Діагностування і технічне 

обслуговування трансмісій  

Інструкційна карта 

Методичні вказівки 

[9,с.74…87] [10,с.186…192]  

[11,с.155…175] 

https://drive.google.com/open?

id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     

https://drive.google.com/open?

id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8

SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open?

id=19K0PhLIc1jwmgMCmLn

QY2akWj9AlLoC5     

Фронтальне виконання 

завдання та  

поточний контроль. 

Оформити лабораторну 

роботу. 

М-33 Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК  

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

17.03.2020 

2 год 

Лабораторне заняття 12 

Діагностування і ТО ходових 

частин  

https://drive.google.com/open?

id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     

Інструкційна карта 

Методичні вказівки 

[9,с.87…93] [10,с.191…196]  

[11,с.175…180] 

https://drive.google.com/open?

id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8

SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open?

id=19K0PhLIc1jwmgMCmLn

QY2akWj9AlLoC5     

Фронтальне виконання 

завдання та  

поточний контроль. 

Оформити лабораторну 

роботу. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.1.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.1.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.1.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.1.htm
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5


М-31 

 

Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

18.03.2020 

1 год 

Курсове проектування  https://drive.google.com/open?

id=1VjqfDuHVns_xwvZHVZ

GCAT5EBzMPnYkc      

 Індивідуальна робота  

Фронтальне виконання 

завдання та поточний 

контроль. 

Оформити відповідний 

пункт КП 

М-33 

 

Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

19.03.2020 

1 год 

Курсове проектування  https://drive.google.com/open?

id=1VjqfDuHVns_xwvZHVZ

GCAT5EBzMPnYkc      

 Індивідуальна робота  

Фронтальне виконання 

завдання та поточний 

контроль. 

Оформити відповідний 

пункт КП 

М-31 

 

Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

20.03.2020 

2 год 

Лабораторне заняття 12 

Діагностування і ТО ходових 

частин 

https://drive.google.com/open?

id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     

Інструкційна карта 

Методичні вказівки 

[9,с.87…93] [10,с.191…196]  

[11,с.175…180] 

https://drive.google.com/open?

id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8

SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open?

id=19K0PhLIc1jwmgMCmLn

QY2akWj9AlLoC5     

  

Фронтальне виконання 

завдання та  

поточний контроль. 

Оформити лабораторну 

роботу. 

М-33 Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

20.03.2020р 

2 год 
Лабораторне заняття 13 
Діагностування і ТО механізмів 

керування 

https://drive.google.com/open?

id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     

Інструкційна карта 

Методичні вказівки 

[9,с.93…100] [10,с.196.200]  

[11,с.180…186] 

https://drive.google.com/open?

id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8

Фронтальне виконання 

завдання та  

поточний контроль. 

Оформити лабораторну 

роботу. 

https://drive.google.com/open?id=1VjqfDuHVns_xwvZHVZGCAT5EBzMPnYkc
https://drive.google.com/open?id=1VjqfDuHVns_xwvZHVZGCAT5EBzMPnYkc
https://drive.google.com/open?id=1VjqfDuHVns_xwvZHVZGCAT5EBzMPnYkc
https://drive.google.com/open?id=1VjqfDuHVns_xwvZHVZGCAT5EBzMPnYkc
https://drive.google.com/open?id=1VjqfDuHVns_xwvZHVZGCAT5EBzMPnYkc
https://drive.google.com/open?id=1VjqfDuHVns_xwvZHVZGCAT5EBzMPnYkc
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b


SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open?

id=19K0PhLIc1jwmgMCmLn

QY2akWj9AlLoC5     

М-31 

 

Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

24.03.2020 

2 год 

Лабораторне заняття 13 

Діагностування і ТО механізмів 

керування 

https://drive.google.com/open?

id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     

Інструкційна карта 

Методичні вказівки 

[9,с.93…100] [10,с.196.200]  

[11,с.180…186] 

https://drive.google.com/open?

id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8

SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open?

id=19K0PhLIc1jwmgMCmLn

QY2akWj9AlLoC5     

Фронтальне виконання 

завдання та  

поточний контроль. 

Оформити лабораторну 

роботу. 

М-33 Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

24.03.2020р 

2 год 
Лабораторне заняття 14 
Діагностування і технічне 

обслуговування гідравлічних систем 

https://drive.google.com/open

?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     Інструкційна 

карта 

Методичні вказівки 

[9,с.100.110] [10,с.200..205]  

[11,с.187..193] 

https://drive.google.com/open
?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8S
QJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open
?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ
Y2akWj9AlLoC5     

 Фронтальне виконання 

завдання та  

поточний контроль. 

Оформити лабораторну 

роботу. 

https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5


М-31 

 

Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

25.03.2020р 

1 год 

Курсове проектування  https://drive.google.com/open?

id=1VjqfDuHVns_xwvZHVZ

GCAT5EBzMPnYkc      

 Індивідуальна робота  

Фронтальне виконання 

завдання та поточний 

контроль. 

Оформити відповідний 

пункт КП 

М-33 

 

Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

26.03.2020р 

1 год 

Курсове проектування  https://drive.google.com/open?

id=1VjqfDuHVns_xwvZHVZ

GCAT5EBzMPnYkc      

 Індивідуальна робота  

Фронтальне виконання 

завдання та поточний 

контроль. 

Оформити відповідний 

пункт КП 

М-31 

 

Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

27.03.2020р 

2 год 

Лабораторне заняття 14 
Діагностування і технічне 

обслуговування гідравлічних систем 

https://drive.google.com/open
?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-
40dauCB3nOK     Інструкційна 

карта 

Методичні вказівки 

[9,с.100.110] [10,с.200..205]  

[11,с.187..193] 

https://drive.google.com/open
?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8S
QJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open
?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ
Y2akWj9AlLoC5     

Фронтальне виконання 

завдання та  

поточний контроль. 

Оформити лабораторну 

роботу. 

М-33 Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

27.03.2020р 

2 год 
Лабораторне заняття 15 
Діагностування і технічне 

обслуговування зернозбиральних і 

спеціальних комбайнів 

https://drive.google.com/open
?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-
40dauCB3nOK     Інструкційна 

карта 

Методичні вказівки 

[9,с.112.115] [10,с.206.211]  

[11,с.195..208] 

https://drive.google.com/open
?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8S
QJcwTfHLIve6b,   

  

Фронтальне виконання 

завдання та  

поточний контроль. 

Оформити лабораторну 

роботу. 

https://drive.google.com/open?id=1VjqfDuHVns_xwvZHVZGCAT5EBzMPnYkc
https://drive.google.com/open?id=1VjqfDuHVns_xwvZHVZGCAT5EBzMPnYkc
https://drive.google.com/open?id=1VjqfDuHVns_xwvZHVZGCAT5EBzMPnYkc
https://drive.google.com/open?id=1VjqfDuHVns_xwvZHVZGCAT5EBzMPnYkc
https://drive.google.com/open?id=1VjqfDuHVns_xwvZHVZGCAT5EBzMPnYkc
https://drive.google.com/open?id=1VjqfDuHVns_xwvZHVZGCAT5EBzMPnYkc
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b


https://drive.google.com/open
?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ
Y2akWj9AlLoC5     

М-31 

 

Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

30.03.2020р 

6 год 

Практика по дисципліні 

ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС В АПК 

Тема 10. Вивчення та виконання 

операцій технічного обслуговування 

і діагностування вузлів 

електрообладнання тракторів, 

автомобілів, комбайнів.  

https://drive.google.com/open
?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-
40dauCB3nOK     Інструкційні 

карти 

Методичні вказівки 

Інтернет ресурси 

https://drive.google.com/open
?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8S
QJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open
?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ
Y2akWj9AlLoC5     

  

Фронтальне виконання 

завдання та поточний 

контроль. 

Оформити самостійну 

(поланкову) роботу. 

М-31 

 

Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

31.03.2020р 

6 год 

Практика по дисципліні 

ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС В АПК 

Тема 11. Діагностування 

загального стану системи 

запалювання 

 

 

 

https://drive.google.com/open
?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-
40dauCB3nOK     Інструкційні 

карти 

Методичні вказівки 

Інтернет ресурси 

https://drive.google.com/open
?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8S
QJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open
?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ
Y2akWj9AlLoC5   

Фронтальне виконання 

завдання та поточний 

контроль. 

Оформити самостійну 

(поланкову) роботу. 

М-33 Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

31.03.2020р 

2 год 

Лабораторне заняття 16 
https://drive.google.com/open

?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

Фронтальне виконання 

завдання та  

поточний контроль. 

https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK


0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

 ,,Діагностування і ТО   доїльних 

установок та обладнання для 

первинної обробки молока” 

40dauCB3nOK     Інструкційна 

карта 

Методичні вказівки 

[12,с.89.115] [14,с.195..208] 

https://drive.google.com/open
?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8S
QJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open
?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ
Y2akWj9AlLoC5     

Оформити лабораторну 

роботу. 

М-31 

 

Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

1.04.2020р 

6 год 
Практика по дисципліні 

ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС В АПК 

Тема 13. Вивчення та виконання 

операцій технічного обслуговування 

і діагностування механізмів 

керування та гальмівної системи 

тракторів, автомобілів.  

https://drive.google.com/open

?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     Інструкційні 

карти 

Методичні вказівки 

Інтернет ресурси 

https://drive.google.com/open
?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8S
QJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open
?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ
Y2akWj9AlLoC5   

  

Фронтальне виконання 

завдання та поточний 

контроль. 

Оформити самостійну 

(поланкову) роботу. 

М-31 

 

Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

2.04.2020р 

6 год 
Практика по дисципліні 

ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС В АПК 

Тема 14. Діагностування і 

технічне обслуговування 

зернозбиральних комбайнів.  

https://drive.google.com/open

?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     Інструкційні 

карти 

Методичні вказівки 

Інтернет ресурси 

https://drive.google.com/open
?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8S
QJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open

  

Фронтальне виконання 

завдання та поточний 

контроль. 

Оформити самостійну 

(поланкову) роботу. 

https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5


?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ
Y2akWj9AlLoC5   

М-31 

 

Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

3.04.2020р 

6 год 

Практика по дисципліні 

ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС В АПК 

Тема 15. Діагностування і 

технічне обслуговування 

ґрунтообробних і посівних машин 

https://drive.google.com/open

?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     Інструкційні 

карти 

Методичні вказівки 

Інтернет ресурси 

https://drive.google.com/open
?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8S
QJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open
?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ
Y2akWj9AlLoC5   

  

Фронтальне виконання 

завдання та поточний 

контроль. 

Оформити самостійну 

(поланкову) роботу. 

М-33 Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

3.04.2020р 

2 год 
Підсумкове заняття https://drive.google.com/open

?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     

[https://drive.google.com/ope

n?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8

SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open

?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ

Y2akWj9AlLoC5     

 Фронтальне опитування 

та  

поточний контроль. 

Видача питань до іспиту. 

https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5


М-31 

 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

Ластівка М.М. 

0981320167 

1980Lastivka@gmail.

com 

30.03.2020р 

6 год 

Практика по дисципліні 

ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС В АПК 

Тема 10. Вивчення та виконання 

операцій технічного обслуговування 

і діагностування вузлів 

електрообладнання тракторів, 

автомобілів, комбайнів.  

https://drive.google.com/open

?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     Інструкційні 

карти 

Методичні вказівки 

Інтернет ресурси 

https://drive.google.com/open
?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8S
QJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open
?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ
Y2akWj9AlLoC5     

  

Фронтальне виконання 

завдання та поточний 

контроль. 

Оформити самостійну 

(поланкову) роботу. 

М-31 

 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

Ластівка М.М. 

0981320167 

1980Lastivka@gmail.

com 

31.03.2020р 

6 год 
Практика по дисципліні 

ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС В АПК 

Тема 11. Діагностування 

загального стану системи 

запалювання 

 

 

 

https://drive.google.com/open

?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     Інструкційні 

карти 

Методичні вказівки 

Інтернет ресурси 

https://drive.google.com/open
?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8S
QJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open
?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ
Y2akWj9AlLoC5   

  

Фронтальне виконання 

завдання та поточний 

контроль. 

Оформити самостійну 

(поланкову) роботу. 

М-31 

 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

Ластівка М.М. 

0981320167 

1980Lastivka@gmail.

com 

1.04.2020р 

6 год 
Практика по дисципліні 

ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС В АПК 

Тема 13. Вивчення та виконання 

операцій технічного обслуговування 

і діагностування механізмів 

керування та гальмівної системи 

тракторів, автомобілів.  

https://drive.google.com/open

?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     Інструкційні 

карти 

Методичні вказівки 

Інтернет ресурси 

https://drive.google.com/open
?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8S
QJcwTfHLIve6b,   

  

Фронтальне виконання 

завдання та поточний 

контроль. 

Оформити самостійну 

(поланкову) роботу. 

https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
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https://drive.google.com/open
?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ
Y2akWj9AlLoC5   

М-31 

 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

Ластівка М.М. 

0981320167 

1980Lastivka@gmail.

com 

2.04.2020р 

6 год 

Практика по дисципліні 

ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС В АПК 

Тема 14. Діагностування і 

технічне обслуговування 

зернозбиральних комбайнів.  

https://drive.google.com/open

?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     Інструкційні 

карти 

Методичні вказівки 

Інтернет ресурси 

https://drive.google.com/open
?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8S
QJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open
?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ
Y2akWj9AlLoC5   

  

Фронтальне виконання 

завдання та поточний 

контроль. 

Оформити самостійну 

(поланкову) роботу. 

М-31 

 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК 

Ластівка М.М. 

0981320167 

1980Lastivka@gmail.

com 

3.04.2020р 

6 год 
Практика по дисципліні 

ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС В АПК 

Тема 15. Діагностування і 

технічне обслуговування 

ґрунтообробних і посівних машин 

https://drive.google.com/open

?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     Інструкційні 

карти 

Методичні вказівки 

Інтернет ресурси 

https://drive.google.com/open
?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8S
QJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open
?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ
Y2akWj9AlLoC5   

  

Фронтальне виконання 

завдання та поточний 

контроль. 

Оформити самостійну 

(поланкову) роботу. 

https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
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https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
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https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
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https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5


 

 М-31 

 

 

   Машини і 

обладнання для 

тваринництва 

Подолян В.Ю. 
0975697987 

rostislav.kovalshvck 

@ gmail.com 

16.03.2020 

2 год. 

Тема: ЛЗ-3 Машини для 

подрібнення коренебульбоплодів. 

Мета  заняття: Формування в 

студентів практичних навичок по 

підготовці до роботи та 

експлуатації машин для 

подрібнення коренебульбоплодів. 

Вивчити загальну будову і роботу 

машин ИКС-5М і ИКМ-5. 

Вивчити технологічні регулювання 

машин ИКС-5М і ИКМ-5. 

 

Ревенко I.I., Брагінець М.В. 

Машини та обладнання для 

тваринництва. Посібник-

практикум. –  К.: Кондор, 

2012 

Машини та обладнання для 

тваринництва: Практикум / 

І.І. Ревенко,  В.М. Щербак, 

А.М. Побігун. – Мелітополь.: 

ТОВ «Видавничий будинок 

ММД», 2010 

file:///C:/Program%20Files/Аг

роНМЦ/Машини%20і%20об

ладнання%20для%20тваринн

ицтва/index.htm 

  

 Оформити звіт 

  18.03.2020 

2 год. 
Тема:   ЛЗ-4 Машини для 

подрібнення концентрованих 

кормів. 

Мета  заняття:  Формування в 

студентів практичних навичок по 

підготовці до роботи та 

експлуатації машин. 

Вивчити загальну будову і роботу 

машини КДУ-2. 

Вивчити технологічні регулювання 

машини КДУ-2. 

  Ревенко I.I., Брагінець М.В. 

Машини та обладнання для 

тваринництва. Посібник-

практикум. –  К.: Кондор, 

2012 

Машини та обладнання для 

тваринництва: Практикум / 

І.І. Ревенко,  В.М. Щербак, 

А.М. Побігун. – Мелітополь.: 

ТОВ «Видавничий будинок 

ММД», 2010 

file:///C:/Program%20Files/Аг

роНМЦ/Машини%20і%20об

ладнання%20для%20тваринн

ицтва/index.htm 

 

  

Оформити звіт 
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23.03.2020 

2 год. 

Тема:   ЛЗ-5 Машини для 

теплової обробки та змішування 

кормів. 
Мета  заняття: Формування в 

студентів практичних навичок по 

підготовці до роботи та експлуатації 

машин для теплової обробки та 

змішування кормів. 

Вивчити загальну будову і роботу 

машин ИСК-3, СКО-Ф-3. 

Вивчити технологічні регулювання 

машин ИСК-3, СКО-Ф-3. 

 

  Ревенко I.I., Брагінець М.В. 

Машини та обладнання для 

тваринництва. Посібник-

практикум. –  К.: Кондор, 

2012 

Машини та обладнання для 

тваринництва: Практикум / 

І.І. Ревенко,  В.М. Щербак, 

А.М. Побігун. – Мелітополь.: 

ТОВ «Видавничий будинок 

ММД», 2010 

file:///C:/Program%20Files/Аг

роНМЦ/Машини%20і%20об

ладнання%20для%20тваринн

ицтва/index.htm 

 

 

 

Оформити звіт 

  25.03.2020 

2 год. 
Тема:   ЛЗ-6  Кормороздавачі. 
Мета  заняття: Формування в 

студентів практичних навичок по 

підготовці до роботи та 

експлуатації кормороздавачів. 

Вивчити загальну будову і роботу 

машин КС-1,5, КСП-0,8, РСП-10. 

Вивчити технологічні регулювання 

машин КС-1,5, КСП-0,8, РСП-10. 

  Ревенко I.I., Брагінець М.В. 

Машини та обладнання для 

тваринництва. Посібник-

практикум. –  К.: Кондор, 

2012 

Машини та обладнання для 

тваринництва: Практикум / 

І.І. Ревенко,  В.М. Щербак, 

А.М. Побігун. – Мелітополь.: 

ТОВ «Видавничий будинок 

ММД», 2010 

file:///C:/Program%20Files/Аг

роНМЦ/Машини%20і%20об

ладнання%20для%20тваринн

ицтва/index.htm 

  
Оформити звіт 

file:///C:/Program%20Files/АгроНМЦ/Машини%20і%20обладнання%20для%20тваринництва/index.htm
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М-32 

 16.03.2020 

2 год. 

Тема:   ЛЗ-5 Машини для 

теплової обробки та змішування 

кормів. 
Мета  заняття: Формування в 

студентів практичних навичок по 

підготовці до роботи та експлуатації 

машин для теплової обробки та 

змішування кормів. 

Вивчити загальну будову і роботу 

машин ИСК-3, СКО-Ф-3. 

Вивчити технологічні регулювання 

машин ИСК-3, СКО-Ф-3. 

 

  Ревенко I.I., Брагінець М.В. 

Машини та обладнання для 

тваринництва. Посібник-

практикум. –  К.: Кондор, 

2012 

Машини та обладнання для 

тваринництва: Практикум / 

І.І. Ревенко,  В.М. Щербак, 

А.М. Побігун. – Мелітополь.: 

ТОВ «Видавничий будинок 

ММД», 2010 

file:///C:/Program%20Files/Аг

роНМЦ/Машини%20і%20об

ладнання%20для%20тваринн

ицтва/index.htm 

 

Оформити звіт 

  18.03.2020 

2 год. 

Тема:   ЛЗ-6  Кормороздавачі. 
Мета  заняття: Формування в 

студентів практичних навичок по 

підготовці до роботи та 

експлуатації кормороздавачів. 

Вивчити загальну будову і роботу 

машин КС-1,5, КСП-0,8, РСП-10. 

Вивчити технологічні регулювання 

машин КС-1,5, КСП-0,8, РСП-10. 

  Ревенко I.I., Брагінець М.В. 

Машини та обладнання для 

тваринництва. Посібник-

практикум. –  К.: Кондор, 

2012 

Машини та обладнання для 

тваринництва: Практикум / 

І.І. Ревенко,  В.М. Щербак, 

А.М. Побігун. – Мелітополь.: 

ТОВ «Видавничий будинок 

ММД», 2010 

file:///C:/Program%20Files/Аг

роНМЦ/Машини%20і%20об

ладнання%20для%20тваринн

ицтва/index.htm 

  
Оформити звіт 
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 23.03.2020 

2 год. 

Тема:   Кормоцехи. Техніка 
безпеки.  
1. Класифікація кормоцехів.  
2. Технологічні лінії кормоцехів. 3. 
Кормоцехи для ВРХ. 4. Кормоцехи 
для свиней. 5. Основні розрахунки 
при проектуванні кормоцехів. 6. 
Загальні положення з техніки 
безпеки у тваринництві. 7. 
Особливості техніки безпеки під час 
роботи на фермських машинах та 
агрегатах. 
 

Машини і обладнання для 

тваринництва. Електронний 

підручник  

file:///C:/Program%20Files/Аг

роНМЦ/Машини%20і%20об

ладнання%20для%20тваринн

ицтва/index.htm 

Ревенко I.I., Брагінець М.В. 

Машини та обладнання для 

тваринництва. Посібник-

практикум. –  К.: Кондор, 

2012 

Ревенко І.І. Проектування 

механізованих технологічних 

процесів тваринницьких 

підприємств. – К.: Урожай, 

1999 

 

Законспектувати тему 

заняття.  

 

М-33 

 16.03.2020 

2 год. 
Тема:   ЛЗ-6  Кормороздавачі. 
Мета  заняття: Формування в 

студентів практичних навичок по 

підготовці до роботи та 

експлуатації кормороздавачів. 

Вивчити загальну будову і роботу 

машин КС-1,5, КСП-0,8, РСП-10. 

Вивчити технологічні регулювання 

машин КС-1,5, КСП-0,8, РСП-10. 

  Ревенко I.I., Брагінець М.В. 

Машини та обладнання для 

тваринництва. Посібник-

практикум. –  К.: Кондор, 

2012 

Машини та обладнання для 

тваринництва: Практикум / 

І.І. Ревенко,  В.М. Щербак, 

А.М. Побігун. – Мелітополь.: 

ТОВ «Видавничий будинок 

ММД», 2010 

file:///C:/Program%20Files/Аг

роНМЦ/Машини%20і%20об

ладнання%20для%20тваринн

ицтва/index.htm 
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М-31 

М-32 
Експлуатація машин 

і обладнання 

Матвійчук М.В. 

0671082765 

16.03.20 

4 год 
Використання транспортних і 

навантажувально-

розвантажувальних засобів в с.г. 

1.Значення транспорту в с.г. 2. 

Характеристика і класифікація т.з. 

3. Класифікація перевезень. 4. 

Класифікація с.г. вантажів, їх 

характеристика. 5. Класифікація 

доріг та дорожних умов. 6. 

Маршрути руху т.з та їх 

характеристика 

В.Й.Фортуна Технологія 

механізованих с.г. робіт-

с.105…122. 

М.К.Діденко Експлуатація 

машинно-тракторного парку- 

с.124…152  

Опрацювати матеріал 

згідно плану. Розглянути 

питання: 

1.Планування та 

організація роботи 

транспорту. 2.Техніко-

економічні показники 

використання т.з. 

3.Показники кількісного 

використання транспорту. 

4.Показники роботи 

транспорту на лінії. 

5.Показники 

продуктивності 

транспорту. 6.Розрахунок 

потреби т.з. для 

перевезення с.г. вантажів і 

обслуговування 

збиральної техніки  

  18.03.2020 

2 год. 

Тема:   Кормоцехи. Техніка 
безпеки.  
1. Класифікація кормоцехів.  
2. Технологічні лінії кормоцехів. 3. 
Кормоцехи для ВРХ. 4. Кормоцехи 
для свиней. 5. Основні розрахунки 
при проектуванні кормоцехів. 6. 
Загальні положення з техніки 
безпеки у тваринництві. 7. 
Особливості техніки безпеки під час 
роботи на фермських машинах та 
агрегатах. 
 

Машини і обладнання для 

тваринництва. Електронний 

підручник  

file:///C:/Program%20Files/Аг

роНМЦ/Машини%20і%20об

ладнання%20для%20тваринн

ицтва/index.htm 

Ревенко I.I., Брагінець М.В. 

Машини та обладнання для 

тваринництва. Посібник-

практикум. –  К.: Кондор, 

2012 

Ревенко І.І. Проектування 

механізованих технологічних 

процесів тваринницьких 

підприємств. – К.: Урожай, 

1999 

 

file:///C:/Program%20Files/АгроНМЦ/Машини%20і%20обладнання%20для%20тваринництва/index.htm
file:///C:/Program%20Files/АгроНМЦ/Машини%20і%20обладнання%20для%20тваринництва/index.htm
file:///C:/Program%20Files/АгроНМЦ/Машини%20і%20обладнання%20для%20тваринництва/index.htm
file:///C:/Program%20Files/АгроНМЦ/Машини%20і%20обладнання%20для%20тваринництва/index.htm


М-31 

М-32 

Експлуатація машин 

і обладнання 

Матвійчук М.В. 

0671082765 

18.03.20 

4 год 

Поняття про технологію 

виробництва с.г. культур, 

виробничі процеси, операції 

1.Поняття про технологію 

виробництва с.г. культур і їх 

характеристика. 2.Поняття про 

технологічний комплекс машин. 

3.Виробничі процеси і операції. 

4.Класифікація операцій та їх 

показники. 5.Технологічні карти на 

виробництво с.г. культур та їх 

зміст. 6.Поняття про операційну 

тезнологію і методика розробки 

ОТК. 7.Обгрунтування 

агронормативів і допусків на якість 

технологічних операцій 

В.Й.Фортуна Технологія 

механізованих с.г. робіт-

с.123…130. 

М.К.Діденко Експлуатація 

машинно-тракторного парку- 

с.139…144 

Опрацювати матеріал 

згідно плану. Розглянути 

питання: 

1.Контроль і оцінка якості 

роботи 2.Складові 

частини інтенсивної і 

індустріальної технології. 

3.Вибір технології 

виробництва с.г. культур. 

4.Узагальнення досягнень 

науки і передового 

досвіду у розробці 

раціональної технології 

виробництва с.г. культур 

М-31 

 

Експлуатація машин 

і обладнання 

Матвійчук М.В. 

0671082765 

19.03.20 

2 год 

Приготування та внесення 

мінеральних і органічних добрив 

1.Види добрив та їх класифікація. 

2.Способи та технологічні схеми 

внесення добрив. 3.Агронормативи 

та допуски до внесення органічних 

і мінеральних добрив. 4. Вибір 

комплексу машин для внесення 

добрив. 5.Технологічна наладка 

агрегатів. 6.Підготовка поля та 

вибір режиму і способу руху.  7. 

Організація роботи агрегатів 

В.Й.Фортуна Технологія 

механізованих с.г. робіт-

с.145…153. 

 

Опрацювати матеріал 

згідно плану. Розглянути 

питання: 

1.Контроль і оцінка якості 

роботи. 2.Охорона праці. 

3.Досвід передовиків з 

вибору технологічних 

схем і організації 

внесення добрив 

М-31 

М-32 

Експлуатація машин 

і обладнання 

Матвійчук М.В. 

0671082765 

23.03.20 

4 год 

Визначення технологічних 

процесів основного обробітку 

грунту і їх технічне забезпечення 

1.Види і способи основного 

обробітку грунту. 2.Агровимоги до 

лущення стерні і оранки. 

3.Технологічна наладка лущильних 

і орних МТА. 4.Підготовка поля та 

способи руху лущильних агрегатів. 

В.Й.Фортуна Технологія 

механізованих с.г. робіт-

с.153…172. 

 

Опрацювати матеріал 

згідно плану. Розглянути 

питання: 

1.Підготовка поля до 

роботи орних агрегатів. 

2.Організація роботи 

орних агрегатів. 

3.Контроль і оцінка якості 

оранки. 4.Охорона праці. 



5.Організація роботи МТА. 

6.Контроль і оцінка якості 

лущення. 

5.Досвід передових 

механізаторів з основного 

обробітку грунту 

М-31 

М-32 

Експлуатація машин 

і обладнання 

Матвійчук М.В. 

0671082765 

25.03.20 

4 год 

Визначення технологічних 

процесів передпосівного 

обробітку грунту і їх технічне 

забезпечення 

1.Операції передпосівного 

обробітку грунту. 2.Агровимоги до 

суцільної культивації. 

3.Комплектування та технологічна 

наладка агрегатів для суцільної 

культивації. 4.Агровимоги до 

боронування, вирівнювання і 

коткування. 5.Комплектування та 

наладка агрегатів для 

передпосівного обробітку грунту. 

6.Організація роботи МТА 

В.Й.Фортуна Технологія 

механізованих с.г. робіт-

с.172…176. 

М.К.Діденко Експлуатація 

машинно-тракторного парку- 

с.179…184 

Опрацювати матеріал 

згідно плану. Розглянути 

питання: 

1.Особливості 

передпосівного обробітку 

грунту комбінованими 

агрегатами. 2.Передові 

методи передпосівного 

обробітку грунту. 

3.Контроль і оцінка якості 

роботи. 4.Охорона праці 

М-31 

 
Експлуатація машин 

і обладнання 

Матвійчук М.В. 

0671082765 

26.03.20 

2 год 
ЛПЗ-1. Підготовка МТА для 

внесення органічних добрив 

1.Підготовка трактора. 

1.1.Підготовка ходової 

частини.1.2.Підготовка причіпного 

пристрою. 2.Підготовка розкидача 

ПРТ-10. 2.1.Перевірка 

комплектності машини. 

2.2.Перевірка технічного стану. 

3.Складання агрегату. 

4.Технологічна наладка  

Г.Р.Гаврилюк Технологічна 

наладка та усунення 

несправностей с.г. машин. 

Машина для внесения 

удобрений ПРТ-10. 

Техническое описание и 

инструкция по эксплуатации  

Опрацювати матеріал 

згідно плану. Дати 

відповіді на питання і 

схеми основних 

регулювань розкидача 

орг. добрив 



М-33 Сільськогосподарські 

машини 

Павловський В.І. 

0979978023 

pavlovsyivi@gmail.com 

 

17.03.2020 

2 год 
Тема:    Кукурудзозбиральні 

комбайни . 

План заняття: 

1. Способи збирання кукурудзи, 

групи машин та їх характеристика. 

2. Загальна будова та технологічний 

процес причіпного 

кукурудзозбирального комбайна.  

3. Робочі органи комбайна, їх 

будова та робота: 

 - качановідривний (пікерний) 

апарат; 

 - механізм обробітку 

листостебельної маси; 

 - качаноочисник апарат. 

4. Технологічні регулювання 

причіпного кукурудзозбирального 

комбайна. 

Сільськогосподарські та 

меліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за 

редакцією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 
Сільськогосподарські 

машини : підручник / 

Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., 

Іщенко та інш.; за ред.. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1

/sgmashunu/sgmashynu.pdf 

http://192.162.132.48:555/elekt

r%20pidr/mehanizacia/silskogo

spodarski%20mashynu/teoria/8

/8.2.htm 

 

Занотувати загальну 

будову та технологічні 

регулювання 

насіннєочисної машини. 

 
Насіннєочисні 

машини.docx 

20.03.2020 

2 год 
Тема:     Ворохоочисні машини. 

План заняття: 

1. Способи очищення і сортування 

зерна. Класифікація машин 

2. Загальна будова та технологічний 

процес ворохоочисної машини. 

3. Призначення, будова та принцип 

дії роботах органів вороочисної 

машини: 

-  завантажувальний механізм; 

- приймальний бункер з 

розподільчим шнеком;  

- вентиляторна установка; 

- механізм самопересування; 

Сільськогосподарські та 

меліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за 

редакцією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 
 

Сільськогосподарські 

машини : підручник / 

Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., 

Іщенко та інш.; за ред.. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1

/sgmashunu/sgmashynu.pdf 

 

Оформити конспект 

згідно плану заняття 

E:\Лекції с.г. машин 

механіки\Гичкозбиральні 

машини\гичкозбиральні 

машини.docx 

 

E:\Лекції с.г. машин 

механіки\Гичкозбиральні 

машини\гичкозбиральні 

машини.pptx 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
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file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Насіннєочисні%20машини/Насіннєочисні%20машини.docx
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Гичкозбиральні%20машини/гичкозбиральні%20машини.docx
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Гичкозбиральні%20машини/гичкозбиральні%20машини.docx
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Гичкозбиральні%20машини/гичкозбиральні%20машини.docx
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Гичкозбиральні%20машини/гичкозбиральні%20машини.docx
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Гичкозбиральні%20машини/гичкозбиральні%20машини.pptx
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Гичкозбиральні%20машини/гичкозбиральні%20машини.pptx
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Гичкозбиральні%20машини/гичкозбиральні%20машини.pptx
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Гичкозбиральні%20машини/гичкозбиральні%20машини.pptx


4. Технологічні регулювання та 

експлуатація ворохоочисної 

машини 

 

http://192.162.132.48:555/elekt

r%20pidr/mehanizacia/silskogo

spodarski%20mashynu/teoria/9

/9.1.htm 

24.03.2020 

2 год 
Тема: Складні насіннєочисні 

машини 

 План заняття: 

1. Загальна будова та 

технологічний процес складної 

насіннєочисної машини. 

2. Призначення, будова та принцип 

дії робочих органів насіннєочисної 

машини:  

- завантажувальний механізм; 

- приймальний бункер з 

розподільчим шнеком; 

- трієрні барабани; 

- вентиляторна установка з 

аспіраційними каналами; 

- механізм самопересування. 

3. Технологічні регулювання та 

експлуатація насіннєочисної 

машини. 

Сільськогосподарські та 

меліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за 

редакцією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 
 

Сільськогосподарські 

машини : підручник / 

Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., 

Іщенко та інш.; за ред.. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1

/sgmashunu/sgmashynu.pdf 

 

http://192.162.132.48:555/elekt

r%20pidr/mehanizacia/silskogo

spodarski%20mashynu/teoria/9

/9.1.htm 

Оформити конспект 

згідно плану заняття 

E:\Лекції с.г. машин 

механіки\Коренезбиральні 

машини\Коренезбиральні 

машини.docx 

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.1.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.1.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.1.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.1.htm
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.1.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.1.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.1.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.1.htm
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Коренезбиральні%20машини/Коренезбиральні%20машини.docx
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Коренезбиральні%20машини/Коренезбиральні%20машини.docx
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Коренезбиральні%20машини/Коренезбиральні%20машини.docx
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Коренезбиральні%20машини/Коренезбиральні%20машини.docx


  27.03.2020 

2 год 
Тема:   Гичкозбиральні машини  

План заняття: 

1. Способи збирання цукрових 

буряків та їх характеристика. 

2. Агротехнічні вимоги до машин 

для збирання буряків. 

3. Класифікація машин. 

4. Загальна будова та технологічний 

процес гичкозбиральної машини. 

5. Робочі органи, їх будова та 

принцип дії: 

 - копіювально – різальний апарат; 

 - транспортери з швирялками; 

 - доочисник головок буряків. 

6. Технологічні регулювання та 

експлуатація гичкозбиральних 

машин. 

Сільськогосподарські та 

меліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за 

редакцією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 
 

Сільськогосподарські 

машини : підручник / 

Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., 

Іщенко та інш.; за ред.. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1

/sgmashunu/sgmashynu.pdf 

 

http://192.162.132.48:555/elekt

r%20pidr/mehanizacia/silskogo

spodarski%20mashynu/teoria/9

/9.2.htm 

Оформити конспект 

згідно плану заняття 

E:\Лекції с.г. машин 

механіки\Картоплезбираль

ні 

машини\картоплезбиральн

і машини.pdf 

30.03.2020 

2 год 
Тема: Коренезбиральні машини 

План заняття 

1. Загальна будова та технологічний 

процес роботи. 

2. Робочі органи 

картоплезбиральних комбайнів: 

 - прикочувально-викочувальний 

пристрій; 

 - механізми відділення картоплі від 

домішок ( транспортерно -бітерний, 

пневматичні балони, пальчиковий 

транспортер); 

 - вивантажувальний бункер. 

Сільськогосподарські та 

меліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за 

редакцією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 
 

Сільськогосподарські 

машини : підручник / 

Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., 

Іщенко та інш.; за ред.. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1

/sgmashunu/sgmashynu.pdf 

Оформити конспект 

згідно плану заняття 

E:\Лекції с.г. машин 

механіки\Картоплезбираль

ні 

машини\картоплезбиральн

і машини.pdf 
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3. Технологічні регулювання та 

експлуатація  картоплезбиральних 

комбайнів. 

 

 

http://192.162.132.48:555/elekt

r%20pidr/mehanizacia/silskogo

spodarski%20mashynu/teoria/9

/9.2.htm 

31.03.2020 

2 год 
Тема: Картоплезбиральні 

машини 

План заняття 

1. Загальна будова та технологічний 

процес роботи. 

2. Робочі органи 

картоплезбиральних комбайнів: 

- прикочувально - викочу 

вальний пристрій; 

- механізми відділення 

картоплі від домішок 

(транспортерно - бітерний, 

пневматичні балони, пальчиковий 

транспортер); 

- вивантажувальний бункер. 

3. Технологічні регулювання та 

експлуатація картоплезбиральних 

комбайнів. 

Сільськогосподарські та 

меліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за 

редакцією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 
Сільськогосподарські 

машини : підручник / 

Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., 

Іщенко та інш.; за ред.. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1

/sgmashunu/sgmashynu.pdf 

http://192.162.132.48:555/elekt

r%20pidr/mehanizacia/silskogo

spodarski%20mashynu/teoria/9

/9.2.htm 

 

Оформити конспект 

згідно плану заняття 

E:\Лекції с.г. машин 

механіки\Картоплезбираль

ні 

машини\картоплезбиральн

і машини.pdf 

02.04.2020 

2 год 
ЛПЗ-19 Гідростатична передача 

зернозбиральних комбайнів 

Поглибити теоретичні знання з 

будови гідростатичної передачі 

зернозбиральних комбайнів. 

 

Сільськогосподарські та 

меліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за 

редакцією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 
Сільськогосподарські 

машини : підручник / 

Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., 

Іщенко та інш.; за ред.. 

Оформити звіт згідно із 

інструкційної карти. 

E:\сільськогосподарські 

машини\Завдання для 

виконання лабораторних 

робіт з 

дисципліни,,Сільськогосп

одарські машини,,.docx 
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Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1

/sgmashunu/sgmashynu.pdf 

http://192.162.132.48:555/elekt

r%20pidr/mehanizacia/silskogo

spodarski%20mashynu/teoria/8

/8.2.htm 

машини\5 цикл\21 

лаб.docx 

03..04.2020 

2 год 

ЛПЗ – 20. Кукурудзозбиральні 

комбайни 

Поглибити теоретичні знання з 

будови кукурудзозбиральних 

комбайнів. 

Сільськогосподарські та 

меліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за 

редакцією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 
Сільськогосподарські 

машини : підручник / 

Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., 

Іщенко та інш.; за ред.. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1

/sgmashunu/sgmashynu.pdf 

http://192.162.132.48:555/elekt

r%20pidr/mehanizacia/silskogo

spodarski%20mashynu/teoria/8

/8.2.htm 

Оформити звіт згідно із 

інструкційної карти. 

E:\сільськогосподарські 

машини\Завдання для 

виконання лабораторних 

робіт з 

дисципліни,,Сільськогосп

одарські машини,,.docx 

 

E:\сільськогосподарські 

машини\лабораторні с.г 

машини\5 цикл\21 

лаб.docx 

М-33 Сільськогосподарські 

машини 

Калевич М.О. 

0968098198 

@gmail.com 

 

02.04.2020 

2 год 
ЛПЗ-19 Гідростатична передача 

зернозбиральних комбайнів 

Поглибити теоретичні знання з 

будови гідростатичної передачі 

зернозбиральних комбайнів. 

 

Сільськогосподарські та 

меліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за 

редакцією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 
Сільськогосподарські 

машини : підручник / 

Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., 

Іщенко та інш.; за ред.. 

Оформити звіт згідно із 

інструкційної карти. 

E:\сільськогосподарські 
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одарські машини,,.docx 
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М-31 Безсмертний В.О. 

0969377425 

ditudoroga@meta.ua 

Основи керування 

автомобілем 

17.03.2020  

2 год. 

Тема: Стан небезпечний для 

життя. Перша допомога 

потерпілим. Послідовність дій у 

поданні допомоги потерпілим під 

час ДТП. 

Загальні поняття про першу 

долікарську допомогу особам, які 

потерпіли при нещасних випадках 

або ДТП. Кровотеча, її види, та 

1. Безсмертний В.О. 

Основи керування 

автомобілем, К. «Вища 

школа», 1996. 

 

1. Безсмертний В.О. 

Основи керування 

автомобілем, К. «Вища 

школа», 1996. 

Стор. 188-192. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1

/sgmashunu/sgmashynu.pdf 

http://192.162.132.48:555/elekt

r%20pidr/mehanizacia/silskogo

spodarski%20mashynu/teoria/8

/8.2.htm 

машини\5 цикл\21 

лаб.docx 

  03..04.2020 

2 год 

ЛПЗ – 20. Кукурудзозбиральні 

комбайни 

Поглибити теоретичні знання з 

будови кукурудзозбиральних 

комбайнів. 

Сільськогосподарські та 

меліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за 

редакцією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 
Сільськогосподарські 

машини : підручник / 

Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., 

Іщенко та інш.; за ред.. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1

/sgmashunu/sgmashynu.pdf 

http://192.162.132.48:555/elekt

r%20pidr/mehanizacia/silskogo

spodarski%20mashynu/teoria/8

/8.2.htm 

Оформити звіт згідно із 

інструкційної карти. 

E:\сільськогосподарські 

машини\Завдання для 

виконання лабораторних 

робіт з 

дисципліни,,Сільськогосп

одарські машини,,.docx 

 

E:\сільськогосподарські 

машини\лабораторні с.г 

машини\5 цикл\21 

лаб.docx 

mailto:ditudoroga@meta.ua
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ознаки. Ранова інфекція, асептична 

та антисептична. Зупинка серця: 

причини, ознаки. Сонячний та 

тепловий удари, їх ознаки. 

Отруєння чадним газом, його 

ознаки. Забиті місця, розтягнення 

зв'язок та вивихи: ознаки, 

ускладнення, перша допомога. 

Переломи: види та ознаки, 

ускладнення при переломах. 

Подання першої допомоги при 

переломах щелепи, ключиць, ребер, 

хребта та кісток таза. Правила 

накладання шин. Черепно-мозкова 

травма: ознаки, перша допомога, 

особливості транспортування. 

Травми грудей і живота: види та 

ознаки. Пневмоторакс. Перша 

допомога. Особливості 

транспортування. 

  24.03.2020 

2 год. 

ПЗ.13. Тема: Перша допомога 

потерпілим. Послідовність дій у 

поданні допомоги потерпілим під 

час ДТП. 

Відпрацювання техніки зупинки 

кровотечі, штучного дихання, 

непрямого масажу серця. 

Накладання пов’язок: кругової, 

хрестоподібної, пращевидної, 

вісімкоподібної, пластирної, 

косиночної, тощо. Особливості 

накладання пов’язок на різні 

 1. Безсмертний В.О. 

Основи керування 

автомобілем, К. «Вища 

школа», 1996. 

Стор. 188-192. 

2. Розв’язати завдання на 

сайті vodiy.ua і надіслати 

скріншоти на Вайбер 

(+380969377425): тема 36: 

Основи надання 

домедичної допомоги при 

ДТП 



ділянки тіла. Іммобілізація кисті, 

передпліччя, плеча, стегна, стопи. 

Подання першої допомоги при 

теплових і сонячних ударах, опіках, 

отруєннях газами,замерзанні, 

обмороженні та потопленні. 

Відпрацювання техніки 

вивільнення потерпілого з 

транспортного засобу в залежності 

від виду травми. Подання першої 

допомоги. Виготовлення із 

підручних засобів пристроїв для 

перенесення потерпілого на руках 

завантаження його в різні види 

транспортних засобів. 

М-31 Безсмертний В.О. 

0969377425 

ditudoroga@meta.ua 

Правила дорожнього 

руху 

20.03.2020 

2 год. 

Тема: Зупинка і стоянка 

Вимоги до зупинки і стоянки 

транспортного засобу. Випадки, 

коли водій може залишити 

транспортний засіб на зупинці або 

стоянці. Стоянка біля тротуару і на 

тротуарах. Місця, у яких заборонені 

зупинка і стоянка. Вимоги до водія 

у разі вимушеної зупинки і стоянки. 

Наслідки порушення правил 

зупинки і стоянки. 

Правила дорожнього руху, 

К., «Арій», 2019. 

 

Правила дорожнього руху, 

К., «Арій», 2019. 

Розділ 15 

  27.03.2020 

2 год. 

ПЗ.3. Тема: Рух, зупинка і стоянка 

транспортних засобів. 

Розгляд типових дорожньо-

транспортних ситуацій з 

використанням  технічних засобів, 

макетів, стендів і наочних 

 1. Правила дорожнього 

руху, К., «Арій», 2019. 

Розділ 15. 

2. Розв’язати завдання на 

сайті vodiy.ua і надіслати 

mailto:ditudoroga@meta.ua


навчальних матеріалів. Формування 

навичок правильної орієнтації , 

оцінки ситуації та прогнозування її 

розвитку. Ознайомлення з діями у 

конкретних умовах дорожнього 

руху. Виконання комплексних 

завдань. 

скріншоти на Вайбер 

(+380969377425): 

розділи 9-15. 

М-21, 

М-22, 

М-23. 

Матеріалознавство і 

технологія 

конструкційних 

матеріалів 

Тишко С.С. 

0966834667 

mtkm5525@gmail.com 

16.03.2020 

6 год 
Тема: Термічна обробка 

вуглецевої сталі.  

5.1 Суть і призначення термічної 

обробки. 

5.2 Види термічної обробки. 

5.3 Структурні перетворення при 

нагріванні та охолоджені з різною 

швидкістю. 

5.4 Характеристика і властивості 

структур при різних видах 

термообробки сталі. 

5.5 Вибір режиму і техніка 

проведення гартування та відпуску 

сталі. 

5.6 Охолоджуючі середовища. 

В. Ф. Ясюк 

Матеріалознавство і 

технологія конструкційних 

матеріалів:- К.:Вища 

освіта,2005. 

 с. 91...105  

В конспекті дати відповіді  

на питання: 

1.Суть термічного 

обробітку? 

2. Призначення 

термічного обробітку? 

3. Види термічного 

обробітку? 

4.Призначення 

відпалювання, відпуску, 

нормалізації та 

гартування? 

 

17.03.2020 

6 год 

Тема: Поверхневе зміцнення  

сталі. 

1 Мета поверхневого зміцнення 

стальних виробів. 

2 Види поверхнього зміцнення: 

поверхневе гартування, хіміко-

термічна обробка, пластичне, 

деформування. 

3 Призначення і суть хіміко-

термічної обробки, її види.  

4 Цементації сталі та її види. 

5 Вибір режимів, техніка 

проведення та приклади 

застосування цементації. 

В. Ф. Ясюк 

Матеріалознавство і 

технологія конструкційних 

матеріалів:- К.:Вища 

освіта,2005. 

с.106...111 

В конспекті дати відповіді  

на питання: 
1.Чим відмінюється хіміко-

термічна обробка сталі від 

термічної? 
2.Основні види хіміко-

термічної обробки сталі та їх 

застосування? 
3.Назвіть основні параметри 

ХТО? 

4.Основні види цементації? 

5.Що таке азотування, які 
основні переваги та недоліки 

азотування? 



6 Термічна обробка сталі після 

цементації. 

7. Поняття про азотування, 

ціанування, дифузійну металізацію 

та інші види хіміко-термічної 

обробки. 

8 Термомеханічна обробка.  

6.Що таке нітроцементація, її 

основні переваги? 
7.Які перспективні види ХТО 

чавуну вам відомі? 

 

18.03.2020 

6 год 

Тема: Ливарне виробництво. 

1. Значення ливарного виробництва в 

машинобудуванні . 

2. Ливарний модельний комплект. 

3. Формувальні та стрижневі суміші. 

4. Готування формувальних і 

стрижневих сумішей. 

5. Ручне і машинне формування. 

6. Способи виготовлення форм, разові 

та постійні форми.  

7.Метали та сплави, які 

застосовуються в ливарному 

виробництві. 

8.Плавильні агрегати: вагранка, 

електричні печі, будова та робота. 

 

В. Ф. Ясюк 

Матеріалознавство і 

технологія конструкційних 

матеріалів:- К.:Вища 

освіта,2005. 

с.148...180 

В конспекті дати відповіді  

на питання: 

1. Як впливають 

технологічні властивості 

ливарних сплавів на якість 

виливків? 

2. Класифікація ливарних 

сплавів і характеристика їх 

ливарних властивостей. 

3. Класифікація 

ливарних форм? 

4. Вимоги до формових 

сумішей? 

5. Технологія 

виготовлення піщано-

глинистих форм.  

6. Дефекти литих 

заготовок? 

7. Технологія 

виготовлення 

оболонкових форм.  

10.Технологія 

виготовлення форм за 

моделями, що 

витоплюються.? 

11. Сфера використання 

кокільного лиття? 

12.Суть відцентрового 

лиття, сфера його 

використання? 



13.Суть і способи лиття під 

тиском. Сфера 

використання цього лиття? 

  23.03.2020 

6 год 
Тема:  Обробка металів тиском. 

1 Вплив температури та хімічного 

складу на пластичність металу. 

2 Холодна і гаряча обробка металів 

тиском. 

5.3 Температурний інтервал 

обробки металів тиском. 

4 Прокат металу. Сортамент 

прокату і його маркування. 

5 Волочіння і пресування. 

6 Вільне кування. 

7 Об’ємне штампування. 

8 Пристрої для нагрівання металу. 

9  Типи прокатних станів. 

10 Кувальні волоти їх будова та 

робота. 

В. Ф. Ясюк 

Матеріалознавство і 

технологія конструкційних 

матеріалів:- К.:Вища 

освіта,2005. 

с.181...216                      

В конспекті дати відповіді  

на питання: 

1. Назвати основні види 

обробки металів тиском. 

2. Що таке зміцнення і 

знеміцнення? 

3. Як визначається 

температурний інтервал 

гарячої обробки тиском? 

4. Які метали застосовуються 

при беззливковому 

прокаті? 

5. Назвіть основні операції 

листового штампування. 

 

  24.03.2020 

6 год 
Тема:  Загальні відомості про 

зварювання. 

 1. Роль зварювання і наплавлення  

в машинобудуванні та в 

ремонтному виробництві. 

2. Суть процесів зварювання тиском 

та плавленням. 

3. Зварювальні напруги та 

деформації. 

4. Види зварних  швів і  з'єднань та 

їх умовне позначення 

5. Зварюваність сталі, чавуну, міді, 

та її сплавів, алюмінію і його 

сплавів. 

6. Зварювання тугоплавких металів 

та їх сплавів . 

7. Контроль якості зварних швів. 

В. Ф. Ясюк 

Матеріалознавство і 

технологія конструкційних 

матеріалів:- К.:Вища 

освіта,2005. 

с. 217…225 

В конспекті дати відповіді  

на питання: 

1.В чому полягає суть 

зварювання плавленням? 

Тиском? 

2.Способи зварювання 

плавленням? 

3.Способи зварювання 

тиском? 

4.Позначення 

зварювальних швів на 

креслені ? 

5.Від чого залежить 

зварюваність сталі? 

 



  25.03.2020 

6 год 

Тема:  Дугове зварювання. 

1.  Характеристика зварювальної 

дуги.    

2. Способи дугового зварювання. 

3.  Устаткування для зварювання 

змінним та постійним струмом. 

4. Електроди для зварювання та 

наплавлення, їх маркування. 

5. Вибір режиму дугового 

зварювання. 

6. Методи виготовлення електродів. 

7. Охорона праці при дуговому 

зварюванні 

 

В. Ф. Ясюк 

Матеріалознавство і 

технологія конструкційних 

матеріалів:- К.:Вища 

освіта,2005. 

с. 226…240 

В конспекті дати відповіді  

на питання: 

1.Суть та схеми ручного 

дугового зварювання? 

2.Властивості 

зварювальної дуги? 

3.Джерела зварювального 

струму? 

4.Класифікація електродів 

для ручного дугового 

зварювання? 

5.Основні параметри 

режиму при ручному 

дуговому зварюванні та їх 

розрахунок? 

  30.03.2020 

6 год 

ПР№3. Тема:  Розроблення 

технології ручного електродугового 

зварювання сталі 

В. Ф. Ясюк 

Матеріалознавство і 

технологія конструкційних 

матеріалів:- К.:Вища 

освіта,2005. 

 

1.Розшифрувати марку 

сталі 2.Описати 

зварюваність сталі 

3.Вказати підігрів сталі  

перед зварюванням.  

4.Вказати термообробку 

сталі після зварювання. 

5. Накреслити ескіз 

підготовки кромок до 

зварювання . 6.Вибрати 

діаметр електрода. 

7.Визначити число шарів 

при дуговому зварюванні 

стикових швів.  

8.Визначити розрахункову 

силу зварювального 

струму. 9.Вибрати 

призначення електроду. 

Вибрати вид покриття 

електроду.  

10.Вибрати товщину 

покриття електроду. 



11.Вибрати тип електроду. 

12.Вибрати марку 

електроду. 

13.Підібрати необхідну 

апаратуру, прилади. 

14.Вибрати  необхідний 

електродотримач. 

15.Вибрати сумарний 

переріз зварювальних 

кабелів 

16.Вибрати відповідний 

світлофільтр. 

17.Написати умовне 

позначення вибраного 

електроду. 

  31.03.2020 

6 год 
Тема:  Газове зварювання. 
 1.Суть процесу газового 

зварювання .та його використання. 

2.Матеріали для газового 

зварювання. 

3.Устаткування і пристосування для  

газового зварювання та різання,  їх 

будова і робота.   

4.Газове полум’я, його 

характеристика 

5. Методи та техніка газового 

зварювання та різання 

6. Особливості зварювання чавуну 

та легованих сталей. 

В. Ф. Ясюк 

Матеріалознавство і 

технологія конструкційних 

матеріалів:- К.:Вища 

освіта,2005. 

с. 251…262 

1.Суть газового 

зварювання металів. 

2.Будова та види газового 

полум’я. 

3.Способи та застосування 

газового зварювання. 

4.Суть та умови 

газокисневого різання 

металів. 

5.Інструмент і обладнання 

для газового зварювання 

та різання металів. 

 

 

  01.04.2020 

6 год 

ПР №4. Тема: Розроблення 

технології газового  зварювання 

сталі 

В. Ф. Ясюк 

Матеріалознавство і 

технологія конструкційних 

матеріалів:- К.:Вища 

освіта,2005. 

 

1.Розшифрувати марку 

сталі. 

2. Описати зварюваність 

сталі. 

3. Вказати підігрів сталі  

перед зварюванням. 

4. Вказати термообробку 

сталі після зварювання. 



 

 
Основи керування 

автомобілем 

17.03.2020 

2 год 
Тема:Відповідальність водія за 

порушення ПДР 

Теоретичний матеріал: 

Відеоуроки  

Опрацювати теоретичний 

матеріал  

5.Накреслити ескіз 

підготовки кромок до 

зварювання . 

6. Вибрати спосіб 

зварювання, підібрати кут 

нахилу пальника і 

накреслити їх схему. 

7.Визначити діаметр 

присадного дроту при 

вибраному способі 

зварювання. 

8. Визначити марку 

присадного дроту і 

розшифрувати її.  

9.Накреслити види 

ацетиленокисневого 

полум’я. 

10. Вибрати тип і марку 

(модель) зварювального 

пальника в залежності від 

номера наконечника. 

11.Вибрати номер 

наконечника пальника, 

витрату ацетилену і 

кисню, тиск на вході в 

пальник ацетилену і 

кисню. 

12. Вибрати рукави для 

газового зварювання 

згідно таблиці. 

13. Підібрати захисні 

окуляри з світлофільтром. 

14.Вибрати додатковий 

інструмент газозварника. 

15.Висновки. 



М33 Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

https://www.youtube.com/watc

h?v=GN6m9ggO4zI&t=7s 

Тематичні завдання 

https://vodiy.ua/dai/ 

 

Переглянути відеоуроки 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 

igorekprepod@gmail.com 

 

М32 

 

Основи керування 

автомобілем 

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

19.03.2020 

2 год 
Тема:Відповідальність водія за 

порушення ПДР 

Теоретичний матеріал: 

Відеоуроки  

https://www.youtube.com/watc

h?v=GN6m9ggO4zI&t=7s 

Тематичні завдання 

https://vodiy.ua/dai/ 

 

 Опрацювати теоретичний 

матеріал  

Переглянути відеоуроки 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 

igorekprepod@gmail.com 

 

М32 

М33 

Правила дорожнього 

руху. 
 Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

 

20.03.2020 

4 год 

Тема:Швидкість  руху. Дистанція, 

інтервал,зустрічний роз’їзд.  

 Теоретичний матеріал 

:Відеоурок: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=lIKBrNvrtLA&list=TLPQ

MDUwNDIwMjA5Suo3CfPd

Ew&index=10 

Тематичні завдання: 

https://vodiy.ua/pdr/test/?comp

lect=6&theme=12&part=1&tra

ining=off&adv=on&stat=off 

Переглянути відеоурок 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 

igorekprepod@gmail.com 

 

 

М33 

Основи керування 

автомобілем 

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

24.03.2020 

2 год 
Тема:Відповідальність водія за 

порушення ПДР 

Відеоуроки: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=phvABHlYiWU 

Тематичні завдання 

https://vodiy.ua/dai/ 

https://vodiy.ua/pdr/test/?comp

lect=6&theme=36&part=1&tra

ining=off&adv=on&stat=off 

Переглянути відео уроки 

 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 

igorekprepod@gmail.com 

 

 

М32 

 

Основи керування 

автомобілем 

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

26.03.2020 

2 год 
Тема:Відповідальність водія за 

порушення ПДР 

Відеоуроки: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=phvABHlYiWU 

Тематичні завдання 

https://vodiy.ua/dai/ 

Переглянути відео уроки 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 

igorekprepod@gmail.com 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GN6m9ggO4zI&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=GN6m9ggO4zI&t=7s
https://vodiy.ua/dai/
https://www.youtube.com/watch?v=GN6m9ggO4zI&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=GN6m9ggO4zI&t=7s
https://vodiy.ua/dai/
https://www.youtube.com/watch?v=lIKBrNvrtLA&list=TLPQMDUwNDIwMjA5Suo3CfPdEw&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=lIKBrNvrtLA&list=TLPQMDUwNDIwMjA5Suo3CfPdEw&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=lIKBrNvrtLA&list=TLPQMDUwNDIwMjA5Suo3CfPdEw&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=lIKBrNvrtLA&list=TLPQMDUwNDIwMjA5Suo3CfPdEw&index=10
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=12&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=12&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=12&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://www.youtube.com/watch?v=phvABHlYiWU
https://www.youtube.com/watch?v=phvABHlYiWU
https://vodiy.ua/dai/
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=36&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=36&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=36&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://www.youtube.com/watch?v=phvABHlYiWU
https://www.youtube.com/watch?v=phvABHlYiWU
https://vodiy.ua/dai/


https://vodiy.ua/pdr/test/?comp

lect=6&theme=36&part=1&tra

ining=off&adv=on&stat=off 

М32 

М33 
Правила дорожнього 

руху.  

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

 

27.03.2020 

4 год 
Тема:Обгін Відеоуроки: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=8KkkKLrcaGI&list=PLn4

X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJL

svWL-y&index=11  

Тематичні завдання 

https://vodiy.ua/pdr/test/?comp

lect=6&theme=14&part=1&tra

ining=off&adv=on&stat=off 

Переглянути відео уроки 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 

igorekprepod@gmail.com 

 

М33 Правила дорожнього 

руху.  
Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

 

30.03.2020 

2 год 

Тема:Зупинка і стоянка. Відеоурок: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=49QgvJthSU8&list=PLn4

X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJL

svWL-y&index=12 

Тематичні завдання 

https://vodiy.ua/pdr/test/?comp

lect=6&theme=15&part=1&tra

ining=off&adv=on&stat=off 

Переглянути відео уроки 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 

igorekprepod@gmail.com 

 

М33 

 

Основи керування 

автомобілем 

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

30.03.2020 

2 год 

Тема:Відповідальність водія за 

порушення ПДР 

Відеоуроки: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=phvABHlYiWU 

Тематичні завдання 

https://vodiy.ua/dai/ 

https://vodiy.ua/pdr/test/?comp

lect=6&theme=36&part=1&tra

ining=off&adv=on&stat=off 

Переглянути відео уроки 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 

igorekprepod@gmail.com 

 

 

 

 

М33 

Основи керування 

автомобілем 

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

31.03.2020 

2 год 

ПЗ. Виконання комплексних 

завдань з програмованого 

матеріалу 

Відеоуроки: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=phvABHlYiWU 

Тематичні завдання 

https://vodiy.ua/dai/ 

https://vodiy.ua/pdr/test/?comp

lect=6&theme=36&part=1&tra

ining=off&adv=on&stat=off 

Опрацювати теоретичний 

матеріал  

Переглянути відеоуроки 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 

igorekprepod@gmail.com 

 

https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=36&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=36&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=36&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://www.youtube.com/watch?v=8KkkKLrcaGI&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=8KkkKLrcaGI&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=8KkkKLrcaGI&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=8KkkKLrcaGI&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=11
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=14&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=14&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=14&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://www.youtube.com/watch?v=49QgvJthSU8&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=49QgvJthSU8&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=49QgvJthSU8&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=49QgvJthSU8&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=12
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=15&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=15&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=15&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://www.youtube.com/watch?v=phvABHlYiWU
https://www.youtube.com/watch?v=phvABHlYiWU
https://vodiy.ua/dai/
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=36&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=36&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=36&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://www.youtube.com/watch?v=phvABHlYiWU
https://www.youtube.com/watch?v=phvABHlYiWU
https://vodiy.ua/dai/
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=36&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=36&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=36&part=1&training=off&adv=on&stat=off
mailto:igorekprepod@gmail.com


 

 

 

 

 

М33 

 

Основи керування 

автомобілем 

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

01.04.2020 

2 год 

ПЗ. Виконання комплексних 

завдань з програмованого 

матеріалу 

Відеоуроки: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=phvABHlYiWU 

Тематичні завдання 

https://vodiy.ua/dai/ 

https://vodiy.ua/pdr/test/?comp

lect=6&theme=36&part=1&tra

ining=off&adv=on&stat=off 

 Опрацювати теоретичний 

матеріал  

Переглянути відеоуроки 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 

igorekprepod@gmail.com 

 

 

М33 

Правила дорожнього 

руху.  
Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

 

02.04.2020 

2 год 

П.З.Рух,зупинка і стоянка 

транспортних засобів 

 Теоретичний матеріал 

:Відеоурок: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=YmNjDv6fanA&list=PLn

4X5J_dzvHbWqGv_80qGUH

PUvGsTVqnk&index=30 

Тематичні завдання: 

https://vodiy.ua/pdr/test/?comp

lect=6&theme=15&part=1&tra

ining=off&adv=on&stat=off 

Переглянути відеоурок 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 

igorekprepod@gmail.com 

М-31 

 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК  

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

 

17.03.2020 

2 год 
Лабораторне заняття 11 

Діагностування і технічне 

обслуговування трансмісій  

Інструкційна карта 

Методичні вказівки 

[9,с.74…87] [10,с.186…192]  

[11,с.155…175] 

https://drive.google.com/open?

id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     

https://drive.google.com/open?

id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8

SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open?

id=19K0PhLIc1jwmgMCmLn

QY2akWj9AlLoC5     

Фронтальне виконання 

завдання та  

поточний контроль. 

Оформити лабораторну 

роботу. 

https://www.youtube.com/watch?v=phvABHlYiWU
https://www.youtube.com/watch?v=phvABHlYiWU
https://vodiy.ua/dai/
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=36&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=36&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=36&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://www.youtube.com/watch?v=YmNjDv6fanA&list=PLn4X5J_dzvHbWqGv_80qGUHPUvGsTVqnk&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=YmNjDv6fanA&list=PLn4X5J_dzvHbWqGv_80qGUHPUvGsTVqnk&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=YmNjDv6fanA&list=PLn4X5J_dzvHbWqGv_80qGUHPUvGsTVqnk&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=YmNjDv6fanA&list=PLn4X5J_dzvHbWqGv_80qGUHPUvGsTVqnk&index=30
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=15&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=15&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=15&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5


М-33 ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК  

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

 

17.03.2020 

2 год 

Лабораторне заняття 12 

Діагностування і ТО ходових 

частин  

https://drive.google.com/open?

id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     

Інструкційна карта 

Методичні вказівки 

[9,с.87…93] [10,с.191…196]  

[11,с.175…180] 

https://drive.google.com/open?

id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8

SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open?

id=19K0PhLIc1jwmgMCmLn

QY2akWj9AlLoC5     

Фронтальне виконання 

завдання та  

поточний контроль. 

Оформити лабораторну 

роботу. 

М-31 

 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК  

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

 

20.03.2020 

2 год 
Лабораторне заняття 12 

Діагностування і ТО ходових 

частин 

https://drive.google.com/open?

id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     

Інструкційна карта 

Методичні вказівки 

[9,с.87…93] [10,с.191…196]  

[11,с.175…180] 

https://drive.google.com/open?

id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8

SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open?

id=19K0PhLIc1jwmgMCmLn

QY2akWj9AlLoC5     

  

Фронтальне виконання 

завдання та  

поточний контроль. 

Оформити лабораторну 

роботу. 

М-33 ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК  

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

 

20.03.2020р 

2 год 
Лабораторне заняття 13 
Діагностування і ТО механізмів 

керування 

https://drive.google.com/open?

id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     

Інструкційна карта 

Методичні вказівки 

[9,с.93…100] [10,с.196.200]  

[11,с.180…186] 

Фронтальне виконання 

завдання та  

поточний контроль. 

Оформити лабораторну 

роботу. 

https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK


https://drive.google.com/open?

id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8

SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open?

id=19K0PhLIc1jwmgMCmLn

QY2akWj9AlLoC5     

М-31 

 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК  

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

 

24.03.2020 

2 год 

Лабораторне заняття 13 

Діагностування і ТО механізмів 

керування 

https://drive.google.com/open?

id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     

Інструкційна карта 

Методичні вказівки 

[9,с.93…100] [10,с.196.200]  

[11,с.180…186] 

https://drive.google.com/open?

id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8

SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open?

id=19K0PhLIc1jwmgMCmLn

QY2akWj9AlLoC5     

Фронтальне виконання 

завдання та  

поточний контроль. 

Оформити лабораторну 

роботу. 

М-33 ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК  

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

 

24.03.2020р 

2 год 
Лабораторне заняття 14 
Діагностування і технічне 

обслуговування гідравлічних систем 

https://drive.google.com/open

?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-

40dauCB3nOK     

Інструкційна карта 

Методичні вказівки 

[9,с.100.110] [10,с.200..205]  

[11,с.187..193] 

https://drive.google.com/ope
n?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8
SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/ope
n?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLn
QY2akWj9AlLoC5     

 Фронтальне виконання 

завдання та  

поточний контроль. 

Оформити лабораторну 

роботу. 

https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5


М-31 

 

ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК  

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

 

27.03.2020р 

2 год 

Лабораторне заняття 14 
Діагностування і технічне 

обслуговування гідравлічних систем 

https://drive.google.com/open
?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-
40dauCB3nOK     

Інструкційна карта 

Методичні вказівки 

[9,с.100.110] [10,с.200..205]  

[11,с.187..193] 

https://drive.google.com/ope
n?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8
SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/ope
n?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLn
QY2akWj9AlLoC5     

Фронтальне виконання 

завдання та  

поточний контроль. 

Оформити лабораторну 

роботу. 

М-33 ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК  

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

 

27.03.2020р 

2 год 
Лабораторне заняття 15 
Діагностування і технічне 

обслуговування зернозбиральних і 

спеціальних комбайнів 

https://drive.google.com/open
?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-
40dauCB3nOK     

Інструкційна карта 

Методичні вказівки 

[9,с.112.115] [10,с.206.211]  

[11,с.195..208] 

https://drive.google.com/ope
n?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8
SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/ope
n?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLn
QY2akWj9AlLoC5     

  

Фронтальне виконання 

завдання та  

поточний контроль. 

Оформити лабораторну 

роботу. 

М-32 ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК  

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

 

17.03.2020 

2 год 

Лабораторна робота № 13 

Діагностування і ТО механізмів 

керуван-ня 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслуживанию 

и ремонту – М.: 

Агропромиздат, 1986. 208 с.  

https://drive.google.com/ope
n?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8
SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/ope

Ознайомитись з 

теоретичними 

матеріалами та 

методичними вказівками 

на робочому місці 

стосовно проведення ТО і 

діагностування механізмів 

керуван-ня. 

1. Описати перевірку 

радіального зазору в 

https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5


n?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLn
QY2akWj9AlLoC5      

спряженнях цапфа - 

втулка колісного 

трактора. 

2. Описати перевірку 

розвалу і сходження 

керованих коліс. 

3. Описати перевірку 

стану муфт поворотів 

гусеничних тракторів. 

4. Як можна встановити 

що машина 

використовується із 

збільшеним сходженням 

керованих коліс?  

5. До яких наслідків 

приведе туго затягнутий 

рульовий механізм? 

М-32 ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК  

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

 

20.03.2020 

2 год 
Лабораторна робота № 14 

Діагностування та 

обслуговування гідравлічної 

системи начіпного механізму 

тракторів 

 

0954204871 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслуживанию 

и ремонту – М.: 

 Агропромиздат, 1986. 208 с.  

https://drive.google.com/ope
n?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8
SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/ope
n?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLn
QY2akWj9AlLoC5      

Ознайомитись з 

теоретичними 

матеріалами та 

методичними вказівками 

на робочому місці 

стосовно проведення ТО і 

діагностування 

гідравлічної системи 

начіпного механізму 

тракторів. 

1. Описати перевірку 

загального стану 

гідравлічної системи 

начіпного механізму 

трактора. 

2. Описати перевірку 

загального стану 

основного фільтра. 

https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5


3. Описати перевірку 

загального стану 

гідравлічного насоса. 

4. Описати перевірку 

загального стану 

гідророзпо-дільника. 

5. Описати перевірку 

загального стану силового 

гідро-циліндра. 

 М-32 ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК  

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

 

24.03.2020 

2 год 
Лабораторна робота № 15 

Тема: Діагностуван-ня і ТО  

комбайнів. 
 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслуживанию 

и ремонту – М.: 

Агропромиздат, 1986. 208 с.   

гулов І. І. Довідник по 

техніч-ному обслуговуванні 

сільсько-господарських 

машин. – К.: Урожай, 1989. 

https://drive.google.com/ope
n?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8
SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/ope
n?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLn
QY2akWj9AlLoC5     

Ознайомитись з 

теоретичними 

матеріалами та 

методичними вказівками 

на робочому місці 

стосовно проведення ТО і 

діагностування комбайнів. 

Як правильно визначають 

зазори в підшипниках 

комбайна, і в яких 

частинах вони не 

допустимі? 

Назвіть порядок 

визначення радіального і 

осьового зазорів в 

підшипнику. 

Що потрібно зробити, 

якщо при відповідному 

зусиллі не спрацювали 

запобіжні муфти 

відповідних вузлів 

комбайна? 

М-32 ТЕХНІЧНИЙ 

СЕРВІС В АПК  

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

27.03.2020 

2 год 
Лабораторна робота № 16 

Тема: Діагностуван-ня і ТО 

доїльних установок та облад-

нання для первинної обробки 

молока. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслуживанию 

и ремонту – М.: 

Агропромиздат, 1986. 208 с.   

Ознайомитись з 

теоретичними 

матеріалами та 

методичними вказівками 

на робочому місці 

стосовно проведення ТО і 

https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5


igorekprepod@gmail.co

m 

 

діагностування доїльних 

установок та обладнання 

для первинної обробки 

молока. 

Оформити звіт згідно 

контрольних питань 

робочого зошита. 

 

 

М-22, 

М-23. 

Технічна механіка 

Присяжнюк Д.В. 

0970772917 

dima061992@yahoo.co

m 

 

16.03.2020 

4 год. 

Тема:  Основні поняття 

кінематики. 

Шпачук В.П.,  

Золотов М.С., Скляров В.О. 

Технічна механіка. Харків, 

2015. 277 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/39

387/1/2013%2011Н%20ТМ.p

df  

Литвинов O.I., Михайлович 

Я.М., Бойко А.В. Теоретична 

механіка. Частина 1. 

Статика. Кінематика. Київ, 

2013. 576 с. 

http://nmcbook.com.ua/wp-

content/uploads/2017/11/Теоре

тична-механіка.pdf  

Занотувати основні 

поняття із конспекту.  

 

17.03.2020 

4 год. 
Тема:  Кінематика точки. 

Поступальний і обертальний рух 

твердого тіла. 

Шпачук В.П.,  

Золотов М.С., Скляров В.О. 

Технічна механіка. Харків, 

2015. 277 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/39

387/1/2013%2011Н%20ТМ.p

df  

Литвинов O.I., Михайлович 

Я.М., Бойко А.В. Теоретична 

механіка. Частина 1. 

Статика. Кінематика. Київ, 

2013. 576 с. 

Занотувати основні 

поняття із конспекту.  

 

mailto:Mehanyzatsiya_s_g@ukr.net
mailto:Mehanyzatsiya_s_g@ukr.net
http://eprints.kname.edu.ua/39387/1/2013%2011Н%20ТМ.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/39387/1/2013%2011Н%20ТМ.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/39387/1/2013%2011Н%20ТМ.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Теоретична-механіка.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Теоретична-механіка.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Теоретична-механіка.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/39387/1/2013%2011Н%20ТМ.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/39387/1/2013%2011Н%20ТМ.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/39387/1/2013%2011Н%20ТМ.pdf


http://nmcbook.com.ua/wp-

content/uploads/2017/11/Теоре

тична-механіка.pdf  

23.03.2020 

4 год. 

Тема:   Прості рухи твердого тіла. 

Види обертального руху. 

Шпачук В.П.,  

Золотов М.С., Скляров В.О. 

Технічна механіка. Харків, 

2015. 277 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/39

387/1/2013%2011Н%20ТМ.p

df  

Литвинов O.I., Михайлович 

Я.М., Бойко А.В. Теоретична 

механіка. Частина 1. 

Статика. Кінематика. Київ, 

2013. 576 с. 

http://nmcbook.com.ua/wp-

content/uploads/2017/11/Теоре

тична-механіка.pdf  

Занотувати основні 

поняття із конспекту.  

 

  24.03.2020 

4 год. 
Тема:  Складний рух. 

Розкладання руху на 

поступальний та обертальний. 

Шпачук В.П.,  

Золотов М.С., Скляров В.О. 

Технічна механіка. Харків, 

2015. 277 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/39

387/1/2013%2011Н%20ТМ.p

df  

Литвинов O.I., Михайлович 

Я.М., Бойко А.В. Теоретична 

механіка. Частина 1. 

Статика. Кінематика. Київ, 

2013. 576 с. 

Занотувати основні 

поняття із конспекту.  

 

http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Теоретична-механіка.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Теоретична-механіка.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Теоретична-механіка.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/39387/1/2013%2011Н%20ТМ.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/39387/1/2013%2011Н%20ТМ.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/39387/1/2013%2011Н%20ТМ.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Теоретична-механіка.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Теоретична-механіка.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Теоретична-механіка.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/39387/1/2013%2011Н%20ТМ.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/39387/1/2013%2011Н%20ТМ.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/39387/1/2013%2011Н%20ТМ.pdf


http://nmcbook.com.ua/wp-

content/uploads/2017/11/Теоре

тична-механіка.pdf  

  30.03.2020 

4 год. 

Тема:  Основні поняття та задачі 

динаміки. 

Шпачук В.П.,  

Золотов М.С., Скляров В.О. 

Технічна механіка. Харків, 

2015. 277 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/39

387/1/2013%2011Н%20ТМ.p

df 

Литвинов O.I., Михайлович 

Я.М., Бойко А.В. Теоретична 

механіка. Частина 2. 

Динаміка. Основи 

аналітичної механіки. Київ, 

2013. 576 с. 

http://nmcbook.com.ua/wp-

content/uploads/2017/11/Теоре

тична-механіка-Частина2.pdf  

 

Занотувати основні 

поняття із конспекту.  

 

  31.03.2020 

4 год. 

Тема:  Метод кінетостатики Шпачук В.П.,  

Золотов М.С., Скляров В.О. 

Технічна механіка. Харків, 

2015. 277 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/39

387/1/2013%2011Н%20ТМ.p

df 

Литвинов O.I., Михайлович 

Я.М., Бойко А.В. Теоретична 

механіка. Частина 2. 

Динаміка. Основи 

Занотувати основні 

поняття із конспекту.  

 

http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Теоретична-механіка.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Теоретична-механіка.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Теоретична-механіка.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/39387/1/2013%2011Н%20ТМ.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/39387/1/2013%2011Н%20ТМ.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/39387/1/2013%2011Н%20ТМ.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Теоретична-механіка-Частина2.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Теоретична-механіка-Частина2.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Теоретична-механіка-Частина2.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/39387/1/2013%2011Н%20ТМ.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/39387/1/2013%2011Н%20ТМ.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/39387/1/2013%2011Н%20ТМ.pdf


аналітичної механіки. Київ, 

2013. 576 с. 

http://nmcbook.com.ua/wp-

content/uploads/2017/11/Теоре

тична-механіка-Частина2.pdf  

М-32 Технічний сервіс в 

АПК 

Пустовіт С. В. 

0976830463 

pustovits1976@ukr.net 

17.03.2020 

2 год 

Лабораторна робота № 13 

Діагностування і ТО механізмів 

керуван-ня 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслуживанию 

и ремонту – М.: 

Агропромиздат, 1986. 208 с.   

Ознайомитись з 

теоретичними 

матеріалами та 

методичними вказівками 

на робочому місці 

стосовно проведення ТО і 

діагностування 

механізмів керуван-ня. 

1. Описати перевірку 

радіального зазору в 

спряженнях цапфа - 

втулка колісного 

трактора. 

2. Описати перевірку 

розвалу і сходження 

керованих коліс. 

3. Описати перевірку 

стану муфт поворотів 

гусеничних тракторів. 

4. Як можна встановити 

що машина 

використовується із 

збільшеним сходженням 

керованих коліс?  

5. До яких наслідків 

приведе туго затягнутий 

рульовий механізм? 

http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Теоретична-механіка-Частина2.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Теоретична-механіка-Частина2.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Теоретична-механіка-Частина2.pdf


М-32 Технічний сервіс в 

АПК 

Пустовіт С. В. 

0976830463 

pustovits1976@ukr.net 

20.03.2020 

2 год 

Лабораторна робота № 14 

Діагностування та 

обслуговування гідравлічної 

системи начіпного механізму 

тракторів 

 

0954204871 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслуживанию 

и ремонту – М.: 

Агропромиздат, 1986. 208 с.   

Ознайомитись з 

теоретичними 

матеріалами та 

методичними вказівками 

на робочому місці 

стосовно проведення ТО і 

діагностування 

гідравлічної системи 

начіпного механізму 

тракторів. 

1. Описати перевірку 

загального стану 

гідравлічної системи 

начіпного механізму 

трактора. 

2. Описати перевірку 

загального стану 

основного фільтра. 

3. Описати перевірку 

загального стану 

гідравлічного насоса. 

4. Описати перевірку 

загального стану 

гідророзпо-дільника. 

5. Описати перевірку 

загального стану силового 

гідро-циліндра. 

 М-32  Технічний сервіс в 

АПК 

Пустовіт С. В. 

0976830463 

pustovits1976@ukr.net 

24.03.2020 

2 год 
Лабораторна робота № 15 

Тема: Діагностуван-ня і ТО  

комбайнів. 
 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслуживанию 

и ремонту – М.: 

Агропромиздат, 1986. 208 с.   

гулов І. І. Довідник по 

техніч-ному обслуговуванні 

сільсько-господарських 

машин. – К.: Урожай, 1989. 

Ознайомитись з 

теоретичними 

матеріалами та 

методичними вказівками 

на робочому місці 

стосовно проведення ТО і 

діагностування 

комбайнів. 

Як правильно визначають 

зазори в підшипниках 



 

комбайна, і в яких 

частинах вони не 

допустимі? 

Назвіть порядок 

визначення радіального і 

осьового зазорів в 

підшипнику. 

Що потрібно зробити, 

якщо при відповідному 

зусиллі не спрацювали 

запобіжні муфти 

відповідних вузлів 

комбайна? 

М-32 Технічний сервіс в 

АПК 

Пустовіт С. В. 

0976830463 

pustovits1976@ukr.net 

27.03.2020 

2 год 
Лабораторна робота № 16 

Тема: Діагностуван-ня і ТО 

доїльних установок та облад-

нання для первинної обробки 

молока. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслуживанию 

и ремонту – М.: 

Агропромиздат, 1986. 208 с.   

Ознайомитись з 

теоретичними 

матеріалами та 

методичними вказівками 

на робочому місці 

стосовно проведення ТО і 

діагностування доїльних 

установок та обладнання 

для первинної обробки 

молока. 

Оформити звіт згідно 

контрольних питань 

робочого зошита. 



М-32 Сільськогосподарські 

машини 

Кучковський С.М. 

0675902178 

 

17.03.2020 

2 год 
Тема:   Складні насіннєочисні 

машини. 

План заняття: 

1. Загальна будова та технологічний 

процес складної насіннєочисної 

машини. 

2. Призначення, будова та принцип 

дії роботах органів насіннєочисної 

машини: 

 -  завантажувалий механізм; 

- приймальний бункер з 

розподільчим шнеком;  

- трієрні барабани; 

- вентиляторна установка; 

 - механізм самопересування; 
3. Технологічні регулювання та 

експлуатація насіннєочисної 

машини. 

Сільськогосподарські та 

меліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за 

редакцією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 
Сільськогосподарські 
машини : підручник / 
Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., 
Іщенко та інш.; за ред.. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw
1/sgmashunu/sgmashynu.pdf 
http://192.162.132.48:555/ele
ktr%20pidr/mehanizacia/silsko
gospodarski%20mashynu/teori
a/8/8.2.htm 

Опрацювання тестових 

завдань на вибір (надано 

5 варіантів тестів). 

20.03.2020 

2 год 
Тема:    Гичкозбиральні машини. 

1.   План заняття: 

1.1. Способи збирання цукрових 

буряків та їх характеристика. 

1.2. Агротехнічні вимоги до машин 

для збирання буряків. 

1.3. Класифікація машин. 

1.4. Загальна будова та 

технологічний процес 

гичкозбиральної машини. 

1.5. Робочі органи, їх будова та 

принцип дії: 

 - копіювально – різальний апарат; 

 - транспортери з швирялками; 

 - доочисник головок буряків. 

Сільськогосподарські та 

меліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за 

редакцією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 
Сільськогосподарські 
машини : підручник / 
Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., 
Іщенко та інш.; за ред.. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw
1/sgmashunu/sgmashynu.pdf 
http://192.162.132.48:555/ele
ktr%20pidr/mehanizacia/silsko

Опрацювання тестових 

завдань на вибір (надано 

5 варіантів тестів). 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/8/8.2.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/8/8.2.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/8/8.2.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/8/8.2.htm
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.1.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.1.htm


1.6. Технологічні регулювання та 

експлуатація гичкозбиральних 

машин. 

gospodarski%20mashynu/teori
a/9/9.1.htm 

 

24.03.2020 

2 год 

Тема:   Коренезбиральні 

комбайни. 

 План заняття: 

1. Загальна будова та 

технологічний процес роботи. 

2. Робочі органи 

картоплезбиральних комбайнів: 

 - прикочувально – викочу вальний 

пристрій; 

 - механізми відділення картоплі від 

домішок ( транспортерно – 

бітерний, пневматичні бало – ни, 

пальчиковий транспортер); 

 - вивантажувальний бункер. 

3. Технологічні регулювання та 

експлуатація  картоплезбиральних 

комбайнів. 

Сільськогосподарські та 

меліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за 

редакцією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 
Сільськогосподарські 
машини : підручник / 
Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., 
Іщенко та інш.; за ред.. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw
1/sgmashunu/sgmashynu.pdf 
http://192.162.132.48:555/ele
ktr%20pidr/mehanizacia/silsko
gospodarski%20mashynu/teori
a/9/9.1.htm 

Опрацювання тестових 

завдань на вибір (надано 

5 варіантів тестів). 

27.03.2020 

2 год 
Тема:  Картоплезбиральні 

машини. 

 План заняття: 
1.Загальна будова та технологічний 

процес роботи. 

2.Робочі органи 

картоплезбиральних комбайнів: 

- прикочувально - викочу 

вальний пристрій; 

- механізми відділення 

картоплі від домішок ( 

транспортерно - бітерний, 

Сільськогосподарські та 

меліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за 

редакцією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 
Сільськогосподарські 
машини : підручник / 
Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., 
Іщенко та інш.; за ред.. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

Опрацювання тестових 

завдань на вибір (надано 

5 варіантів тестів). 

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.1.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.1.htm
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.1.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.1.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.1.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.1.htm


пневматичні балони, пальчиковий 

транспортер); 

- вивантажувальний бункер. 

3.Технологічні регулювання та 

експлуатація картоплезбиральних 

комбайнів. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw
1/sgmashunu/sgmashynu.pdf 
http://192.162.132.48:555/ele
ktr%20pidr/mehanizacia/silsko
gospodarski%20mashynu/teori
a/9/9.2.htm 

М-32 Українська  мова за 

професійним 

спрямуванням 

Кушнір Н.А. 

0971113388 

nataliakushnir57@gmail. 

com 

17.03.2020 

    2 год 
Морфологічні норми сучасної 

української мови 

Зубков М.Г. Сучасна 

українська ділова мова. Х, 

2009 

с.16,152 

19.03.2020  

    2 год 

  Особливості використання 

числівників, прийменників у 

професійному мовленні. 

Вживання прийменника по. 

Зубков М.Г. Сучасна 

українська ділова мова. Х, 

2009 

С.196,238 Перекласти 

українською мовою 

24.03.2020 

 2 год 

Загальні вимоги до складання 

документів. Основні реквізити. 

Види документів. 

С.В. Глущик 

С.В.,Дияк,О.В.,Шевчук С.В. 

Сучасні ділові папери. 

К,2003 

Скласти конспект 

с.62,33,51.Види 

документів за 

призначенням с.396,397 

26.03.2020 

2 год 

Укладання документів щодо 

особового складу 

С.В. Глущик.  

С.В.,Дияк,О.В.,Шевчук С.В. 

Сучасні ділові папери. 

К,2003  

Скласти конспект с.65. 

Написати автобіографію. 

М-21, 

М-22, 

М-23. 

Технічна механіка 

Духно  М.І. 

0685127587 
super-d91@ukr.net 

 

16.03.2020 

6 год. 

Тема:  Основні поняття 

кінематики. 

Механічний рух,параметри руху. 

Способи задання руху. Визначення 

швидкості і прискорення точки при 

натуральному способі руху. 

Кінематичні графіки. 

1 Никитин Е.М. Теханика 

для техникумов-М: 1988.     2 

Чернілевський Д. В. 

Теоретична механіка –К. 

НМКВО, 1992.                                 

3 Пастушенко С. І. 

Практикум з теоретичної 

механіки.-Вінниця:Нова 

Книга,2006. 

Занотувати основні 

поняття із конспекту.  

Конспект Основні 

поняття кінематики .pdf., 

 

17.03.2020 

6 год. 
Тема:  Поступальний і 

обертальний рух твердого тіла . 

Поступальний рух твердого 

тіла.Обертальний рух твердого тіла 

навколо нерухомої осі. Рівняння 

Никитин Е.М. Теханика для 

техникумов-М: 1988.     2 

Чернілевський Д. В. 

Теоретична механіка –К. 

НМКВО, 1992.                                 

3 Пастушенко С. І. 

  Занотувати основні 

поняття із конспекту. 

Варіант самостійного 

завдання згідно 

порядкового номеру в 

журналі. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.2.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.2.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.2.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/9/9.2.htm
file:///C:/Users/IM/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№17%20Складальне%20креслення/Конспект%20Складальне%20креслення.pdf
file:///C:/Users/IM/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№17%20Складальне%20креслення/Конспект%20Складальне%20креслення.pdf


обертального руху,кутова 

швидкість,кутове прискорення.  

 

Практикум з теоретичної 

механіки.-Вінниця:Нова 

Книга,2006.  

23.03.2020 

6 год. 

Тема:  Складний рух точки. 

Приклади складного руху точки. 

Визначення відносного ,переносного 

і абсолютного рухів точки. 

Розкладання на 

відносний,переносний і абсолютний 

рух. Теорема складання швидкостей.   

Никитин Е.М. Теханика для 

техникумов-М: 1988.     2 

Чернілевський Д. В. 

Теоретична механіка –К. 

НМКВО, 1992.                                 

3 Пастушенко С. І. 

Практикум з теоретичної 

механіки.-Вінниця:Нова 

Книга,2006. 

Занотувати основні  

.поняття із конспекту. 

Варіант самостійного 

завдання згідно 

порядкового номеру в 

журналі. 

24.03.2020 

6 год. 
Тема: Складний рух твердого 

тіла. Означення плоского руху. 

Рівняння плоского руху твердого 

тіла. Визначення миттєвого центру 

швидкостей. Властивості швидкостей 

точок плоскої  фігури. 

 

Никитин Е.М. Теханика для 

техникумов-М: 1988.     2 

Чернілевський Д. В. 

Теоретична механіка –К. 

НМКВО, 1992.                                 

3 Пастушенко С. І. 

Практикум з теоретичної 

механіки.-Вінниця:Нова 

Книга,2006.  

Занотувати основні поняття із конспекту.  

Конспект Складний рух точки .pdf., 

     

 

30.03.2020 

6 год. 

Тема: Динаміка. Основні поняття 

та задачі динаміки. Аксіоми 

динаміки. Сили інерції при 

прямолінійному і криволінійному 

русі точки,напрямки та визначення 

їх величини.  
 

Никитин Е.М. Теханика для 

техникумов-М: 1988.     2 

Чернілевський Д. В. 

Теоретична механіка –К. 

НМКВО, 1992.                                 

3 Пастушенко С. І. 

Практикум з теоретичної 

механіки.-Вінниця:Нова 

Книга,2006.  

Занотувати основні 

поняття із конспекту.  

Конспект Динаміка  

Основні понятття та 

задачі динаміки .pdf., 

 

31.03.2020 

6 год. 
Тема: Кінетостатика,принцип 

Даламбера. Визначення силових 

параметрів по заданих 

геометричних і навпаки.Методика 

розв’язування задач по 

кінетостатиці.   

Никитин Е.М. Теханика для 

техникумов-М: 1988.     2 

Чернілевський Д. В. 

Теоретична механіка –К. 

НМКВО, 1992.                                 

3 Пастушенко С. І. 

Занотувати основні 

поняття із конспекту.  

Конспект Кінетостатика, 

принцип Даламбера. .pdf 

file:///C:/Users/IM/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№17%20Складальне%20креслення/Конспект%20Складальне%20креслення.pdf
file:///C:/Users/IM/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№17%20Складальне%20креслення/Конспект%20Складальне%20креслення.pdf
file:///C:/Users/IM/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№17%20Складальне%20креслення/Конспект%20Складальне%20креслення.pdf
file:///C:/Users/IM/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№17%20Складальне%20креслення/Конспект%20Складальне%20креслення.pdf
file:///C:/Users/IM/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№17%20Складальне%20креслення/Конспект%20Складальне%20креслення.pdf
file:///C:/Users/IM/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№17%20Складальне%20креслення/Конспект%20Складальне%20креслення.pdf


 Практикум з теоретичної 

механіки.-Вінниця:Нова 

Книга,2006.  

 

 М-31 

 

 

   Машини і 

обладнання для 

тваринництва 

Попов І.І.  
0685682347 

tyutik10@gmail.com 

16.03.2020 

2 год. 

Тема: ЛЗ-3 Машини для 

подрібнення коренебульбоплодів. 

Мета  заняття: Формування в 

студентів практичних навичок по 

підготовці до роботи та 

експлуатації машин для 

подрібнення коренебульбоплодів. 

Вивчити загальну будову і роботу 

машин ИКС-5М і ИКМ-5. 

Вивчити технологічні регулювання 

машин ИКС-5М і ИКМ-5. 

 

 Ревенко I.I., Брагінець М.В. 

Машини та обладнання для 

тваринництва. Посібник-

практикум. –  К.: Кондор, 

2012 

Машини та обладнання для 

тваринництва: Практикум / 

І.І. Ревенко,  В.М. Щербак, 

А.М. Побігун. – Мелітополь.: 

ТОВ «Видавничий будинок 

ММД», 2010 

file:///C:/Program%20Files/Аг

роНМЦ/Машини%20і%20об

ладнання%20для%20тваринн

ицтва/index.htm 

  

 Оформити звіт 

  18.03.2020 

2 год. 
Тема:   ЛЗ-4 Машини для 

подрібнення концентрованих 

кормів. 

Мета  заняття:  Формування в 

студентів практичних навичок по 

підготовці до роботи та 

експлуатації машин. 

Вивчити загальну будову і роботу 

машини КДУ-2. 

Вивчити технологічні регулювання 

машини КДУ-2. 

  Ревенко I.I., Брагінець М.В. 

Машини та обладнання для 

тваринництва. Посібник-

практикум. –  К.: Кондор, 

2012 

Машини та обладнання для 

тваринництва: Практикум / 

І.І. Ревенко,  В.М. Щербак, 

А.М. Побігун. – Мелітополь.: 

ТОВ «Видавничий будинок 

ММД», 2010 

file:///C:/Program%20Files/Аг

роНМЦ/Машини%20і%20об

ладнання%20для%20тваринн

ицтва/index.htm 

  

Оформити звіт 

file:///C:/Program%20Files/АгроНМЦ/Машини%20і%20обладнання%20для%20тваринництва/index.htm
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file:///C:/Program%20Files/АгроНМЦ/Машини%20і%20обладнання%20для%20тваринництва/index.htm
file:///C:/Program%20Files/АгроНМЦ/Машини%20і%20обладнання%20для%20тваринництва/index.htm
file:///C:/Program%20Files/АгроНМЦ/Машини%20і%20обладнання%20для%20тваринництва/index.htm
file:///C:/Program%20Files/АгроНМЦ/Машини%20і%20обладнання%20для%20тваринництва/index.htm
file:///C:/Program%20Files/АгроНМЦ/Машини%20і%20обладнання%20для%20тваринництва/index.htm


23.03.2020 

2 год. 

Тема:   ЛЗ-5 Машини для 

теплової обробки та змішування 

кормів. 
Мета  заняття: Формування в 

студентів практичних навичок по 

підготовці до роботи та експлуатації 

машин для теплової обробки та 

змішування кормів. 

Вивчити загальну будову і роботу 

машин ИСК-3, СКО-Ф-3. 

Вивчити технологічні регулювання 

машин ИСК-3, СКО-Ф-3. 

 

  Ревенко I.I., Брагінець М.В. 

Машини та обладнання для 

тваринництва. Посібник-

практикум. –  К.: Кондор, 

2012 

Машини та обладнання для 

тваринництва: Практикум / 

І.І. Ревенко,  В.М. Щербак, 

А.М. Побігун. – Мелітополь.: 

ТОВ «Видавничий будинок 

ММД», 2010 

file:///C:/Program%20Files/Аг

роНМЦ/Машини%20і%20об

ладнання%20для%20тваринн

ицтва/index.htm 

 

Оформити звіт 

  25.03.2020 

2 год. 
Тема:   ЛЗ-6  Кормороздавачі. 
Мета  заняття: Формування в 

студентів практичних навичок по 

підготовці до роботи та 

експлуатації кормороздавачів. 

Вивчити загальну будову і роботу 

машин КС-1,5, КСП-0,8, РСП-10. 

Вивчити технологічні регулювання 

машин КС-1,5, КСП-0,8, РСП-10. 

  Ревенко I.I., Брагінець М.В. 

Машини та обладнання для 

тваринництва. Посібник-

практикум. –  К.: Кондор, 

2012 

Машини та обладнання для 

тваринництва: Практикум / 

І.І. Ревенко,  В.М. Щербак, 

А.М. Побігун. – Мелітополь.: 

ТОВ «Видавничий будинок 

ММД», 2010 

file:///C:/Program%20Files/Аг

роНМЦ/Машини%20і%20об

ладнання%20для%20тваринн

ицтва/index.htm 

  
Оформити звіт 

 

М-32 

 16.03.2020 

2 год. 

Тема:   ЛЗ-5 Машини для 

теплової обробки та змішування 

кормів. 
Мета  заняття: Формування в 

студентів практичних навичок по 

підготовці до роботи та експлуатації 

  Ревенко I.I., Брагінець М.В. 

Машини та обладнання для 

тваринництва. Посібник-

практикум. –  К.: Кондор, 

2012 

Машини та обладнання для 

тваринництва: Практикум / 

 

Оформити звіт 

file:///C:/Program%20Files/АгроНМЦ/Машини%20і%20обладнання%20для%20тваринництва/index.htm
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машин для теплової обробки та 

змішування кормів. 

Вивчити загальну будову і роботу 

машин ИСК-3, СКО-Ф-3. 

Вивчити технологічні регулювання 

машин ИСК-3, СКО-Ф-3. 

 

І.І. Ревенко,  В.М. Щербак, 

А.М. Побігун. – Мелітополь.: 

ТОВ «Видавничий будинок 

ММД», 2010 

file:///C:/Program%20Files/Аг

роНМЦ/Машини%20і%20об

ладнання%20для%20тваринн

ицтва/index.htm 

  18.03.2020 

2 год. 

Тема:   ЛЗ-6  Кормороздавачі. 
Мета  заняття: Формування в 

студентів практичних навичок по 

підготовці до роботи та 

експлуатації кормороздавачів. 

Вивчити загальну будову і роботу 

машин КС-1,5, КСП-0,8, РСП-10. 

Вивчити технологічні регулювання 

машин КС-1,5, КСП-0,8, РСП-10. 

  Ревенко I.I., Брагінець М.В. 

Машини та обладнання для 

тваринництва. Посібник-

практикум. –  К.: Кондор, 

2012 

Машини та обладнання для 

тваринництва: Практикум / 

І.І. Ревенко,  В.М. Щербак, 

А.М. Побігун. – Мелітополь.: 

ТОВ «Видавничий будинок 

ММД», 2010 

file:///C:/Program%20Files/Аг

роНМЦ/Машини%20і%20об

ладнання%20для%20тваринн

ицтва/index.htm 

  
Оформити звіт 

 

М-33 

 16.03.2020 

2 год. 
Тема:   ЛЗ-6  Кормороздавачі. 
Мета  заняття: Формування в 

студентів практичних навичок по 

підготовці до роботи та 

експлуатації кормороздавачів. 

Вивчити загальну будову і роботу 

машин КС-1,5, КСП-0,8, РСП-10. 

Вивчити технологічні регулювання 

машин КС-1,5, КСП-0,8, РСП-10. 

  Ревенко I.I., Брагінець М.В. 

Машини та обладнання для 

тваринництва. Посібник-

практикум. –  К.: Кондор, 12 

Машини та обладнання для 

тваринництва: Практикум / 

І.І. Ревенко,  В.М. Щербак, 

А.М. Побігун. – Мелітополь.: 

ТОВ «Видавничий будинок 

ММД», 2010 

file:///C:/Program%20Files/Аг

роНМЦ/Машини%20і%20об

ладнання%20для%20тваринн

ицтва/index.htm 
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М-32 Технічний сервіс в 

АПК 
Попов І. І. 

0685682347 

tyutik10@gmail.com 

30.03.2020 

6 год 

Тема: Знайомство з ремонтно-

обслугову-ючою базою учбо-вого 

закладу, на базі якого 

проводяться практичні заняття. 

Вивчення і викона-ння операцій 

ЩТО тракторів, автомо-білів, 

комбайнів.  

С. М. Грушецький, І. М. 

Бенде-ра, О. В. Козаченко та 

ін. Технічний сервіс в АПК: 

навчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для 

студен-тів інжен. спец. - 

Кам'янець-Подільський: 

ФОП Сисин Я. І., 2014. - 680 

с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслуживанию 

и ремонту – М.: 

Агропромиздат, 1986. 208 с.  

https://drive.google.com/open
?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-
40dauCB3nOK      

1. Подати структурну 

схему ремонтно-

обслуговуючої  бази 

учбово-виробничої 

майстерні. 

2.Опишіть операції що 

виконуються при ЩТО 

тракторів керуючись 

даними комплексу 

операцій. 

3. Опишіть операції що 

виконуються при ЩТО 

автомобілів керуючись 

даними комплексу 

операцій. 

4. Опишіть операції що 

виконуються при ЩТО 

комбайнів керуючись 

даними комплексу 

операцій. 

5. Описати будову і 

регулювання обладнання, 

пристосувань та 

інструменту. 

31.03.2020 

6 год 

Тема:  Вивчення і виконання 

операцій ТО-1 та ТО-2 тракторів.  

С. М. Грушецький, І. М. 

Бенде-ра, О. В. Козаченко та 

ін. Технічний сервіс в АПК: 

навчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для 

студен-тів інжен. спец. - 

Кам'янець-Подільський: 

ФОП Сисин Я. І., 2014. - 680 

с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслуживанию 

и ремонту – М.: 

Агропромиздат, 1986. 208 с.  

1. Вивчити і практично 

виконати операції при 

першому технічному 

обслуговуванні (ТО-1) 

тракторів (на базі однієї 

марки) керуючись 

даними комплексу 

операцій. 

2. Вивчити і практично 

виконати операції при 

другому технічному 

обслуговуванні (ТО-2)   

тракторів на базі однієї 

https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK


https://drive.google.com/open
?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8S
QJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open
?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ
Y2akWj9AlLoC5  

марки керуючись  даними 

комплексу операцій.  

3. Вивчити будову і 

обладнання, 

пристосувань, 

інструменту. 

4. Опишіть послідовність 

виконання операції при 

першому технічному 

обслуговуванні (ТО-1) 

тракторів (на базі однієї 

марки) керуючись 

даними комплексу 

операцій. 

5. Опишіть послідовність 

виконання операції при 

другому технічному 

обслуговуванні (ТО-2) 

тракторів на базі однієї 

марки керуючись даними 

комплексу операцій. 

01.04.2020 

6 год 

Тема:  Вивчення і виконання 

операцій ТО-1 автомобілів. 

Загальне діагно-стування 

автомобі-лів. 

С. М. Грушецький, І. М. 

Бенде-ра, О. В. Козаченко та 

ін. Технічний сервіс в АПК: 

навчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для 

студен-тів інжен. спец. - 

Кам'янець-Подільський: 

ФОП Сисин Я. І., 2014. - 680 

с. 

https://drive.google.com/open
?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8S
QJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open
?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ
Y2akWj9AlLoC5 

1. Вивчити і практично 

виконати операції при 

першому технічному 

обслуговуванні (ТО-1) 

вантажного автомобіля 

(на базі однієї марки) 

керуючись даними 

комплексу операцій.  

2. Вивчити і практично 

виконати операції при 

першому технічному 

обслуговуванні (ТО-1) 

легкового автомобіля (на 

базі однієї марки) 

керуючись даними 

комплексу операцій. 

https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
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https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
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https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5


Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслуживанию 

и ремонту – М.: 

Агропромиздат, 1986. 208 с.   

3. Вивчити будову і 

обладнання, 

пристосувань, 

інструменту. 

4. Опишіть послідовність 

виконання операції при 

першому технічному 

обслуговуванні (ТО-1) 

вантажного автомобіля 

(на базі однієї марки) 

керуючись даними 

комплексу операцій. 

5. Опишіть послідовність 

виконання операції при 

першому технічному 

обслуговуванні (ТО-1) 

легкового автомобіля (на 

базі однієї марки) 

керуючись даними 

комплексу операцій. 

02.04.2020 

6 год 

Тема: Вивчення і виконання 

операцій ТО-2 автомобілів.  
https://drive.google.com/open
?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-
40dauCB3nOK     

С. М. Грушецький, І. М. 

Бенде-ра, О. В. Козаченко та 

ін. Технічний сервіс в АПК: 

навчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для 

студен-тів інжен. спец. - 

Кам'янець-Подільський: 

ФОП Сисин Я. І., 2014. - 680 

с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслуживанию 

и ремонту – М.: 

Агропромиздат, 1986. 208 с.   

1. Вивчити і практично 

виконати операції при 

другому технічному 

обслуговуванні (ТО-2) 

вантажного автомобіля 

(на базі однієї марки) 

керуючись даними 

комплексу операцій.  

2. Вивчити і практично 

виконати операції при 

другому технічному 

обслуговуванні (ТО-2) 

легкового автомобіля (на 

базі однієї марки) 

керуючись даними 

комплексу операцій. 

https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK


3. Вивчити будову і 

обладнання, 

пристосувань, 

інструменту. 

4. Опишіть послідовність 

виконання операції при 

другому технічному 

обслуговуванні (ТО-2) 

вантажного автомобіля 

(на базі однієї марки) 

керуючись даними 

комплексу операцій. 

5. Опишіть послідовність 

виконання операції при 

другому технічному 

обслуговуванні  

(ТО-2) легкового 

автомобіля (на базі однієї 

марки) керуючись 

даними комплексу 

операцій. 

03.04.2020 

6 год 
Тема: Вивчення і виконання 

операцій ТО-1 комбайнів.  

С. М. Грушецький, І. М. 

Бенде-ра, О. В. Козаченко та 

ін. Технічний сервіс в АПК: 

навчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для 

студен-тів інжен. спец. - 

Кам'янець-Подільський: 

ФОП Сисин Я. І., 2014. - 680 

с. 

https://drive.google.com/open
?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8S
QJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open
?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ
Y2akWj9AlLoC5 

1. Вивчити і практично 

виконати операції при 

першому технічному 

обслуговуванні (ТО-1) 

зернозбирального 

комбайна (на базі однієї 

марки) керуючись 

даними комплексу 

операцій.  

2. Вивчити і практично 

виконати операції при 

першому технічному 

обслуговуванні (ТО-1) 

кормозбирального 

комбайна (на базі однієї 

марки) керуючись 

https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5
https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5


Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслуживанию 

и ремонту – М.: 

Агропромиздат, 1986. 208 с.   

даними комплексу 

операцій. 

3. Вивчити будову і 

обладнання, 

пристосувань, 

інструменту. 

4. Опишіть послідовність 

виконання операції при 

першому технічному 

обслуговуванні (ТО-1) 

зернозбирального 

комбайна (на базі однієї 

марки) керуючись 

даними комплексу 

операцій. 

5. Опишіть послідовність 

виконання операції при 

першому технічному 

обслуговуванні  

(ТО-1) кормозбирального 

комбайна (на базі однієї 

марки) керуючись 

даними комплексу 

операцій. 

М-32 Технічний сервіс в 

АПК 

Пустовіт С. В. 

0976830463 

pustovits1976@ukr.net 

30.03.2020 

6 год 

Тема: Знайомство з ремонтно-

обслугову-ючою базою учбо-вого 

закладу, на базі якого 

проводяться практичні заняття. 

Вивчення і викона-ння операцій 

ЩТО тракторів, автомо-білів, 

комбайнів.  

С. М. Грушецький, І. М. 

Бенде-ра, О. В. Козаченко та 

ін. Технічний сервіс в АПК: 

навчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для 

студен-тів інжен. спец. - 

Кам'янець-Подільський: 

ФОП Сисин Я. І., 2014. - 680 

с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслуживанию 

и ремонту – М.: 

Агропромиздат, 1986. 208 с.  

1. Подати структурну 

схему ремонтно-

обслуговуючої  бази 

учбово-виробничої 

майстерні. 

2.Опишіть операції що 

виконуються при ЩТО 

тракторів керуючись 

даними комплексу 

операцій. 

3. Опишіть операції що 

виконуються при ЩТО 

автомобілів керуючись 



https://drive.google.com/open
?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-
40dauCB3nOK      

даними комплексу 

операцій. 

4. Опишіть операції що 

виконуються при ЩТО 

комбайнів керуючись 

даними комплексу 

операцій. 

5. Описати будову і 

регулювання обладнання, 

пристосувань та 

інструменту. 

31.03.2020 

6 год 

Тема:  Вивчення і виконання 

операцій ТО-1 та ТО-2 тракторів.  

С. М. Грушецький, І. М. 

Бенде-ра, О. В. Козаченко та 

ін. Технічний сервіс в АПК: 

навчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для 

студен-тів інжен. спец. - 

Кам'янець-Подільський: 

ФОП Сисин Я. І., 2014. - 680 

с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслуживанию 

и ремонту – М.: 

Агропромиздат, 1986. 208 с.  

https://drive.google.com/open
?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8S
QJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open
?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ
Y2akWj9AlLoC5  

1. Вивчити і практично 

виконати операції при 

першому технічному 

обслуговуванні (ТО-1) 

тракторів (на базі однієї 

марки) керуючись 

даними комплексу 

операцій. 

2. Вивчити і практично 

виконати операції при 

другому технічному 

обслуговуванні (ТО-2)   

тракторів на базі однієї 

марки керуючись  даними 

комплексу операцій.  

3. Вивчити будову і 

обладнання, 

пристосувань, 

інструменту. 

4. Опишіть послідовність 

виконання операції при 

першому технічному 

обслуговуванні (ТО-1) 

тракторів (на базі однієї 

марки) керуючись 

https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
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даними комплексу 

операцій. 

5. Опишіть послідовність 

виконання операції при 

другому технічному 

обслуговуванні (ТО-2) 

тракторів на базі однієї 

марки керуючись даними 

комплексу операцій. 

01.04.2020 

6 год 

Тема:  Вивчення і виконання 

операцій ТО-1 автомобілів. 

Загальне діагно-стування 

автомобі-лів. 

С. М. Грушецький, І. М. 

Бенде-ра, О. В. Козаченко та 

ін. Технічний сервіс в АПК: 

навчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для 

студен-тів інжен. спец. - 

Кам'янець-Подільський: 

ФОП Сисин Я. І., 2014. - 680 

с. 

https://drive.google.com/open
?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8S
QJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open
?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ
Y2akWj9AlLoC5 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслуживанию 

и ремонту – М.: 

Агропромиздат, 1986. 208 с.   

1. Вивчити і практично 

виконати операції при 

першому технічному 

обслуговуванні (ТО-1) 

вантажного автомобіля 

(на базі однієї марки) 

керуючись даними 

комплексу операцій.  

2. Вивчити і практично 

виконати операції при 

першому технічному 

обслуговуванні (ТО-1) 

легкового автомобіля (на 

базі однієї марки) 

керуючись даними 

комплексу операцій. 

3. Вивчити будову і 

обладнання, 

пристосувань, 

інструменту. 

4. Опишіть послідовність 

виконання операції при 

першому технічному 

обслуговуванні (ТО-1) 

вантажного автомобіля 

(на базі однієї марки) 

керуючись даними 

комплексу операцій. 

https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
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https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5


5. Опишіть послідовність 

виконання операції при 

першому технічному 

обслуговуванні (ТО-1) 

легкового автомобіля (на 

базі однієї марки) 

керуючись даними 

комплексу операцій. 

02.04.2020 

6 год 

Тема: Вивчення і виконання 

операцій ТО-2 автомобілів.  
https://drive.google.com/open
?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-
40dauCB3nOK     

С. М. Грушецький, І. М. 

Бенде-ра, О. В. Козаченко та 

ін. Технічний сервіс в АПК: 

навчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для 

студен-тів інжен. спец. - 

Кам'янець-Подільський: 

ФОП Сисин Я. І., 2014. - 680 

с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслуживанию 

и ремонту – М.: 

Агропромиздат, 1986. 208 с.   

1. Вивчити і практично 

виконати операції при 

другому технічному 

обслуговуванні (ТО-2) 

вантажного автомобіля 

(на базі однієї марки) 

керуючись даними 

комплексу операцій.  

2. Вивчити і практично 

виконати операції при 

другому технічному 

обслуговуванні (ТО-2) 

легкового автомобіля (на 

базі однієї марки) 

керуючись даними 

комплексу операцій. 

3. Вивчити будову і 

обладнання, 

пристосувань, 

інструменту. 

4. Опишіть послідовність 

виконання операції при 

другому технічному 

обслуговуванні (ТО-2) 

вантажного автомобіля 

(на базі однієї марки) 

керуючись даними 

комплексу операцій. 

https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK
https://drive.google.com/open?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2I0-40dauCB3nOK


5. Опишіть послідовність 

виконання операції при 

другому технічному 

обслуговуванні  

(ТО-2) легкового 

автомобіля (на базі однієї 

марки) керуючись 

даними комплексу 

операцій. 

03.04.2020 

6 год 
Тема: Вивчення і виконання 

операцій ТО-1 комбайнів.  

С. М. Грушецький, І. М. 

Бенде-ра, О. В. Козаченко та 

ін. Технічний сервіс в АПК: 

навчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для 

студен-тів інжен. спец. - 

Кам'янець-Подільський: 

ФОП Сисин Я. І., 2014. - 680 

с. 

https://drive.google.com/open
?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8S
QJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open
?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQ
Y2akWj9AlLoC5 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслуживанию 

и ремонту – М.: 

Агропромиздат, 1986. 208 с.   

1. Вивчити і практично 

виконати операції при 

першому технічному 

обслуговуванні (ТО-1) 

зернозбирального 

комбайна (на базі однієї 

марки) керуючись 

даними комплексу 

операцій.  

2. Вивчити і практично 

виконати операції при 

першому технічному 

обслуговуванні (ТО-1) 

кормозбирального 

комбайна (на базі однієї 

марки) керуючись 

даними комплексу 

операцій. 

3. Вивчити будову і 

обладнання, 

пристосувань, 

інструменту. 

4. Опишіть послідовність 

виконання операції при 

першому технічному 

обслуговуванні (ТО-1) 

зернозбирального 

комбайна (на базі однієї 

https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
https://drive.google.com/open?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcBV8SQJcwTfHLIve6b
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https://drive.google.com/open?id=19K0PhLIc1jwmgMCmLnQY2akWj9AlLoC5


 

 

марки) керуючись 

даними комплексу 

операцій. 

5. Опишіть послідовність 

виконання операції при 

першому технічному 

обслуговуванні  

(ТО-1) кормозбирального 

комбайна (на базі однієї 

марки) керуючись 

даними комплексу 

операцій. 

      


