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 Дата Група 
Кількість 

годин 
Тема лекції, план, зміст лекції Література Завдання студентам 

19.10.2020 

 

М-42 6 год Тема: Підбір операцій та агрегатів для виконання 

технологічних робіт. Вибір норми виробітку на 

механізовані роботи.  

 

Матвійчук М.В., 

Ластівка М.М. 

МЕТОДИЧНІ 

ВКАЗІВКИ з 

курсового 

проектування для 

студентів 

сільськогосподарсь

ких навчальних 

закладів із 

спеціальності 208 

,,Агроінженерія” 

https://lad.vnau.com

.ua/storage/metod_v

kazivku_.pdf 

Технологічні карти 

та витрати на 

вирощування 

сільськогосподарсь

ких культур з 

різним ресурсним 

забезпеченням / За 

ред. Д.І. 

Мазоренка, Г.Є. 

Мазнєва. — 

Харків: ХНТУСГ. 

— 2006. — 725 с. 

Підібрати операції та 

агрегати для виконання 

технологічних робіт 

згідно варіанту завдання. 

Вибирати норми 

виробітку на механізовані 

роботи та внести їх в 

технологічну  карту. 

Навчальні матеріали для дистанційної роботи студентів 

на період карантину з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Спеціальність 208 Агроінженерія 

Група М-31 

https://lad.vnau.com.ua/storage/metod_vkazivku_.pdf
https://lad.vnau.com.ua/storage/metod_vkazivku_.pdf
https://lad.vnau.com.ua/storage/metod_vkazivku_.pdf


http://internal.khntus

g.com.ua/fulltext/P

AZK/UCHEBNIKI/

tex_karti.pdf 

Рекомендова

ний склад 

агрегатів для 

виконання 

операцій по 

вирощуванні 

https://drive.g

oogle.com/file

/d/1dnLExhvc

BuXomKJZgq

qdV1KKxeyN

Cgcd/view?us

p=sharing 

20.10.2020 

 

М-42 6 год Тема : Розрахунок кількості агрегатів на виконання 

робіт. Побудова графіків машиновикористання та їх 

характеристика.  

Матвійчук М.В., 

Ластівка М.М. 

МЕТОДИЧНІ 

ВКАЗІВКИ з 

курсового 

проектування для 

студентів 

сільськогосподарсь

ких навчальних 

закладів із 

спеціальності 208 

,,Агроінженерія” 

https://lad.vnau.com

.ua/storage/metod_v

kazivku_.pdf 

Технологічні карти 

та витрати на 

Провести розрахунок 

кількості агрегатів на 

виконання робіт. 

Побудовати графіків 

машиновикористання 
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вирощування 

сільськогосподарсь

ких культур з 

різним ресурсним 

забезпеченням / За 

ред. Д.І. 

Мазоренка, Г.Є. 

Мазнєва. — 

Харків: ХНТУСГ. 

— 2006. — 725 с. 

http://internal.khntus

g.com.ua/fulltext/P

AZK/UCHEBNIKI/

tex_karti.pdf 

Рекомендова

ний склад 

агрегатів для 

виконання 

операцій по 

вирощуванні 

https://drive.google.

com/file/d/1dnLExh

vcBuXomKJZgqqd

V1KKxeyNCgcd/vi

ew?usp=sharing 

21.10.2020 

 

М-42 6 год Тема : Розрахунок експлуатаційних затрат по 

операціях. Обґрунтування та захист виробничих 

планів механізованих робіт.  

Матвійчук М.В., 

Ластівка М.М. 

МЕТОДИЧНІ 

ВКАЗІВКИ з 

курсового 

проектування для 

студентів 

сільськогосподарсь

ких навчальних 

Провести розрахунок 

експлуатаційних затрат по 

операціях та захист 

виробничих планів 

механізованих робіт. 
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закладів із 

спеціальності 208 

,,Агроінженерія” 

https://lad.vnau.com

.ua/storage/metod_v

kazivku_.pdf 

Технологічні карти 

та витрати на 

вирощування 

сільськогосподарсь

ких культур з 

різним ресурсним 

забезпеченням / За 

ред. Д.І. 

Мазоренка, Г.Є. 

Мазнєва. — 

Харків: ХНТУСГ. 

— 2006. — 725 с. 

http://internal.khntus

g.com.ua/fulltext/P

AZK/UCHEBNIKI/

tex_karti.pdf 

Рекомендова

ний склад 

агрегатів для 

виконання 

операцій по 

вирощуванні 

https://drive.google.

com/file/d/1dnLExh

vcBuXomKJZgqqd

V1KKxeyNCgcd/vi

ew?usp=sharing 
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22.10.2020 

 

М-42 6 год Тема :  Ділова гра «Як стати багатим». Ділова гра 

«Біля озера». Ділова гра «Робочий день керівника». 

 

Баєва О.В., 

Новальська Н.І., 

Згалат-Лозинська. 

Основи 

менеджменту: 

практикум 

https://drive.google.

com/file/d/1ylvSnif

Zmg85vCv3I-

KI5gUiDZEaWL3a/

view?usp=sharing 

Участь у ділових іграх : 

«Як стати багатим», «Біля 

озера». «Робочий день 

керівника». 

22.10.2020 

 

М-42 6 год Тема :  Ділова гра «Альтернатива». Ділова гра 

«Менеджер». Підведення підсумків практики 

Баєва О.В., 

Новальська Н.І., 

Згалат-Лозинська. 

Основи 

менеджменту: 

практикум 

https://drive.google.

com/file/d/1ylvSnif

Zmg85vCv3I-

KI5gUiDZEaWL3a/

view?usp=sharing 

Участь у ділових іграх : 

«Альтернатива»,«Менедж

ер». 

 

https://drive.google.com/file/d/1ylvSnifZmg85vCv3I-KI5gUiDZEaWL3a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylvSnifZmg85vCv3I-KI5gUiDZEaWL3a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylvSnifZmg85vCv3I-KI5gUiDZEaWL3a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylvSnifZmg85vCv3I-KI5gUiDZEaWL3a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylvSnifZmg85vCv3I-KI5gUiDZEaWL3a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylvSnifZmg85vCv3I-KI5gUiDZEaWL3a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylvSnifZmg85vCv3I-KI5gUiDZEaWL3a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylvSnifZmg85vCv3I-KI5gUiDZEaWL3a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylvSnifZmg85vCv3I-KI5gUiDZEaWL3a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylvSnifZmg85vCv3I-KI5gUiDZEaWL3a/view?usp=sharing

