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Тема лекції, план, зміст лекції Література Завдання студентам 
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08.04.2020 

6 год 

Контрольна робота №2: 

 Деталювання кресленика 

 загального вигляду 

Мета: Оцінити та підсумувати 

 залишкові знання студентів з 

 розділу «Інженерна графіка». 

Дано: креслення загального 

 вигляду (варіанти завдань рис. 

 2.18…2.21).  

Райковська Г.О. Основи на-

рисної геометрії та інжене-

рна графіка -К.,2003., 

Сидоренко В.К. Технічне 

креслення. - Львів: Оріяна-

Нова, 2000., 
http://sukhorukov.vk.vntu.edu.
ua/file/ab4684511d9b425f3c28
d607f93a7769.pdf., 
http://kukh.ho.ua/kurs/IKG/LIT/
1.pdf 
https://www.gurt.org.ua/uploa
ds/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: робочий кресле-

ник однієї   деталі, на вибір, 

що входить до складу ви-

робу. 

ПРАКТИЧНА №19 Деталю-

вання\46 КР2 Деталю-

вання.pdf 

Формат А3 

09.04.2020 

6 год 
Тема :Креслення і схеми 

Визначення схеми. Складові схеми. 

Види і типи схем залежно від їх скла-

дових та призначення схем. Загальні 

вимоги до виконання схем. 

Умовні позначення на схемах та ви-

моги до їх виконання. Кінематичні 

схеми. Елементи кінематичних схем. 

Електричні схеми. Способи зобра-

жень умовних позначень на схемах. 

Перелік елементів та вимоги до їх за-

повнення. 

Райковська Г.О. Основи на-

рисної геометрії та інжене-

рна графіка -К.,2003., 

Сидоренко В.К. Технічне 

креслення. - Львів: Оріяна-

Нова, 2000., 
http://sukhorukov.vk.vntu.edu.
ua/file/ab4684511d9b425f3c28
d607f93a7769.pdf., 
https://www.gurt.org.ua/uploa
ds/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 

ПРАКТИЧНА Схеми\47 

Схеми по спеціальності.pdf 

Формат А3 
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15.04.2020 

6 год 
 Тема: Елементи будівельного кре-

слення.  

Особливості і види будівельних крес-

лень. Плани, фасади і розрізи буді-

вель. Масштаби будівельних крес-

лень. Розміри на будівельних крес-

леннях. Умовні зображення на будіве-

льних кресленнях. Зображення вікон, 

дверей, воріт, сходів тощо. Генера-

льні плани. Експлікація. 

Михайленко B.C., Ванін 

СМ., Ковальов CM. Інжене-

рна та комп'ютерна графіка. 

- К.: Каравела, 2003., 

Райковська Г.О. Основи на-

рисної геометрії та інжене-

рна графіка -К.,2003., 
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstr
eam/lib/20698/1/budivelne_%2
0kreslennya.pdf 

Занотувати основні поняття 

із конспекту. Варіант графі-

чного завдання згідно по-

рядкового номеру в жур-

налі. 

Опрацювати теоретичний 

матеріал. 

Будівельне креслення.pdf 
Формат А1 

 

  16.04.2020 

6 год 
Практична робота № 18. 

Графічна робота №16. Виконання 

плану виробничого приміщення. 
 

Райковська Г.О. Основи на-

рисної геометрії та інжене-

рна графіка -К.,2003., 
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstr
eam/lib/20698/1/budivelne_%2
0kreslennya.pdf 

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3. 

Виконання плану 
виробничого приміщення. 

Будівельне креслення.pdf 
Формат А3 

М-21, 

М-22. 

 

 21.04.2020 

4 год 
Тема: Комп’ютерна графіка. 

Система KOMPAS 3D 

Загальні відомості про систему 

Практична робота №16 

https://studfile.net/preview/29
12867/ 

Варіант графічного за-

вдання згідно порядкового 

номеру в журналі. 

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3. 
ПРАКТИЧНА  КОМРАС 3Д\Ком-
пас 3д.docx 

Формат А1 

М-21, 

М-22, 

М-23. 

 22.04.2020 

6 год 
Тема: Комп’ютерна графіка. 

Система KOMPAS 3D 

Основи роботи в редакторі 

Практична робота №16 

https://studfile.net/preview/29
12867/ 

Варіант графічного за-

вдання згідно порядкового 

номеру в журналі. 

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3. 
ПРАКТИЧНА  КОМРАС 3Д\Ком-
пас 3д.docx 

Формат А1 
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М-21, 

М-22, 

М-23. 

 23.04.2020 

6 год 
Тема: Комп’ютерна графіка. 

Система KOMPAS 3D 

3D моделювання 

Практична робота №17 

https://studfile.net/preview/29
12867/ 

Варіант графічного за-

вдання згідно порядкового 

номеру в журналі. 

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3. 
ПРАКТИЧНА  КОМРАС 3Д\Ком-
пас 3д.docx 

Формат А1 

М-21, 

М-22, 

М-23. 

Основи нарисної гео-

метрії та інженерна 

графіка 

Павловський Д. В. 

0964617925 

pavlovskiydv@gmail.c

om 

08.04.2020 

6 год 

Контрольна робота №2: 

 Деталювання кресленика 

 загального вигляду 

Мета: Оцінити та підсумувати 

 залишкові знання студентів з 

 розділу «Інженерна графіка». 

Дано: креслення загального 

 вигляду (варіанти завдань рис. 

 2.18…2.21).  

Райковська Г.О. Основи на-

рисної геометрії та інжене-

рна графіка -К.,2003., 

Сидоренко В.К. Технічне 

креслення. - Львів: Оріяна-

Нова, 2000., 
http://sukhorukov.vk.vntu.edu.
ua/file/ab4684511d9b425f3c28
d607f93a7769.pdf., 
http://kukh.ho.ua/kurs/IKG/LIT/
1.pdf 
https://www.gurt.org.ua/uploa
ds/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: робочий кресле-

ник однієї   деталі, на вибір, 

що входить до складу ви-

робу. 

ПРАКТИЧНА №19 Деталю-

вання\46 КР2 Деталю-

вання.pdf 

Формат А3 

  09.04.2020 

6 год 
Тема :Креслення і схеми 

Визначення схеми. Складові схеми. 

Види і типи схем залежно від їх скла-

дових та призначення схем. Загальні 

вимоги до виконання схем. 

Умовні позначення на схемах та ви-

моги до їх виконання. Кінематичні 

схеми. Елементи кінематичних схем. 

Електричні схеми. Способи зобра-

жень умовних позначень на схемах. 

Перелік елементів та вимоги до їх за-

повнення. 

Райковська Г.О. Основи на-

рисної геометрії та інжене-

рна графіка -К.,2003., 

Сидоренко В.К. Технічне 

креслення. - Львів: Оріяна-

Нова, 2000., 
http://sukhorukov.vk.vntu.edu.
ua/file/ab4684511d9b425f3c28
d607f93a7769.pdf., 
https://www.gurt.org.ua/uploa
ds/news/files/2016-
8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3 

ПРАКТИЧНА Схеми\47 

Схеми по спеціальності.pdf 

Формат А3 
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1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D1%8F-min.pdf 

  15.04.2020 

6 год 
 Тема: Елементи будівельного кре-

слення.  

Особливості і види будівельних крес-

лень. Плани, фасади і розрізи буді-

вель. Масштаби будівельних крес-

лень. Розміри на будівельних крес-

леннях. Умовні зображення на будіве-

льних кресленнях. Зображення вікон, 

дверей, воріт, сходів тощо. Генера-

льні плани. Експлікація. 

Михайленко B.C., Ванін 

СМ., Ковальов CM. Інжене-

рна та комп'ютерна графіка. 

- К.: Каравела, 2003., 

Райковська Г.О. Основи на-

рисної геометрії та інжене-

рна графіка -К.,2003., 
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstr
eam/lib/20698/1/budivelne_%2
0kreslennya.pdf 

Занотувати основні поняття 

із конспекту. Варіант графі-

чного завдання згідно по-

рядкового номеру в жур-

налі. 

Опрацювати теоретичний 

матеріал. 

Будівельне креслення.pdf 
Формат А1 

 

  16.04.2020 

6 год 
Практична робота № 18. 

Графічна робота №16. Виконання 
плану виробничого приміщення. 

 

Райковська Г.О. Основи на-

рисної геометрії та інжене-

рна графіка -К.,2003., 
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstr
eam/lib/20698/1/budivelne_%2
0kreslennya.pdf 

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3. 

Виконання плану 

виробничого приміщення. 
Будівельне креслення.pdf 
Формат А3 

М-21, 

М-22. 

 

 21.04.2020 

4 год 
Тема: Комп’ютерна графіка. 

Система KOMPAS 3D 

Загальні відомості про систему 

Практична робота №16 

https://studfile.net/preview/29
12867/ 

Варіант графічного за-

вдання згідно порядкового 

номеру в журналі. 

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3. 
ПРАКТИЧНА  КОМРАС 3Д\Ком-
пас 3д.docx 

Формат А1 

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://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/20698/1/budivelne_%20kreslennya.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/20698/1/budivelne_%20kreslennya.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/20698/1/budivelne_%20kreslennya.pdf
file:///E:/Aналогія%20ОНГІГ/Будівельне%20креслення.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/20698/1/budivelne_%20kreslennya.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/20698/1/budivelne_%20kreslennya.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/20698/1/budivelne_%20kreslennya.pdf
file:///C:/Aналогія%20ОНГІГ/Будівельне%20креслення.pdf
https://studfile.net/preview/2912867/
https://studfile.net/preview/2912867/
file:///E:/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20%20КОМРАС%203Д/Компас%203д.docx
file:///E:/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20%20КОМРАС%203Д/Компас%203д.docx


 

М21 

М22 

М23 

Комп’ютери і 

комп’ютерні техно-

логії 

Баланчук Тетяна Оле-

ксандрівна 

0679189502 

balanchuktat@gmail.co

m 

07.04.2020 

6 год 
ЛПЗ Розв’язування систем ліній-

них та квадратних рівнянь в 

MathCad.     

Відеоуроки: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=LiSa-u2wYzA  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=5GWPXkyZ6ZM 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=S7utW59_x2s 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open

?id=1K-

aZ5ts4pwk5IiZnoQtQwH8Do

rgTndVm 

 

Переглянути відеоурок 

 

Виконати завдання інструк-

ційної карти  

 

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com (1 

підгрупа) 

kot425@meta.ua  
(2 підгрупа) 

 

М21 

М22 

М23 

 14.04.2020 

6 год 
ЛПЗ Підсумкова робота в середо-

вищі MathCad.     

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open

?id=1qOlxAB6yGOHjlQR0m

NHhWA73d4u178-Y 

 

Виконати завдання інструк-

ційної карти  

 

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com (1 

підгрупа) 

kot425@meta.ua  
(2 підгрупа) 

М-21, 

М-22, 

М-23. 

 22.04.2020 

6 год 
Тема: Комп’ютерна графіка. 

Система KOMPAS 3D 

Основи роботи в редакторі 

Практична робота №16 

https://studfile.net/preview/29
12867/ 

Варіант графічного за-

вдання згідно порядкового 

номеру в журналі. 

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3. 
ПРАКТИЧНА  КОМРАС 3Д\Ком-
пас 3д.docx 

Формат А1 

М-21, 

М-22, 

М-23. 

 23.04.2020 

6 год 
Тема: Комп’ютерна графіка. 

Система KOMPAS 3D 

3D моделювання 

Практична робота №17 

https://studfile.net/preview/29
12867/ 

Варіант графічного за-

вдання згідно порядкового 

номеру в журналі. 

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3. 
ПРАКТИЧНА  КОМРАС 3Д\Ком-
пас 3д.docx 

Формат А1 

https://www.youtube.com/watch?v=LiSa-u2wYzA
https://www.youtube.com/watch?v=LiSa-u2wYzA
https://www.youtube.com/watch?v=5GWPXkyZ6ZM
https://www.youtube.com/watch?v=5GWPXkyZ6ZM
https://www.youtube.com/watch?v=S7utW59_x2s
https://www.youtube.com/watch?v=S7utW59_x2s
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
https://drive.google.com/open?id=1qOlxAB6yGOHjlQR0mNHhWA73d4u178-Y
https://drive.google.com/open?id=1qOlxAB6yGOHjlQR0mNHhWA73d4u178-Y
https://drive.google.com/open?id=1qOlxAB6yGOHjlQR0mNHhWA73d4u178-Y
mailto:balanchuktat@gmail.com
https://studfile.net/preview/2912867/
https://studfile.net/preview/2912867/
file:///C:/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20%20КОМРАС%203Д/Компас%203д.docx
file:///C:/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20%20КОМРАС%203Д/Компас%203д.docx
https://studfile.net/preview/2912867/
https://studfile.net/preview/2912867/
file:///C:/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20%20КОМРАС%203Д/Компас%203д.docx
file:///C:/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20%20КОМРАС%203Д/Компас%203д.docx


 

 

М31 Комп’ютери і 

комп’ютерні техно-

логії 

Баланчук Тетяна Оле-

ксандрівна 

0679189502 

balanchuktat@gmail.co

m 

09.04.2020 

2 год 
ЛПЗ Вставка графічних об’єктів в 

MS Word     

Відеоуроки: 

https://youtu.be/DeK_lB1KL

Lc 

https://youtu.be/ByHu0al1PF

w 

 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open

?id=1K-

aZ5ts4pwk5IiZnoQtQwH8Do

rgTndVm 

 

 

 

Переглянути відеоуроки 

 

Виконати завдання інструк-

ційної карти  

 

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com (1 

підгрупа) 

kot425@meta.ua  

(2 підгрупа) 

М - 32 Технічний сервіс в 

АПК 
Попов І. І. 

0685682347 

tyutik10@gmail.com 

06.04 

6 год 
Тема:  Вивчення і виконання опе-

рацій ТО-2 комбайнів.  

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

ндера, О. В. Козаченко та ін. 

Технічний сервіс в АПК: на-

вчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

ден-тів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Вивчити і практично ви-

конати операції при дру-

гому технічному обслугову-

ванні (ТО-2) зернозбираль-

ного комбайна (на базі од-

нієї марки) керуючись да-

ними комплексу операцій.  

2. Вивчити і практично ви-

конати операції при дру-

гому технічному обслугову-

ванні (ТО-2) кормозбираль-

ного комбайна (на базі од-

нієї марки) керуючись да-

ними комплексу операцій. 

3. Вивчити будову і облад-

нання, пристосувань, ін-

струменту. 

4. Опишіть послідовність 

виконання операції при дру-

https://youtu.be/DeK_lB1KLLc
https://youtu.be/DeK_lB1KLLc
https://youtu.be/ByHu0al1PFw
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


гому технічному обслугову-

ванні (ТО-2) зернозбираль-

ного комбайна (на базі од-

нієї марки). 

07.04 

6 год 
Тема: Вивчення і виконання опе-

рацій ТО-3 тракторів 

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

ндера, О. В. Козаченко та ін. 

Технічний сервіс в АПК: на-

вчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

дентів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Вивчити і практично ви-

конати операції при тре-

тьому технічному обслуго-

вуванні (ТО-3) тракторів 

класу 1,4 (на базі однієї 

марки) керуючись даними 

комплексу операцій.  

2. Вивчити будову і облад-

нання, пристосувань, ін-

струменту. 

3. Опишіть послідовність 

виконання операції при тре-

тьому технічному обслуго-

вуванні (ТО-3) тракторів 

класу 1,4 (на базі однієї 

марки). 

08.04 

6 год 
Тема:  Тема: Вивчення і виконання опе-

рацій СТО та підготовки і поста-

новки техніки на зберігання. 

 

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

ндера, О. В. Козаченко та ін. 

Технічний сервіс в АПК: на-

вчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

дентів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Вивчити і практично вико-

нати операції при СТО тракто-

рів виходячи з наявного складу 

МТП, календарних строків 

проведення практики і конкре-

тних умов, керуючись даними 

комплекту операцій.  

2. Ознайомитись з Держстан-

дартом та іншими норматив-

ними документами на збері-

гання с-г техніки.  

3. Опишіть послідовність ви-

конання операції при СТО 

тракторів виходячи з наявного 

складу МТП, календарних 

строків проведення практики і 

конкретних умов, керуючись 

даними комплекту операцій. 



4. Опишіть послідовність ви-

конання операції при СТО ав-

томобілів виходячи з наявного 

складу МТП, календарних 

строків проведення практики і 

конкретних умов, керуючись 

даними комплекту операцій. 

09.04 

6 год 
Тема: Тема: Загальне діагностування 

тракторів. 

 

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

нде-ра, О. В. Козаченко та 

ін. Технічний сервіс в АПК: 

навчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

дентів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Ознайомитись з основ-

ними завданнями, методами 

і засобами технічного діаг-

ностування тракторів. 

2. Ознайомитись з призна-

ченням та комплектуванням 

діагностичних установок та  

комплектів. 

3. Опишіть послідовність 

перевірки технічного стану 

двигуна за кольором вихло-

пних газів та дайте їх ана-

ліз. 

5.  Опишіть послідовність визна-

чення ефективної потужно-

сті, годинну і питому ви-

трату палива. 

10.04 

6 год 
Тема: Діагностування ЦПГ, 

КШМ і ГРМ двигуна. 

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

ндера, О. В. Козаченко та ін. 

Технічний сервіс в АПК: на-

вчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

ден-тів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Ознайомитись з основ-

ними завданнями, мето-

дами, і засобами технічного 

діагностування ЦПГ, КШМ 

і ГРМ двигуна. 

2. Опишіть послідовність 

виконання операцій по діаг-

ностуванню ЦПГ двигуна. 

3. Опишіть послідовність 

виконання операцій по діаг-

ностуванню КШМ двигуна. 



4. Опишіть послідовність 

виконання операцій по діаг-

ностуванню ГРМ двигуна. 

М - 32 Технічний сервіс в 

АПК 
Пустовіт С.В. 

0976830463 

pustovits1976@ukr.ne

t 

06.04 

6 год 
Тема:  Вивчення і виконання опе-

рацій ТО-2 комбайнів.  

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

ндера, О. В. Козаченко та ін. 

Технічний сервіс в АПК: на-

вчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

ден-тів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Вивчити і практично ви-

конати операції при дру-

гому технічному обслугову-

ванні (ТО-2) зернозбираль-

ного комбайна (на базі од-

нієї марки) керуючись да-

ними комплексу операцій.  

2. Вивчити і практично ви-

конати операції при дру-

гому технічному обслугову-

ванні (ТО-2) кормозбираль-

ного комбайна (на базі од-

нієї марки) керуючись да-

ними комплексу операцій. 

3. Вивчити будову і облад-

нання, пристосувань, ін-

струменту. 

4. Опишіть послідовність 

виконання операції при дру-

гому технічному обслугову-

ванні (ТО-2) зернозбираль-

ного комбайна (на базі од-

нієї марки). 

  07.04 

6 год 
Тема: Вивчення і виконання опе-

рацій ТО-3 тракторів 

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

ндера, О. В. Козаченко та ін. 

Технічний сервіс в АПК: на-

вчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

дентів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

1. Вивчити і практично ви-

конати операції при тре-

тьому технічному обслуго-

вуванні (ТО-3) тракторів 

класу 1,4 (на базі однієї 

марки) керуючись даними 

комплексу операцій.  

2. Вивчити будову і облад-

нання, пристосувань, ін-

струменту. 



Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

3. Опишіть послідовність 

виконання операції при тре-

тьому технічному обслуго-

вуванні (ТО-3) тракторів 

класу 1,4 (на базі однієї 

марки). 

  08.04 

6 год 
Тема:  Тема: Вивчення і виконання опе-

рацій СТО та підготовки і поста-

новки техніки на зберігання. 

 

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

ндера, О. В. Козаченко та ін. 

Технічний сервіс в АПК: на-

вчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

дентів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Вивчити і практично вико-

нати операції при СТО тракто-

рів виходячи з наявного складу 

МТП, календарних строків 

проведення практики і конкре-

тних умов, керуючись даними 

комплекту операцій.  

2. Ознайомитись з Держстан-

дартом та іншими норматив-

ними документами на збері-

гання с-г техніки.  

3. Опишіть послідовність ви-

конання операції при СТО 

тракторів виходячи з наявного 

складу МТП, календарних 

строків проведення практики і 

конкретних умов, керуючись 

даними комплекту операцій. 

4. Опишіть послідовність ви-

конання операції при СТО ав-

томобілів виходячи з наявного 

складу МТП, календарних 

строків проведення практики і 

конкретних умов, керуючись 

даними комплекту операцій. 

  09.04 

6 год 
Тема: Тема: Загальне діагностування 

тракторів. 

 

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

нде-ра, О. В. Козаченко та 

ін. Технічний сервіс в АПК: 

навчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

1. Ознайомитись з основ-

ними завданнями, методами 

і засобами технічного діаг-

ностування тракторів. 

2. Ознайомитись з призна-

ченням та комплектуванням 

діагностичних установок та  



дентів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

комплектів. 

3. Опишіть послідовність 

перевірки технічного стану 

двигуна за кольором вихло-

пних газів та дайте їх ана-

ліз. 

5.  Опишіть послідовність визна-

чення ефективної потужно-

сті, годинну і питому ви-

трату палива. 

  10.04 

6 год 
Тема: Діагностування ЦПГ, 

КШМ і ГРМ двигуна. 

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

ндера, О. В. Козаченко та ін. 

Технічний сервіс в АПК: на-

вчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

ден-тів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Ознайомитись з основ-

ними завданнями, мето-

дами, і засобами технічного 

діагностування ЦПГ, КШМ 

і ГРМ двигуна. 

2. Опишіть послідовність 

виконання операцій по діаг-

ностуванню ЦПГ двигуна. 

3. Опишіть послідовність 

виконання операцій по діаг-

ностуванню КШМ двигуна. 

4. Опишіть послідовність 

виконання операцій по діаг-

ностуванню ГРМ двигуна. 

М - 33 Технічний сервіс в 

АПК 
Попов І. І. 

0685682347 

tyutik10@gmail.com 

13.04 

6 год 

Тема: Знайомство з ремонтно-об-

слуговуючою базою учбового за-

кладу, на базі якого проводяться 

практичні заняття. Вивчення і 

виконання операцій ЩТО трак-

торів, автомобілів, комбайнів.  

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

ндера, О. В. Козаченко та ін. 

Технічний сервіс в АПК: на-

вчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

дентів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Подати структурну схему ре-

монтно-обслуговуючої  бази 

учбово-виробничої майстерні. 

2.Опишіть операції що викону-

ються при ЩТО тракторів ке-

руючись даними комплексу 

операцій. 

3. Опишіть операції що викону-

ються при ЩТО автомобілів ке-

руючись даними комплексу 

операцій. 



4. Опишіть операції що викону-

ються при ЩТО комбайнів ке-

руючись даними комплексу 

операцій. 

5. Описати будову і регулю-

вання обладнання, пристосу-

вань та інструменту. 

14.04 

6 год 

Тема:  Вивчення і виконання опе-

рацій ТО-1 та ТО-2 тракторів.  

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

ндера, О. В. Козаченко та ін. 

Технічний сервіс в АПК: на-

вчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

дентів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Вивчити операції при пер-

шому технічному обслугову-

ванні (ТО-1) тракторів (на базі 

однієї марки) керуючись да-

ними комплексу операцій. 

3. Вивчити будову і облад-

нання, пристосувань, інструме-

нту. 

4. Опишіть послідовність вико-

нання операції при першому те-

хнічному обслуговуванні (ТО-

1) тракторів (на базі однієї 

марки) керуючись даними ком-

плексу операцій. 

5. Опишіть послідовність вико-

нання операції при другому тех-

нічному обслуговуванні (ТО-2) 

тракторів на базі однієї марки 

керуючись даними комплексу 

операцій. 

15.04 

6 год 

Тема:  Вивчення і виконання опе-

рацій ТО-1 автомобілів. Загальне 

діагностування автомобілів. 

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

ндера, О. В. Козаченко та ін. 

Технічний сервіс в АПК: на-

вчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

дентів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

1. Вивчити будову і обладнання, 

пристосувань, інструменту. 

2. Опишіть послідовність вико-

нання операції при першому те-

хнічному обслуговуванні (ТО-1) 

вантажного автомобіля (на базі 

однієї марки) керуючись да-

ними комплексу операцій. 



Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

3. Опишіть послідовність вико-

нання операції при першому те-

хнічному обслуговуванні (ТО-

1) легкового автомобіля (на базі 

однієї марки) керуючись да-

ними комплексу операцій. 

16.04 

6 год 
Тема: Вивчення і виконання опе-

рацій ТО-2 автомобілів 

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

ндера, О. В. Козаченко та ін. 

Технічний сервіс в АПК: на-

вчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

дентів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Вивчити будову і облад-

нання, пристосувань, ін-

струменту. 

2. Опишіть послідовність 

виконання операції при дру-

гому технічному обслугову-

ванні (ТО-2) вантажного ав-

томобіля (на базі однієї 

марки) керуючись даними 

комплексу операцій. 

3. Опишіть послідовність 

виконання операції при дру-

гому технічному обслугову-

ванні  

(ТО-2 легкового автомобіля (на 

базі однієї марки) керую-

чись даними комплексу опе-

рацій. 

17.04 

6 год 
Тема: Вивчення і виконання опе-

рацій ТО-1 комбайнів.  

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

ндера, О. В. Козаченко та ін. 

Технічний сервіс в АПК: на-

вчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

дентів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Вивчити будову і облад-

нання, пристосувань, ін-

струменту. 

2. Опишіть послідовність 

виконання операції при пер-

шому технічному обслуго-

вуванні (ТО-1) зернозбира-

льного комбайна (на базі од-

нієї марки) керуючись да-

ними комплексу операцій. 



3. Опишіть послідовність 

виконання операції при пер-

шому технічному обслуго-

вуванні  

(ТО-1) кормозбирального 

комбайна (на базі однієї 

марки) керуючись даними 

комплексу операцій. 

М - 33 Технічний сервіс в 

АПК 
Вельганюк О.С. 

0971906347 
 

13.04 

6 год 

Тема: Знайомство з ремонтно-об-

слуговуючою базою учбового за-

кладу, на базі якого проводяться 

практичні заняття. Вивчення і 

виконання операцій ЩТО трак-

торів, автомобілів, комбайнів.  

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

ндера, О. В. Козаченко та ін. 

Технічний сервіс в АПК: на-

вчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

дентів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Подати структурну схему ре-

монтно-обслуговуючої  бази 

учбово-виробничої майстерні. 

2.Опишіть операції що викону-

ються при ЩТО тракторів ке-

руючись даними комплексу 

операцій. 

3. Опишіть операції що викону-

ються при ЩТО автомобілів ке-

руючись даними комплексу 

операцій. 

4. Опишіть операції що викону-

ються при ЩТО комбайнів ке-

руючись даними комплексу 

операцій. 

5. Описати будову і регулю-

вання обладнання, пристосу-

вань та інструменту. 

  14.04 

6 год 

Тема:  Вивчення і виконання опе-

рацій ТО-1 та ТО-2 тракторів.  

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

ндера, О. В. Козаченко та ін. 

Технічний сервіс в АПК: на-

вчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

дентів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

1. Вивчити операції при пер-

шому технічному обслугову-

ванні (ТО-1) тракторів (на базі 

однієї марки) керуючись да-

ними комплексу операцій. 

3. Вивчити будову і облад-

нання, пристосувань, інструме-

нту. 

4. Опишіть послідовність вико-

нання операції при першому те-

хнічному обслуговуванні (ТО-



Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1) тракторів (на базі однієї 

марки) керуючись даними ком-

плексу операцій. 

5. Опишіть послідовність вико-

нання операції при другому тех-

нічному обслуговуванні (ТО-2) 

тракторів на базі однієї марки 

керуючись даними комплексу 

операцій. 

  15.04 

6 год 

Тема:  Вивчення і виконання опе-

рацій ТО-1 автомобілів. Загальне 

діагностування автомобілів. 

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

ндера, О. В. Козаченко та ін. 

Технічний сервіс в АПК: на-

вчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

дентів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Вивчити будову і обладнання, 

пристосувань, інструменту. 

2. Опишіть послідовність вико-

нання операції при першому те-

хнічному обслуговуванні (ТО-1) 

вантажного автомобіля (на базі 

однієї марки) керуючись да-

ними комплексу операцій. 

3. Опишіть послідовність вико-

нання операції при першому те-

хнічному обслуговуванні (ТО-

1) легкового автомобіля (на базі 

однієї марки) керуючись да-

ними комплексу операцій. 

  16.04 

6 год 
Тема: Вивчення і виконання опе-

рацій ТО-2 автомобілів 

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

ндера, О. В. Козаченко та ін. 

Технічний сервіс в АПК: на-

вчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

дентів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Вивчити будову і облад-

нання, пристосувань, ін-

струменту. 

2. Опишіть послідовність 

виконання операції при дру-

гому технічному обслугову-

ванні (ТО-2) вантажного ав-

томобіля (на базі однієї 

марки) керуючись даними 

комплексу операцій. 

3. Опишіть послідовність 

виконання операції при дру-

гому технічному обслугову-

ванні  



(ТО-2 легкового автомобіля (на 

базі однієї марки) керую-

чись даними комплексу опе-

рацій. 

  17.04 

6 год 
Тема: Вивчення і виконання опе-

рацій ТО-1 комбайнів.  

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

ндера, О. В. Козаченко та ін. 

Технічний сервіс в АПК: на-

вчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

дентів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Вивчити будову і облад-

нання, пристосувань, ін-

струменту. 

2. Опишіть послідовність 

виконання операції при пер-

шому технічному обслуго-

вуванні (ТО-1) зернозбира-

льного комбайна (на базі од-

нієї марки) керуючись да-

ними комплексу операцій. 

3. Опишіть послідовність 

виконання операції при пер-

шому технічному обслуго-

вуванні  

(ТО-1) кормозбирального 

комбайна (на базі однієї 

марки) керуючись даними 

комплексу операцій. 

М - 32 Технічний сервіс в 

АПК 
Попов І. І. 

0685682347 

tyutik10@gmail.com 

20.04 

6 год 
Тема:  Визначення залишкового ресурсу 

та потреби його в ремонті чи ТО. 
 

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

нде-ра, О. В. Козаченко та 

ін. Технічний сервіс в АПК: 

навчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

ден-тів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Ознайомитись з основ-

ними завданнями і мето-

дами визначення залишко-

вого ресурсу  

та потреби в ремонті чи ТО. 

2. Вивчити порядок корис-

тування таблицями по зна-

ченнях залишкового ресу-

рсу в залежності від наробі-

тку і граничних параметрів.  

3. Визначити залишковий 

ресурс і потребу в ремонті 

чи ТО. 



4. Опишіть порядок корис-

тування таблицями по зна-

ченню залишкового ресурсу 

в залежності від наробітку і 

граничних параметрів. 

5. Опишіть порядок визна-

чення залишкового ресурсу 

і потребу в ремонті чи ТО. 

21.04 

6 год 
Тема:  Діагностування системи 

мащення, охолодження і жив-

лення дизельних і карбюраторних 

двигунів. 

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

нде-ра, О. В. Козаченко та 

ін. Технічний сервіс в АПК: 

навчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

ден-тів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Опишіть порядок визна-

чення тиску, який створює 

підкачувальний, насос, ти-

ску впорскування форсунок, 

тиску, що створює плунже-

рна пара і щільності приля-

гання нагнітального і зворо-

тного клапанів.  

2. Опишіть порядок визна-

чення ступеня забруднення 

паливних фільтрів, тиску, 

що створює  

бензонасос, щільність при-

лягання клапана. 

22.04 

6 год 
Тема:  Діагностування гідросистем та ро-

бочого обладнання тракторів, ав-

томобілів і комбайнів 

 

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

нде-ра, О. В. Козаченко та 

ін. Технічний сервіс в АПК: 

навчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

ден-тів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Опишіть послідовність 

виконання операцій по діаг-

ностуванню гідросистем та 

робочого обладнання трак-

торів.   

2. Опишіть послідовність 

виконання операцій по діаг-

ностуванню стану гідрона-

соса (об’ємну подачу) гідро-

підсилювача руля.   

3. Опишіть послідовність 

виконання операцій по діаг-

ностуванню гідросистем та 

робочого 

обладнання комбайнів.   



23.04 

6 год 
Тема:  Діагностування вузлів і аг-

регатів трансмісії ходової частини 

тракторів, автомобілів і комбай-

нів. 

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

нде-ра, О. В. Козаченко та 

ін. Технічний сервіс в АПК: 

навчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

ден-тів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Вивчити будову, роботу і 

наладку приладів для діаг-

ностування вузлів і агрега-

тів трансмісії і ходової час-

тини тракторів, автомобілів 

і комбайнів. 

2. Опишіть послідовність 

виконання операцій по діаг-

ностуванню вузлів і агрега-

тів трансмісії ходової час-

тини тракторів і комбайнів. 

3.Опишіть послідовність 

виконання операцій по діаг-

ностуванню вузлів і агрега-

тів трансмісії ходової час-

тини автомобілів. 

24.04 

6 год 
Тема:  Діагностування електрооблад-

нання тракторів, автомобілів і 

комбайнів. 

 

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

нде-ра, О. В. Козаченко та 

ін. Технічний сервіс в АПК: 

навчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

ден-тів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Опишіть послідовність 

виконання операцій по діаг-

ностуванню електрооблад-

нання тракто-рів. 

2. Опишіть послідовність 

виконання операцій по діаг-

ностуванню електрооблад-

нання комбай-нів. 

3. Опишіть послідовність 

виконання операцій по діаг-

ностуванню електрооблад-

нання автомо-білів. 

М - 32 Технічний сервіс в 

АПК 
Пустовіт С.В. 

0976830463 

pustovits1976@ukr.ne

t 

20.04 

6 год 
Тема:  Визначення залишкового ресурсу 

та потреби його в ремонті чи ТО. 
 

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

нде-ра, О. В. Козаченко та 

ін. Технічний сервіс в АПК: 

навчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

ден-тів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

1. Ознайомитись з основ-

ними завданнями і мето-

дами визначення залишко-

вого ресурсу  

та потреби в ремонті чи ТО. 

2. Вивчити порядок корис-

тування таблицями по зна-



Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

ченнях залишкового ресу-

рсу в залежності від наробі-

тку і граничних параметрів.  

3. Визначити залишковий 

ресурс і потребу в ремонті 

чи ТО. 

4. Опишіть порядок корис-

тування таблицями по зна-

ченню залишкового ресурсу 

в залежності від наробітку і 

граничних параметрів. 

5. Опишіть порядок визна-

чення залишкового ресурсу 

і потребу в ремонті чи ТО. 

  21.04 

6 год 
Тема:  Діагностування системи 

мащення, охолодження і жив-

лення дизельних і карбюраторних 

двигунів. 

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

нде-ра, О. В. Козаченко та 

ін. Технічний сервіс в АПК: 

навчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

ден-тів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

1. Опишіть порядок визна-

чення тиску, який створює 

підкачувальний, насос, ти-

ску впорскування форсунок, 

тиску, що створює плунже-

рна пара і щільності приля-

гання нагнітального і зворо-

тного клапанів.  

2. Опишіть порядок визна-

чення ступеня забруднення 

паливних фільтрів, тиску, 

що створює  

бензонасос, щільність при-

лягання клапана. 

  22.04 

6 год 
Тема:  Діагностування гідросистем та ро-

бочого обладнання тракторів, ав-

томобілів і комбайнів 

 

С. М. Грушецький, І. М. Бе-

нде-ра, О. В. Козаченко та 

ін. Технічний сервіс в АПК: 

навчально-методичний ком-

плекс: навч. посіб. для сту-

ден-тів інжен. спец. - Кам'я-

нець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2014. - 680 с. 

1. Опишіть послідовність 

виконання операцій по діаг-

ностуванню гідросистем та 

робочого обладнання трак-

торів.   

2. Опишіть послідовність 

виконання операцій по діаг-



Лауш П. В. Практикум по 

техническому обслужива-

нию и ремонту – М.: Агроп-

ромиздат, 1986. 208 с.   

ностуванню стану гідрона-

соса (об’ємну подачу) гідро-

підсилювача руля.   

3. Опишіть послідовність 

виконання операцій по діаг-

ностуванню гідросистем та 

робочого 

обладнання комбайнів.   

М-31 Сільськогосподар-

ські машини 

Сєріков А.В. 

0673088814 

andriy_viktorovuch@

ukr.net 

 

09.04.2020 

2 год 
Тема:   Коренезбиральні ком-

байни. 

 План заняття: 

1. Загальна будова та технологіч-

ний процес роботи. 

2. Робочі органи картоплезбираль-

них комбайнів: 

 - прикочувально – викочувальний 

пристрій; 

 - механізми відділення картоплі від 

домішок ( транспортерно – бітер-

ний, пневматичні балони, пальчико-

вий транспортер); 

 - вивантажувальний бункер. 

3. Технологічні регулювання та екс-

плуатація  картоплезбиральних ком-

байнів. 

Сільськогосподарські та ме-

ліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за редак-

цією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 
Сільськогосподарські ма-

шини : підручник / Войтюк 

Д.Г., Аніскевич Л.В., Іще-

нко та інш.; за ред.. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhi

w1/sgmashunu/sgmashynu.pd

f 

http://192.162.132.48:555/ele

ktr%20pidr/mehanizacia/silsk

ogospodarski%20mashynu/te

oria/9/9.1.htm 

Оформити конспект згідно 

плану заняття 

E:\Лекції с.г. машин меха-

ніки\Коренезбиральні ма-

шини\Коренезбиральні ма-

шини.docx 

10.04.2020 

2 год 
Тема:  Картоплезбиральні ма-

шини. 

 План заняття: 
1.Загальна будова та технологічний 

процес роботи. 

2.Робочі органи картоплезбираль-

них комбайнів: 

- прикочувально - викочу валь-

ний пристрій; 

Сільськогосподарські та ме-

ліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за редак-

цією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 
Сільськогосподарські ма-

шини : підручник / Войтюк 

Д.Г., Аніскевич Л.В., Іще-

нко та інш.; за ред.. 

Оформити конспект згідно 

плану заняття 

E:\Лекції с.г. машин меха-

ніки\Картоплезбиральні ма-

шини\картоплезбиральні 

машини.pdf 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
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
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Картоплезбиральні%20машини/картоплезбиральні%20машини.pdf
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Картоплезбиральні%20машини/картоплезбиральні%20машини.pdf
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Картоплезбиральні%20машини/картоплезбиральні%20машини.pdf
file:///E:/Лекції%20с.г.%20машин%20механіки/Картоплезбиральні%20машини/картоплезбиральні%20машини.pdf


- механізми відділення карто-

плі від домішок ( транспортерно - 

бітерний, пневматичні балони, па-

льчиковий транспортер); 

- вивантажувальний бункер. 
3.Технологічні регулювання та екс-

плуатація картоплезбиральних ком-

байнів. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhi

w1/sgmashunu/sgmashynu.pd

f 

http://192.162.132.48:555/ele

ktr%20pidr/mehanizacia/silsk

ogospodarski%20mashynu/te

oria/9/9.2.htm 

24.04.2020 

2 год 
ЛПЗ – 21. Ворохоочисна машина 

Практичне (теоретичне) вивчення 

будови , технологічного  процесу 

роботи та основних регулювань во-

рохоочисної машини. 

 
 

Сільськогосподарські та ме-

ліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за редак-

цією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 
Сільськогосподарські ма-

шини : підручник / Войтюк 

Д.Г., Аніскевич Л.В., Іще-

нко та інш.; за ред.. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhi

w1/sgmashunu/sgmashynu.pd

f 

http://192.162.132.48:555/ele

ktr%20pidr/mehanizacia/silsk

ogospodarski%20mashynu/te

oria/8/8.2.htm 

Оформити звіт згідно із ін-

струкційної карти. 

E:\сільськогосподарські ма-

шини\Завдання для вико-

нання лабораторних робіт з 

дисципліни,,Сільськогоспо-

дарські машини,,.docx 

E:\сільськогосподарські ма-

шини\лабораторні с.г ма-

шини\5 цикл\21 лаб.docx 

М-22, 

М-23 
Технічна механіка 

Присяжнюк Д.В. 

0970772917 

dіma061992@yahoo.c

om 

 

06.04.2020 

4 год. 
Тема:  Робота та потужність при 

прямолінійному та обертовому 

русі 

Шпачук В.П.,  

Золотов М.С., Скляров В.О. 

Технічна механіка. Харків, 

2015. 277 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/3

9387/1/2013%2011Н%20ТМ

.pdf 

Занотувати основні поняття 

із конспекту.  

 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
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
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
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:/сільськогосподарські%20машини/Завдання%20для%20виконання%20лабораторних%20робіт%20з%20дисципліни,,Сільськогосподарські%20машини,,.docx
file:///E:/сільськогосподарські%20машини/Завдання%20для%20виконання%20лабораторних%20робіт%20з%20дисципліни,,Сільськогосподарські%20машини,,.docx
file:///E:/сільськогосподарські%20машини/Завдання%20для%20виконання%20лабораторних%20робіт%20з%20дисципліни,,Сільськогосподарські%20машини,,.docx
file:///E:/сільськогосподарські%20машини/Завдання%20для%20виконання%20лабораторних%20робіт%20з%20дисципліни,,Сільськогосподарські%20машини,,.docx
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Литвинов O.I., Михайлович 

Я.М., Бойко А.В. Теорети-

чна механіка. Частина 2. 

Динаміка. Основи аналітич-

ної механіки. Київ, 2013. 

576 с. 

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

content/uploads/2017/11/Тео-

ретична-механіка-Час-

тина2.pdf  

М-22, 

М-23 
Технічна механіка 

Присяжнюк Д.В. 

0970772917 

dіma061992@yahoo.c

om 

 

07.04.2020 

4 год. 
Тема:   Загальні теореми дина-

міки 

Шпачук В.П.,  

Золотов М.С., Скляров В.О. 

Технічна механіка. Харків, 

2015. 277 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/3

9387/1/2013%2011Н%20ТМ

.pdf 

Литвинов O.I., Михайлович 

Я.М., Бойко А.В. Теорети-

чна механіка. Частина 2. 

Динаміка. Основи аналітич-

ної механіки. Київ, 2013. 

576 с. 

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

content/uploads/2017/11/Тео-

ретична-механіка-Час-

тина2.pdf  

Занотувати основні поняття 

із конспекту.  

 

М-22, 

М-23 
Технічна механіка 

Присяжнюк Д.В. 

0970772917 

dіma061992@yahoo.c

om 

 

13.04.2020 

4 год. 
Тема:  Основні положення опору 

матеріалів 

Шпачук В.П.,  

Золотов М.С., Скляров В.О. 

Технічна механіка. Харків, 

2015. 277 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/3

9387/1/2013%2011Н%20ТМ

.pdf 

Грабчук В.С. Опір матеріа-

лів. Київ, 2010. 283 с. 

Занотувати основні поняття 

із конспекту.  
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http://nmcbook.com.ua/Arhi

w1/opirmaterial/Opir%20mat

erialiv.pdf  

М-22, 

М-23. 

 14.04.2020 

4 год. 

Тема:  Розтяг і стиск. Побудова 

епюр 

Шпачук В.П.,  

Золотов М.С., Скляров В.О. 

Технічна механіка. Харків, 

2015. 277 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/3

9387/1/2013%2011Н%20ТМ

.pdf 

Грабчук В.С. Опір матеріа-

лів. Київ, 2010. 283 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhi

w1/opirmaterial/Opir%20mat

erialiv.pdf  

Занотувати основні поняття 

із конспекту.  

 

М-22, 

М-23. 

 20.04.2020 Тема:   Напруження і зусилля в по-

перечних перерізах бруса 

Шпачук В.П.,  

Золотов М.С., Скляров В.О. 

Технічна механіка. Харків, 

2015. 277 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/3

9387/1/2013%2011Н%20ТМ

.pdf 

Грабчук В.С. Опір матеріа-

лів. Київ, 2010. 283 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhi

w1/opirmaterial/Opir%20mat

erialiv.pdf 

Занотувати основні поняття 

із конспекту.  

 

М-22, 

М-23. 

 21.04.2020 

2 год. 

Тема:  Поздовжні та поперечні де-

формації при розтягу- стиску 

Шпачук В.П.,  

Золотов М.С., Скляров В.О. 

Технічна механіка. Харків, 

2015. 277 с. 

Занотувати основні поняття 

із конспекту.  
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http://eprints.kname.edu.ua/3

9387/1/2013%2011Н%20ТМ

.pdf 

Грабчук В.С. Опір матеріа-

лів. Київ, 2010. 283 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhi

w1/opirmaterial/Opir%20mat

erialiv.pdf 

М 33 Експлуатація машин 

і обладнання (прак-

тика) 

Ластівка М.М. 

0981320167 

1980Lastivka@gmail.c

om 

 

06.04.2020 

6 год 
Тема: Комплектування, наладка і 

робота на агрегатах для основ-

ного обробітку грунту.  Вивчення 

агровимог до основного обробітку 

грунту.  Підготовка трактора.  Під-

готовка плуга до роботи.  Скла-

дання агрегата в натурі.  Технологі-

чна наладка агрегата.  Підготовка 

поля до роботи.  Робота агрегата в 

загінці.  Контроль і оцінка якості 

роботи. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати практичну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

07.04.2020 

6 год 
Тема: Комплектування, наладка і 

робота на агрегатах для передпо-

сівного обробітку грунту.  Ви-

вчення агровимог до передпосів-

ного обробітку грунту.  Підготовка 

трактора.  Підготовка культиватора 

до роботи.  Складання агрегата в на-

турі.  Технологічна наладка агре-

гата.  Підготовка поля до роботи.  

Робота агрегата в загінці.  Контроль 

і оцінка якості роботи. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати практичну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

08.04.2020 

6 год 
Тема:    Комплектування, нала-

дка і робота на агрегатах для по-

сіву зернових культур. 

Вивчення агровимог до посіву зер-

нових культур.  Підготовка трак-

тора.  Підготовка сівалки  до ро-

боти.  Складання агрегата в натурі.  

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати практичну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

http://eprints.kname.edu.ua/39387/1/2013%2011Н%20ТМ.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/39387/1/2013%2011Н%20ТМ.pdf
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http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/opirmaterial/Opir%20materialiv.pdf


Технологічна наладка агрегата.  

Підготовка поля до роботи.  Робота 

агрегата в загінці.  Контроль і оці-

нка якості роботи. 

  09.04.2020 

6 год 
Тема:    Комплектування, нала-

дка і робота на агрегатах для по-

сіву просапних культур. 

Вивчення агровимог до посіву про-

сапних культур.  Підготовка трак-

тора.  Підготовка сівалки  до ро-

боти.  Складання агрегата в натурі.  

Технологічна наладка агрегата.  

Підготовка поля до роботи.  Робота 

агрегата в загінці.  Контроль і оці-

нка якості роботи. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати практичну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

  10.04.2020 

6 год 
Тема:    Комплектування, нала-

дка і робота на агрегатах для між-

рядного обробітку просапних ку-

льтур. 

Вивчення агровимог до міжрядного 

обробітку просапних культур.  Під-

готовка трактора.  Підготовка куль-

тватора  до роботи.  Складання аг-

регата в натурі.  Технологічна нала-

дка агрегата.  Підготовка поля до 

роботи.  Робота агрегата в загінці.  

Контроль і оцінка якості роботи. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати практичну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

М 33 Експлуатація машин 

і обладнання (прак-

тика) 

Матвійчук М.В. 

0671082765 

06.04.2020 

6 год 
Тема: Комплектування, наладка і 

робота на агрегатах для основ-

ного обробітку грунту.  Вивчення 

агровимог до основного обробітку 

грунту.  Підготовка трактора.  Під-

готовка плуга до роботи.  Скла-

дання агрегата в натурі.  Технологі-

чна наладка агрегата.  Підготовка 

поля до роботи.  Робота агрегата в 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати практичну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 



загінці.  Контроль і оцінка якості 

роботи. 

  07.04.2020 

6 год 
Тема: Комплектування, наладка і 

робота на агрегатах для передпо-

сівного обробітку грунту.  Ви-

вчення агровимог до передпосів-

ного обробітку грунту.  Підготовка 

трактора.  Підготовка культиватора 

до роботи.  Складання агрегата в на-

турі.  Технологічна наладка агре-

гата.  Підготовка поля до роботи.  

Робота агрегата в загінці.  Контроль 

і оцінка якості роботи. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати практичну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

  08.04.2020 

6 год 
Тема:    Комплектування, нала-

дка і робота на агрегатах для по-

сіву зернових культур. 

Вивчення агровимог до посіву зер-

нових культур.  Підготовка трак-

тора.  Підготовка сівалки  до ро-

боти.  Складання агрегата в натурі.  

Технологічна наладка агрегата.  

Підготовка поля до роботи.  Робота 

агрегата в загінці.  Контроль і оці-

нка якості роботи. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати практичну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 



  09.04.2020 

6 год 
Тема:    Комплектування, нала-

дка і робота на агрегатах для по-

сіву просапних культур. 

Вивчення агровимог до посіву про-

сапних культур.  Підготовка трак-

тора.  Підготовка сівалки  до ро-

боти.  Складання агрегата в натурі.  

Технологічна наладка агрегата.  

Підготовка поля до роботи.  Робота 

агрегата в загінці.  Контроль і оці-

нка якості роботи. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати практичну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

  10.04.2020 

6 год 
Тема:    Комплектування, нала-

дка і робота на агрегатах для між-

рядного обробітку просапних ку-

льтур. 

Вивчення агровимог до міжрядного 

обробітку просапних культур.  Під-

готовка трактора.  Підготовка куль-

тватора  до роботи.  Складання аг-

регата в натурі.  Технологічна нала-

дка агрегата.  Підготовка поля до 

роботи.  Робота агрегата в загінці.  

Контроль і оцінка якості роботи. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати практичну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

М 31 Експлуатація машин 

і обладнання (прак-

тика) 

Ластівка М.М. 

0981320167 

1980Lastivka@gmail.c

om 

 

13.04.2020 

6 год 
Тема: Комплектування, наладка і 

робота на агрегатах для основ-

ного обробітку грунту.  Вивчення 

агровимог до основного обробітку 

грунту.  Підготовка трактора.  Під-

готовка плуга до роботи.  Скла-

дання агрегата в натурі.  Технологі-

чна наладка агрегата.  Підготовка 

поля до роботи.  Робота агрегата в 

загінці.  Контроль і оцінка якості 

роботи. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати практичну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 



М 31  14.04.2020 

6 год 
Тема: Комплектування, наладка і 

робота на агрегатах для передпо-

сівного обробітку грунту.  Ви-

вчення агровимог до передпосів-

ного обробітку грунту.  Підготовка 

трактора.  Підготовка культиватора 

до роботи.  Складання агрегата в на-

турі.  Технологічна наладка агре-

гата.  Підготовка поля до роботи.  

Робота агрегата в загінці.  Контроль 

і оцінка якості роботи. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати практичну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

М 31 15.04.2020 

6 год 
Тема:    Комплектування, нала-

дка і робота на агрегатах для по-

сіву зернових культур. 

Вивчення агровимог до посіву зер-

нових культур.  Підготовка трак-

тора.  Підготовка сівалки  до ро-

боти.  Складання агрегата в натурі.  

Технологічна наладка агрегата.  

Підготовка поля до роботи.  Робота 

агрегата в загінці.  Контроль і оці-

нка якості роботи. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати практичну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

М 31 16.04.2020 

6 год 
Тема:    Комплектування, нала-

дка і робота на агрегатах для по-

сіву просапних культур. 

Вивчення агровимог до посіву про-

сапних культур.  Підготовка трак-

тора.  Підготовка сівалки  до ро-

боти.  Складання агрегата в натурі.  

Технологічна наладка агрегата.  

Підготовка поля до роботи.  Робота 

агрегата в загінці.  Контроль і оці-

нка якості роботи. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати практичну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 



М 31 17.04.2020 

6 год 
Тема:    Комплектування, нала-

дка і робота на агрегатах для між-

рядного обробітку просапних ку-

льтур. 

Вивчення агровимог до міжрядного 

обробітку просапних культур.  Під-

готовка трактора.  Підготовка куль-

тватора  до роботи.  Складання аг-

регата в натурі.  Технологічна нала-

дка агрегата.  Підготовка поля до 

роботи.  Робота агрегата в загінці.  

Контроль і оцінка якості роботи. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати практичну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

М 31 

 
Експлуатація машин 

і обладнання (прак-

тика) 

Ластівка М.М. 

0981320167 

1980Lastivka@gmail.c

om 

21.04.2020 

2 год 
ЛПЗ 3.Тема:   Підготовка лущи-

льних МТА до роботи.  Підготовка 

трактора.  Підготовка лущильника  
Складання агрегату  Технологічна 

наладка. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати лабораторну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

22.04.2020 

2 год 
ЛПЗ 4.Тема:   Підготовка диску-

вальних МТА до роботи.  Підгото-

вка трактора.  Підготовка дскової 

борони.  Складання агрегату  Техно-

логічна наладка. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати лабораторну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

22.04.20 

2 год. 

 

ЛПЗ-5. Підготовка орних МТА до 

роботи  

1.Підготовка трактора. 1.1.Підгото-

вка ходової частини.1.2.Підготовка 

причіпного пристрою. 2.Підготовка 

плуга. 2.1.Перевірка комплектності 

машини. 2.2.Перевірка технічного 

стану. 3.Складання агрегату. 4.Тех-

нологічна наладка 

Г.Р.Гаврилюк Технологічна 

наладка та усунення не-

справностей с.г. машин. 

Техническое описание и 

инструкция по эксплуата-

ции плуга 

Опрацювати матеріал згі-

дно плану. Дати відповіді 

на питання і схеми основ-

них регулювань плуга 



23.04.20 

2 год 
ЛПЗ-4. Підготовка МТА  до пе-

редпосівної культивації грунту 

1.Підготовка трактора. 1.1.Підгото-

вка ходової частини.1.2.Підготовка 

причіпного пристрою. 2.Підготовка 

культиватора КПС-4. 2.1.Перевірка 

комплектності машини. 2.2.Переві-

рка технічного стану. 3.Складання 

агрегату. 4.Технологічна наладка 

Г.Р.Гаврилюк Технологічна 

наладка та усунення не-

справностей с.г. машин. 

Техническое описание и 

инструкция по эксплуата-

ции культиватора КПС-4 

Опрацювати матеріал згі-

дно плану. Дати відповіді 

на питання і схеми основ-

них регулювань культива-

тора 

М 31 

 
Експлуатація машин 

і обладнання (прак-

тика) 

Ластівка М.М. 

0981320167 

1980Lastivka@gmail.c

om 

24.04.2020 

2 год 
ЛПЗ 6.Тема:     Підготовка МТА 

для передпосівного обробітку гру-

нту. 

Підготовка трактора.  Підготовка 

культиватора.  Складання агрегату.  
Технологічна наладка. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати лабораторну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

М 33 

 
Експлуатація машин 

і обладнання (прак-

тика) 

Ластівка М.М. 

0981320167 

1980Lastivka@gmail.c

om 

24.04.2020  

2 год 
ЛПЗ 4.Тема:   Підготовка диску-

вальних МТА до роботи.  Підгото-

вка трактора.  Підготовка лущиль-

ника  Складання агрегату  Техноло-

гічна наладка. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати лабораторну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

М 31 

 
Експлуатація машин 

і обладнання (прак-

тика) 

Матвійчук М.В. 

0671082765 

13.04.2020 

6 год 
Тема: Комплектування, наладка і 

робота на агрегатах для основ-

ного обробітку грунту.  Вивчення 

агровимог до основного обробітку 

грунту.  Підготовка трактора.  Під-

готовка плуга до роботи.  Скла-

дання агрегата в натурі.  Технологі-

чна наладка агрегата.  Підготовка 

поля до роботи.  Робота агрегата в 

загінці.  Контроль і оцінка якості 

роботи. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати практичну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 



14.04.2020 

6 год 
Тема: Комплектування, наладка і 

робота на агрегатах для передпо-

сівного обробітку грунту.  Ви-

вчення агровимог до передпосів-

ного обробітку грунту.  Підготовка 

трактора.  Підготовка культиватора 

до роботи.  Складання агрегата в на-

турі.  Технологічна наладка агре-

гата.  Підготовка поля до роботи.  

Робота агрегата в загінці.  Контроль 

і оцінка якості роботи. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати практичну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

15.04.2020 

6 год 
Тема:    Комплектування, нала-

дка і робота на агрегатах для по-

сіву зернових культур. 

Вивчення агровимог до посіву зер-

нових культур.  Підготовка трак-

тора.  Підготовка сівалки  до ро-

боти.  Складання агрегата в натурі.  

Технологічна наладка агрегата.  

Підготовка поля до роботи.  Робота 

агрегата в загінці.  Контроль і оці-

нка якості роботи. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати практичну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

16.04.2020 

6 год 
Тема:    Комплектування, нала-

дка і робота на агрегатах для по-

сіву просапних культур. 

Вивчення агровимог до посіву про-

сапних культур.  Підготовка трак-

тора.  Підготовка сівалки  до ро-

боти.  Складання агрегата в натурі.  

Технологічна наладка агрегата.  

Підготовка поля до роботи.  Робота 

агрегата в загінці.  Контроль і оці-

нка якості роботи. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати практичну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 



17.04.2020 

6 год 
Тема:    Комплектування, нала-

дка і робота на агрегатах для між-

рядного обробітку просапних ку-

льтур. 

Вивчення агровимог до міжрядного 

обробітку просапних культур.  Під-

готовка трактора.  Підготовка куль-

тватора  до роботи.  Складання аг-

регата в натурі.  Технологічна нала-

дка агрегата.  Підготовка поля до 

роботи.  Робота агрегата в загінці.  

Контроль і оцінка якості роботи. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати практичну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

М 31 

 
Експлуатація машин 

і обладнання (прак-

тика) 

Матвійчук М.В. 

0671082765 

21.04.2020 

2 год 
ЛПЗ 3.Тема:   Підготовка лущи-

льних МТА до роботи.  Підготовка 

трактора.  Підготовка лущильника  
Складання агрегату  Технологічна 

наладка. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати лабораторну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

22.04.2020 

2 год 
ЛПЗ 4.Тема:   Підготовка диску-

вальних МТА до роботи.  Підгото-

вка трактора.  Підготовка дскової 

борони.  Складання агрегату  Техно-

логічна наладка. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати лабораторну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

22.04.20 

2 год. 

 

ЛПЗ-5. Підготовка орних МТА до 

роботи  

1.Підготовка трактора. 1.1.Підгото-

вка ходової частини.1.2.Підготовка 

причіпного пристрою. 2.Підготовка 

плуга. 2.1.Перевірка комплектності 

машини. 2.2.Перевірка технічного 

стану. 3.Складання агрегату. 4.Тех-

нологічна наладка 

Г.Р.Гаврилюк Технологічна 

наладка та усунення не-

справностей с.г. машин. 

Техническое описание и 

инструкция по эксплуата-

ции плуга 

Опрацювати матеріал згі-

дно плану. Дати відповіді 

на питання і схеми основ-

них регулювань плуга 



23.04.20 

2 год 
ЛПЗ-4. Підготовка МТА  до пе-

редпосівної культивації грунту 

1.Підготовка трактора. 1.1.Підгото-

вка ходової частини.1.2.Підготовка 

причіпного пристрою. 2.Підготовка 

культиватора КПС-4. 2.1.Перевірка 

комплектності машини. 2.2.Переві-

рка технічного стану. 3.Складання 

агрегату. 4.Технологічна наладка 

Г.Р.Гаврилюк Технологічна 

наладка та усунення не-

справностей с.г. машин. 

Техническое описание и 

инструкция по эксплуата-

ции культиватора КПС-4 

Опрацювати матеріал згі-

дно плану. Дати відповіді 

на питання і схеми основ-

них регулювань культива-

тора 

М 31 

 
Експлуатація машин 

і обладнання (прак-

тика) 

Матвійчук М.В. 

0671082765 

24.04.2020 

2 год 
ЛПЗ 6.Тема:     Підготовка МТА 

для передпосівного обробітку гру-

нту. 

Підготовка трактора.  Підготовка 

культиватора.  Складання агрегату.  
Технологічна наладка. 

Ластівка М.М., Матвійчук 

М.В.,– Практикум з дисци-

пліни ,,Експлуатація машин 

і обладнання” . – Ладижин, 

2018. с. 140. 

Виконати лабораторну ро-

боту, дати відповіді на пи-

тання. 

М-32 Експлуатація машин 

і обладнання (прак-

тика) 

Матвійчук М.В. 

0671082765 

24.04.2020 

2 год 
ЛПЗ-2. Підготовка  МТА до вне-

сення мінеральних добрив  

1.Підготовка трактора. 1.1.Підгото-

вка ходової частини.1.2.Підготовка 

причіпного пристрою. 2.Підготовка 

розкидача міндобрив. 2.1.Перевірка 

комплектності машини. 2.2.Переві-

рка технічного стану. 3.Складання 

агрегату. 4.Технологічна наладка 

Г.Р.Гаврилюк Технологічна 

наладка та усунення не-

справностей с.г. машин. 

Техническое описание и 

инструкция по эксплуата-

ции машины для внесения 

минеральных удобрений 

РУМ-5 

Опрацювати матеріал згі-

дно плану. Дати відповіді 

на питання і схеми основ-

них регулювань розкидача 

міндобрив 

М-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експлуатація машин 

і обладнання (прак-

тика) 

Матвійчук М.В. 

0671082765 

25.04.20 

2 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення технологічних проце-

сів під час збирання зернових і зе-

рнобобових культур і їх технічне 

забезпечення 

1.Способи збирання та агровимоги 

до скошування і підбирання валків. 

2.Технологічні схеми збирання і ви-

бір комплексу машин. 3.Технологі-

чна наладка збиральних агрегатів. 

4.Підготовка поля і вибір раціональ-

ного способу руху. 5 Особливості 

В.Й. Фортуна, С.К.Миро-

нюк  Технологія механізо-

ваних с.г. робіт  с.198…223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати матеріал згі-

дно плану. Питання само-

стійної роботи: 1.Форму-

вання та організація роботи 

ЗТК, розрахунок складу 

ЗТК. 2.Механізація зби-

рання полови та соломи. 

3.Контроль і оцінка якості 

збирання зернових. 4.Охо-

рона праці та протипожежні 

заходи при збиранні зерно-

вих 



  збирання полеглих, низькорослих, 

забур'янених полів 

 

М-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експлуатація машин 

і обладнання (прак-

тика) 

Матвійчук М.В. 

0671082765 

2 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЛПЗ-3. Підготовка лущильних 

МТА до роботи  

1.Підготовка трактора. 1.1.Підгото-

вка ходової частини.1.2.Підготовка 

причіпного пристрою. 2.Підготовка 

лущильника ЛДГ-15. 2.1.Перевірка 

комплектності машини. 2.2.Переві-

рка технічного стану. 3.Складання 

агрегату. 4.Технологічна наладка 

Г.Р.Гаврилюк Технологічна 

наладка та усунення не-

справностей с.г. машин. 

Техническое описание и 

инструкция по эксплуата-

ции лущильника ЛДГ-15 

 

 

 

Опрацювати матеріал згі-

дно плану. Дати відповіді 

на питання і схеми основ-

них регулювань лущиль-

ника 

 

 

 

 

 

М-32 Експлуатація машин 

і обладнання (прак-

тика) 

Матвійчук М.В. 

0671082765 

2 год. ЛПЗ-4. Підготовка дискувальних 

МТА до роботи  

1.Підготовка трактора. 1.1.Підгото-

вка ходової частини.1.2.Підготовка 

причіпного пристрою. 2.Підготовка 

дискової борони БДТ-7. 2.1.Переві-

рка комплектності машини. 2.2.Пе-

ревірка технічного стану. 3.Скла-

дання агрегату. 4.Технологічна на-

ладка 

Г.Р.Гаврилюк Технологічна 

наладка та усунення не-

справностей с.г. машин. 

Техническое описание и 

инструкция по эксплуата-

ции дисковой бороны БДТ-

7 

 

Опрацювати матеріал згі-

дно плану. Дати відповіді 

на питання і схеми основ-

них регулювань дискової 

борони 

 

М-31 Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ СЕР-

ВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

7.04.2020р 

2 год 

Лабораторне заняття 15 Діагнос-

тування і технічне обслуговування 

зернозбиральних і спеціальних ком-

байнів 

https://drive.google.com/open

?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2

I0-40dauCB3nOK     Інстру-

кційна карта 

Методичні вказівки 

[9,с.112.115] [10,с.206.211]  

[11,с.195..208] 

https://drive.google.com/open

?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcB

V8SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open

?id=19K0PhLIc1jwmgMCm

LnQY2akWj9AlLoC5     

  

Фронтальне виконання за-

вдання та  

поточний контроль. 

Оформити лабораторну ро-

боту. 

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 СЕР-

ВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

8.04.2020р 

2 год 
Лабораторне заняття 16 

 ,,Діагностування і ТО   доїльних 

установок та обладнання для пер-

винної обробки молока” 

https://drive.google.com/open

?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2

I0-40dauCB3nOK     Інстру-

кційна карта 

Методичні вказівки 

[12,с.89.115] [14,с.195..208] 

https://drive.google.com/open

?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcB

V8SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open

?id=19K0PhLIc1jwmgMCm

LnQY2akWj9AlLoC5     

  

Фронтальне виконання за-

вдання та  

поточний контроль. 

Оформити лабораторну ро-

боту. 

М-31 ТЕХНІЧНИЙ СЕР-

ВІС В АПК 

Паламарчук Ігор Ва-

сильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

7.04.2020р 

2 год 

Лабораторне заняття 15 Діагнос-

тування і технічне обслуговування 

зернозбиральних і спеціальних ком-

байнів 

https://drive.google.com/open

?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2

I0-40dauCB3nOK     Інстру-

кційна карта 

Методичні вказівки 

[9,с.112.115] [10,с.206.211]  

[11,с.195..208] 

https://drive.google.com/open

?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcB

V8SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open

?id=19K0PhLIc1jwmgMCm

LnQY2akWj9AlLoC5     

  

Фронтальне виконання за-

вдання та  

поточний контроль. 

Оформити лабораторну ро-

боту. 

М-31 ТЕХНІЧНИЙ СЕР-

ВІС В АПК 

Паламарчук Ігор Ва-

сильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

8.04.2020р 

2 год 
Лабораторне заняття 16 

 ,,Діагностування і ТО   доїльних 

установок та обладнання для пер-

винної обробки молока” 

https://drive.google.com/open

?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2

I0-40dauCB3nOK     Інстру-

кційна карта 

Методичні вказівки 

[12,с.89.115] [14,с.195..208] 

https://drive.google.com/open

?id=1h4ZGlEHG4pkWRxcB

V8SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open

?id=19K0PhLIc1jwmgMCm

LnQY2akWj9AlLoC5     

  

Фронтальне виконання за-

вдання та  

поточний контроль. 

Оформити лабораторну ро-

боту. 

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=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 СЕР-

ВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

8.04.2020р 

1 год 
Курсове проектування  https://drive.google.com/open

?id=1VjqfDuHVns_xwvZHV

ZGCAT5EBzMPnYkc      

 Індивідуальна робота  

Фронтальне виконання за-

вдання та поточний конт-

роль. 

Оформити відповідний 

пункт КП 

М-33 

 

Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ СЕР-

ВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

9.04.2020р 

1 год 
Курсове проектування  https://drive.google.com/open

?id=1VjqfDuHVns_xwvZHV

ZGCAT5EBzMPnYkc      

 Індивідуальна робота  

Фронтальне виконання за-

вдання та поточний конт-

роль. 

Оформити відповідний 

пункт КП 

М-31 Слюсаренко С.П. 

ТЕХНІЧНИЙ СЕР-

ВІС В АПК 

0975611704 

SlysarenkoSP@gmail.

com 

10.04.2020р 

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

?id=1sD0zmv_TXpJO63drx2

I0-40dauCB3nOK     

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

n?id=1h4ZGlEHG4pkWRxc

BV8SQJcwTfHLIve6b,   

https://drive.google.com/open

?id=19K0PhLIc1jwmgMCm

LnQY2akWj9AlLoC5     

  

Фронтальне опитування та  

поточний контроль. 

Видача питань до іспиту. 

М-21, 

М-22, 

М-23. 

Матеріалознавство і 

технологія конструк-

ційних матеріалів 

Тишко С.С. 

0966834667 

mtkm5525@gmail.com 

06.04.2020 

6 год 

ПР №5. Тема: Вивчення будови та 

роботи обладнання для газового зва-

рювання. 

В. Ф. Ясюк Матеріалознав-

ство і технологія конструк-

ційних матеріалів:- К.:Вища 

освіта,2005. 

с.106...111 

1.Вивчити будову та ро-

боту ацетиленового гене-

ратора. 

2.Нарисувати схему ацети-

ленового генератора АСМ-

1,25-3 3.Описати роботу 

ацетиленового генератора 

АСМ-1,25-3. 

4.Вивчити будову та ро-

боту редукторів,  

5.Вивчити будову та ро-

боту водяного затвора. 

6.Вивчити будову та ро-

боту газових пальників і рі-

заків.  

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


7.Зарисувати схему інжек-

торного пальника та опи-

сати його будову. 8.Висно-

вки 

  07.04.2020 

6 год 
Тема:  Тема: Основи слюсарної 

обробки. 

5.1 Робоче місце і організація праці 

слюсаря. 

5.2 Розмітка та її призначення, ін-

струмент який при цьому використо-

вується. 

5.3 Рубання металу та інструмент 

для нього. 

5.4 Виправлення і гнуття металу, ін-

струменти , які при цьому викорис-

товуються. 

5.5 Поняття про обпилювання. 

5.6 Конструкція і класифікація напи-

лків. 

5.7 Слюсарна обробка отворів, за-

стосовувані інструменти та присто-

сування. 

5.8 Види та призначення різьби. 

5.9 Інструмент для нарізання різьби. 

5.10 Загальні поняття про клепання. 

Інструмент і пристосування для кле-

пальних робіт. 

5.11 Поняття про шабрування. Ін-

струмент і пристосування  які засто-

совуються при шабруванні. 

5.12  Притирання і доводка 

5.13 Поняття про паяння та лудіння. 

В. Ф. Ясюк Матеріалознав-

ство і технологія конструк-

ційних матеріалів:- К.:Вища 

освіта,2005. 

с. 290…340 

В конспекті дати відповіді  

на питання: 

1.Яким основним вимогам 

повинно відповідати робоче 

місце слюсаря? 

2.Назвати інструмент, який 

застосовується при рубанні 

металу та їх вибір. 

3.Назвати інструменти, які 

застосовуються для ручного 

різання металу та їх вибір. 

4.Види напилків, їх застосу-

вання, прийоми обпилю-

вання.  

5.Назвати інструменти для 

виготовлення отворів та їх 

класифікація. 

6.Як вибрати діаметр свер-

дла для виготовлення гайки 

і діаметр стержня для виго-

товлення болта? 

7.Назвати інструменти для 

нарізання різьби. 

8.Використання флюсів при 

паяні, 

9.Вибір припоїв? 



08.04.2020 

6 год 
Тема: Основи теорії різання. 

5.1 Основні види обробки металів рі-

занням. 

5.2 .Рухи робочих органів металорі-

зальних верстатів. 

5.3 Частини і елементи прохідного 

токарного різця. 

5.4 Поверхні оброблюваної деталі. 

5.5 Кути прохідного токарного різця, 

призначення кутів їх числові зна-

чення. 

5.6 Сили , що діють на різець у про-

цесі різання. 

5.7 Елементи режиму різання. 

 5.8 Процес стружкоутворення.        

5.9 Мастильно-охолодні рідинни , 

їхнє підведення в зону різання. 

5.10 Фактори , що впливають на зу-

силля різання. 

5.11 Швидкість різання. 

5.12 Потужність різанняю 

5.13 Вибір режимів різання. 

В. Ф. Ясюк Матеріалознав-

ство і технологія конструк-

ційних матеріалів:- К.:Вища 

освіта,2005. 

Л 1 с. 341…358 

 

 

В конспекті дати відповіді  

на питання: 

1.Назвати елементи режиму 

різання, дати їх визначення . 

2.Дати визначення основ-

них кутів токарного різця, їх 

числове значення та їх 

вплив на процес різання. 

3.Фактори, які вливають на 

силу різання. 

4.Призначення режимів рі-

зання. 

 

  13.04.2020 

6 год 
Тема: Обробка металу на токар-

них верстатах. 

1.Класифікація металорізальних ве-

рстатів. 

2.Будова універсально-гвинторіз-

ного верстата 

3.Поняття про кінематичну схему 

верстата та рівняння кінематичного 

балансу. 

4. Роботи, які виконуються на тока-

рних верстатах. 

5.Обробка на верстатах токарної 

групи. 

6. Паспорт верстата.  

7. Фундаменти для верстатів. 

В. Ф. Ясюк Матеріалознав-

ство і технологія конструк-

ційних матеріалів:- К.:Вища 

освіта,2005. 

 с 360...374 табл. 7.2 
 

В конспекті дати відповіді  

на питання: 

1.Назвати основні типи вер-

статів токарної групи. 

2.Назвати основні вузли то-

карно-гвинторізного верс-

тата та їх призначення. 

3.Які вузли і механізми за-

безпечують головний рух, а 

які — подачу? 

4.Токарні різці та їх застосу-

вання. 

5.Матеріали для виготов-

лення різців. 



8. Монтаж і випробування верста-

тів.  

9. Техніка безпеки під час роботи на 

металорізальних верстатах. 

6.Назвати способи обробки 

конічних поверхонь. 

7.Назвати основні роботи, 

виконувані на токарних вер-

статах. 

8.Принципи вибору режи-

мів різання при точінні. 

9.Періодичність ремонтів та 

оглядів металорізальних ве-

рстатів. 

  14.04.2020 

6 год 
ПР6  Тема: Вивчення будови тока-

рно-гвинторізного верстата. 
 

 

В. Ф. Ясюк Матеріалознав-

ство і технологія конструк-

ційних матеріалів:- К.:Вища 

освіта,2005. 

с. 217…225 

1. Вивчити загальну будову 

токарно-гвинторізного вер-

стата моделі 16К20. 

2.Описати будову, і призна-

чення частин верстата мо-

делі верстата моделі 16К20.  

3. Скласти  кінематичний 

ланцюг коробки швидкос-

тей верстата. 

3.Накреслити кінематичну 

схему коробки швидкостей 

верстата моделі 16К20 згі-

дно з отриманим кінематич-

ним ланцюгом . 

4. Вивчити будову та роботу 

пристроїв до токарного вер-

стата. 

5.Вивчити основні види то-

карних робіт. 

Висновки. 



  15.04.2020 

6 год 
Тема  Обробка металу на  фрезер-

них верстатах 
6.1 Особливості процесу фрезеру-

вання.   

6.2 Основні типи фрез.  

6.3 Геометричні параметри  ріжучої 

частини фрези. 

6.4 Сили ,що діють на фрезу і загото-

вку в процесі фрезерування. 

6.5 Призначення і застосування фре-

зерних верстатів. 

6.6  Будова універсального горизон-

тально-фрезерного верстата. 

6.7 Кінематична схема універсаль-

ного горизонтально-фрезерного вер-

стата 

6.8 Роботи , які виконуються на фре-

зерних верстатах. 

6.9 Методи нарізання зубів та обла-

днання для цього. 

 

В. Ф. Ясюк Матеріалознав-

ство і технологія конструк-

ційних матеріалів:- К.: 

Вища освіта, 2005. 

с. 374…448 

 

В конспекті дати відповіді  

на питання: 

1. Особливості процесу рі-

зання при фрезеруванні. 

2. Переваги і недоліки фре-

зерування по-подачі і проти 

подачі. 

3. Назвати основні типи 

фрез та їх застосування. 

4.Назвати особливості кон-

сольних верстатів (горизон-

тально-фрезерного, універ-

сально-горизонтально-фре-

зерного, широко-універса-

льного та вертикально-фре-

зерного). 

5. Який спосіб ділення доці-

льно застосувати для поділу 

заготовки на 15, 36, 40, 69 

частин? 

6. Шляхи підвищення про-

дуктивності праці при фре-

зеруванні. 
  21.04.2020 

6 год 

ПР7 Тема: Вивчення будови горизо-

нтально-фрезерного верстата. 

 

В. Ф. Ясюк Матеріалознав-

ство і технологія конструк-

ційних матеріалів:- К.:Вища 

освіта,2005. 

 

1.Вивчити загальну будову 

горизонтально-фрезерного 

верстата моделі 6М82. 

2.Скласти  кінематичний ла-

нцюг коробки швидкостей 

верстата. 

3.Накреслити кінематичну 

схему коробки швидкостей 

верстата моделі 6М82 для 

заданої частоти обертання. 

4.Вивчити типи та будову 

фрез. 

5. Вивчити основні види 

фрезерних робіт 



  22.04.2020 

6 год 
Тема: Проектування технологіч-

ного процесу механічної обробки. 

1. Поняття про виробничий і техно-

логічний процес. 

2. Елементи технологічного процесу 

3. Загальні поняття про правила 

встановлення деталей на верстатах 

при обробці 

4. Поняття про бази та правила їх ви-

бору.  

5. Вихідні дані для проектування те-

хнологічного прроцесу 

6. Послідовність розробкитехнологі-

чного процесу 

7. Технологічна документація та ме-

тодика її оформлення.  

8. Поняття про концентрацію та ди-

ференціацію технологічного про-

цесу  

9. Поняття про припуск на механі-

чну обробку. 

10. Рекомендована послідовність 

операцій і переходів 

11. Економічне значення правиль-

ного вибору припусків і допусків на 

проміжні розміри.  

Л 1 с. 488…517 

В. Ф. Ясюк Матеріалознавство і 

технологія конструкційних ма-

теріалів:- К.:Вища освіта,2005. 

С.342…390 

В конспекті дати відповіді  

на питання: 

1.Що необхідно знати для 

розробки технологічних 

процесів? 

2.Які вихідні дані та яка 

послідовність проектування 

технологічних процесів? 

3.Що таке технологічність 

конструкцій та виробів? 

4.Якими основними 

етапами керуються під час 

проектування? 

5.Яку Ви знаєте 

технологічну 

документацію? 

6.Які Ви знаєте методи 

підвищення продуктивності 

праці? 

7.Які переваги типізації 

технологічних процесів? 

8.Як класифікують основні 

типові технологічні 

процеси? Які їх 

характеристики?  

9.У чому суть оптимізації 

технологічних процесів? 

 

М-21, 

М-22, 

М-23. 

Матеріалознавство і 

технологія конструк-

ційних матеріалів 

Тишко С.С. 

0966834667 

mtkm5525@gmail.com 

25.04.2020 

6 год 

ЛПЗ №4 Тема: Вивчення будови та 

вимірювання кутів токарного різця.. 

 

В. Ф. Ясюк Матеріалознавс-

тво і технологія конструкцій-

них матеріалів:- К.:Вища 

освіта,2005. 

С.342…390 

1.Вивчити основні поняття 

про поверхні заготовки та 

координатні площини 

2.Вивчити будову і навчи-

тись користуватись універ-

сальним  кутоміром  

3. Вивчити будову токар-

ного прохідного різця 



М-21, 

 

 «Технічна       меха-

ніка»   Духно  М.І. 

0685127587 

super-
d91@ukr.net 

 

06.04.2020 

2 год. 
Тема заняття; Робота та  потуж-

ність при прямолінійному і обер-

товому русі. 
Мета; Ознайомити з основними 

одиницями вимірювання роботи і 

потужності.                                                                

1   Робота постійної сили при пря-

молінійному русі.                                                                               

2   Робота  при обертовому русі.                                                                               

3   Одиниці роботи.                                                                                                      

4   Потужність, одиниці потужності.                                                                           

5   Коефіцієнт корисної дії,способи 

визначення 

Розв’язування задач згідно варіанту 

1 Никитин Е.М. Теоретиче-

ская механика для технику-

мов-М: 1988.     2 Чернілев-

ський Д. В. Теоретична ме-

ханіка –К. НМКВО, 1992.                                 

3 Пастушенко С. І. Практи-

кум з теоретичної меха-

ніки.-Вінниця:Нова 

Книга,2006. 

 

Занотувати основні поняття 

із конспекту.  

Конспект .pdf Варіант само-

стійного завдання згідно 

порядкового номеру в жур-

налі 

07.04.2020 

2 год. 
Тема Загальні теореми динаміки. 
Мета; Ознайомити студенті з осно-

вними теоремами  і  

дати поняття імпульсу сили.                                                   

1   Кількість руху. Імпульс сили.                                                       

2  Кінетична енергія.                                                                          

3  Теорема про зміну кількості руху 

точки.                                    4  Тео-

рема про зміну кінетичної енергії  

точки.                             5  Основне 

рівняння динаміки обертаючих тіл.  

Никитин Е.М. Теоретиче-

ская механика для технику-

мов -М:1988.     2 Чернілев-

ський Д. В. Теоретична ме-

ханіка –К. НМКВО, 1992.                                 

3 Пастушенко С. І. Практи-

кум з теоретичної меха-

ніки.-Вінниця:Нова 

Книга,2006.  

 

 Занотувати основні по-

няття із конспекту.   .Конс-

пект .pdf Варіант самостій-

ного завдання згідно поряд-

кового номеру в журналі. 

13.04.2020 Тема: Опір матеріалів.  Основні 

поняття та визначення.                                                    

4.Вивчити кути заточу-

вання ріжучої частини рі-

зця, позначити та вказати їх 

призначення. 

5. Вивчити на кресленні рі-

зці за призначенням. 

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


2 год. 

 

  Мета: Ознайомити з основними задачами і гіпотезами .                                                                  1 Основні завдання.                                                             

1  Основні завдання.                                                                                                                                     2                                                                                     

2 Види деформації                                                                            4Нехайчук В. Г., Опір матеріалів Книга,2006                                                                                                                                                        

3  Класифікація конструкцій                                                          4Нехайчук В. Г., Опір матеріалів Книга,2006                                                                                                                                                            

4 Основні гіпотези.                                                                                                                                                                                                                                                               

5 Класифікація навантажень.                                                                                                               6 Метод перерізів.                                                                      

7 Поняття напруження                                                                                                                                                                                                                   

      Розв’язування задач згідно варіанту                                                                                                                                                                       

1Нехайчук В. Г., Опір мате-

ріалів Книга,2006                               

2 Ицкович Г. М. Сопротив-

ление материалов -М.; Выс-

шая школа 3 Эрдеди А.А. 

Медведев Ю. А. Техниче-

ская механика   4 Виноку-

ров А. И. Сборник задач по 

сопротивлению материалов 

Занотувати основні поняття 

із конспекту. Конспект .pdf 

Варіант самостійного за-

вдання згідно порядкового 

номеру в журналі. 

  14.04.2020 

2 год. Мета: Ознайомити з  поздовжніми і 

поперечними деформаціями.                                                                                    

1 Поняття розтягу,стиску.                                                             

2 Поздовжні сили та їх епюри.                                                        

3 Нормальні напруження.                                                                       

3 Принцип Сен-Венана.                                                                     

4 Закон Гука.                                                                                        

5 Осьові переміщення 

      Розв’язування задач згідно варі-

анту                                                                                                                                                                       

Тема: Розтяг і стиск. Побудова епюр 1Нехайчук В. Г., Опір мате-

ріалів Книга,2006                               

2 Ицкович Г. М. Сопротив-

ление материалов -М.; Выс-

шая школа 3 Эрдеди А.А. 

Медведев Ю. А. Техниче-

ская механика   4 Виноку-

ров А. И. Сборник задач по 

сопротивлению материалов 
 

Занотувати основні  .поняття.  

Конспект  .pdf., 

 Варіант  

самостійного  

завдання згідно 

порядкового 

номеру в  

журналі.    

  20.04.2020 

2 год. 
Тема: Напруження і зусилля в по-

перечних перерізах бруса. 
Мета: Навчитися  виконувати еле-

ментарні розрахунки на міцність                                                                                            

1 Границя текучесті.                                                                      

2 Границя міцності.                                                                              

3 Умова міцності.                                                                            

4 Коефіцієнт запасу міцності                                                                                     

      Розв’язування задач згідно варі-

анту                                                                                                                                                                       

1Нехайчук В. Г., Опір мате-

ріалів Книга,2006                               

2 Ицкович Г. М. Сопротив-

ление материалов -М.; Выс-

шая школа 3 Эрдеди А.А. 

Медведев Ю. А. Техниче-

ская механика   4 Виноку-

ров А. И. Сборник задач по 

сопротивлению материалов 

Занотувати основні поняття 

із конспекту. Конспект .pdf 

Варіант  

самостійного  

завдання згідно 

порядкового 

номеру в  

журналі. 

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


  21.04.2020 

2 год. 

Мета: Навчитися підбирати попере-
чні перерізи необхідних профілей.                                                                                                 
1 Визначення поздовжніх сил.                                                          
2 Визначення поперечних розмірів з 
умови міцності.              3 Підбір не-
обхідних профілей.                                                   
4 Визначення повздовжньої дефор-
мації.                                           5 
Умова економічності                                                                                         
Розв’язування задач згідно варіанту 

 

 

                                                                                                                                                                       

Тема: Поздовжні та  поперечні  

деформації при розтягу- 

стиску. 

1Нехайчук В. Г., Опір мате-

ріалів Книга,2006                               

2 Ицкович Г. М. Сопротив-

ление материалов -М.; Выс-

шая школа 3 Эрдеди А.А. 

Медведев Ю. А. Техниче-

ская механика   4 Виноку-

ров А. И. Сборник задач по 

сопротивлению материалов 

Занотувати основні поняття 

із конспекту. Конспект .pdf 

Варіант  

самостійного  

завдання згідно 

порядкового 

номеру в  

журналі. 

  24.04.2020 

2 год. 

Мета: Навчитися підбирати попе-

речні перерізи необхідних профілей.                                                                        

1 Визначення поздовжніх сил.                                                          

2 Визначення поперечних розмірів з 

умови міцності.              3 Підбір не-

обхідних профілей.                                                   

4 Визначення повздовжньої дефор-

мації.                                           5 

Умова економічності                                                                                         

Тема : Поздовжні та  поперечні деформації при розтягу- 

стиску. 

 

Никитин Е.М. Теоретиче-

ская механика для технику-

мов -М:1988.     2 Чернілев-

ський Д. В. Теоретична ме-

ханіка –К. НМКВО, 1992.                                 

3 Пастушенко С. І. Практи-

кум з теоретичної меха-

ніки.-Вінниця:Нова 

Книга,2006.  

 

 Занотувати основні по-

няття із конспекту.   .Конс-

пект .pdf Варіант самостій-

ного завдання згідно поряд-

кового номеру в журналі. 

 

 М-31 

 

 

   Машини і облад-

нання для тваринни-

цтва 

Подолян В.Ю. 

0975697987 

rostislav.kovalshvck 

@ gmail.com 

20.04.2020 

2 год. 

Тема:   Кормоцехи. Техніка без-
пеки.  
1. Класифікація кормоцехів.  
2. Технологічні лінії кормоцехів. 3. 
Кормоцехи для ВРХ. 4. Кормоцехи 
для свиней. 5. Основні розрахунки 
при проектуванні кормоцехів. 6. За-
гальні положення з техніки безпеки 
у тваринництві. 7. Особливості тех-
ніки безпеки під час роботи на фе-
рмських машинах та агрегатах. 

Машини і обладнання для 

тваринництва. Електронний 

підручник  

file:///C:/Program%20Files/Аг

роНМЦ/Ма-

шини%20і%20облад-

нання%20для%20тваринни-

цтва/index.htm 

 

Законспектувати тему за-

няття.  

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


 Ревенко I.I., Брагінець М.В. 

Машини та обладнання для 

тваринництва. Посібник-

практикум. –  К.: Кондор, 

2012 

Ревенко І.І. Проектування 

механізованих технологіч-

них процесів тваринницьких 

підприємств. – К.: Урожай, 

1999 

М31 Мазур А.В. 

Українська мова за 

професійним спря-

муванням 

0687624332 

mazur.alla.77@gmail.c

om 

07.04.2020 

2 год. 

Тема: Особливості використання 

числівників, прийменників у профе-

сійному мовленні. Вживання прий-

менника по. Синтаксичні норми су-

часної літературної мови у профе-

сійному спілкуванні. 

Зубков М. Сучасна україн-

ська ділова мова. 

Виконати тренувальні 

вправи, тести. 

M31 Мазур А.В. 

Українська мова за 

професійним спря-

муванням 

0687624332 

mazur.alla.77@gmail.c

om 

09.04.2020 

1 год. 
Залік 
 

Бородіна Г.І. 

Англійська мова:посібник 

для студентів с.г.навчальних 

закладів 

Робочий зошит для відді-

лення механізації с.г. 

Виконання тестових робіт 

21.04.2020 

2 год 

Тема: Загальні вимоги до скла-

дання документів. Текст документа. 

Основні реквізити. Види докумен-

тів. 

Караман С.О. Українська 

мова за професійним спряму-

ванням. 

Зубков М. Сучасна україн-

ська ділова мова. 

Опрацювати і законспек-

тувати матеріал. 

М-31 Безсмертний В.О. 

0969377425 

ditudoroga@meta.ua 

Основи керування 

автомобілем 

07.04.2020  

2 год. 

Тема: Нормативні акти, що діють 

на автомобільному транспорті. 

Нормативні акти про працю. 

Закон України «Про дорожній рух». 

Статут автомобільного транспорту. 

Правила перевезення вантажів авто-

мобільним транспортом. Поло-

ження про порядок видачі посвід-

чень водія та допуску громадян до 

1. Безсмертний В.О. 

Основи керування автомобі-

лем, К. «Вища школа», 1996. 

 

1. Безсмертний В.О. 

Основи керування автомо-

білем, К. «Вища школа», 

1996. 

Стор. 192. 

mailto:ditudoroga@meta.ua


керування транспортними засобами. 

Колектив підприємств. Права робіт-

ників і службовців щодо управління 

виробництвом. Кодекс законів про 

працю. Трудовий договір. Прий-

мання на роботу та звільнення. Ос-

нови для розірвання договору про 

працю з ініціативи працівника або 

адміністрації. 

 

  21.04.2020 

2 год. 

Тема: Право власності на транс-

портні засоби. 

Право власності , суб’єкти права 

власності на транспортні засоби. 

Придбання, реєстрація, утримання 

та експлуатація транспортних засо-

бів. Положення про проведення тех-

нічного огляду. Мета, методи, пері-

одичність і порядок проведення тех-

нічного огляду. Відповідальність 

власників за технічний стан транс-

портних засобів. Податковий збір за 

транспортні засоби. 

1. Безсмертний В.О. 

Основи керування автомобі-

лем, К. «Вища школа», 1996. 

 

1. Безсмертний В.О. 

Основи керування автомо-

білем, К. «Вища школа», 

1996. 

Стор. 192-193 
 

  21.04.2020 

2 год. 
Тема: Адміністративна відповіда-

льність за порушення Правил до-

рожнього руху 

Соціально-економічні і правові нас-

лідки ДТП і порушень ПДР . По-

няття і види адміністративних пору-

шень. Адміністративна відповідаль-

ність. 

1. Безсмертний В.О. 

Основи керування автомобі-

лем, К. «Вища школа», 1996. 

. 

 

1. Безсмертний В.О. 

Основи керування автомо-

білем, К. «Вища школа», 

1996. 

Стор. 194-195 

 

  24.04.2020 

2 год. 
Тема: Дисциплінарна відповіда-

льність за порушення Правил до-

рожнього руху. 

Дисциплінарні проступки, їх види. 

Відповідальність за їх скоєння. 

 

1. Безсмертний В.О. 

Основи керування автомобі-

лем, К. «Вища школа», 1996. 

 

1. Безсмертний В.О. 

Основи керування автомо-

білем, К. «Вища школа», 

1996. 

Стор. 194 

 



  25.04.2020 

2 год. 
Тема: Кримінальна відповідаль-

ність за порушення Правил доро-

жнього руху. 

Поняття про злочин  на автотранс-

порті. Склад злочину. Відмінність  

злочину від інших правопорушень. 

Поняття про кримінальну відповіда-

льність. Обставини, що пом’якшу-

ють чи обтягують провину. Поняття 

про покарання та його мету. 

1. Безсмертний В.О. 

Основи керування автомобі-

лем, К. «Вища школа», 1996. 

. 

 

1. Безсмертний В.О. 

Основи керування автомо-

білем, К. «Вища школа», 

1996. 

Стор. 197-198 

 

М-31 Безсмертний В.О. 

0969377425 

ditudoroga@meta.ua 

Правила дорожнього 

руху 

06.04.2020 

2 год. 

Тема: Проїзд перехресть. Регульо-

вані перехрестя. 

Види перехресть. Вимоги до руху 

праворуч та ліворуч на перехресті. 

Випадки,, коли забороняється виїж-

джати на перехрестя. Порядок і чер-

говість проїзду регульованих перех-

ресть. Вимоги до проїзду перех-

ресть, де ввімкнені світлофори з до-

датковими секціями. Пріоритет сиг-

налів світлофора і регулювальника, 

дорожні знаки. 

Правила дорожнього руху, 

К., «Арій», 2019. 

 

Правила дорожнього руху, 

К., «Арій», 2019. 

Прочитати розділ 16.1-

16.10 

Виконати завдання у ро-

бочому зошиті : стор. 108-

114 

  10.04.2020 

2 год. 

Тема: Нерегульовані перехрестя. 

Вимоги до проїзду перехресть, 

створених рівнозначними і нерівно-

значними автомобільними доро-

гами. Черговість проїзду, якщо  го-

ловна  автомобільна дорога змінює 

напрямок руху на перехресті. Про-

їзд перехресть у разі, коли водій 

транспортного засобу не може ви-

значити головну дорогу, а знаки 

пріоритету відсутні. Наслідки пору-

шення вимог до проїзду перехресть. 

 

Правила дорожнього руху, 

К., «Арій», 2019. 

 

Правила дорожнього руху, 

К., «Арій», 2019. 

Прочитати розділ 16.11-

16.15 

Виконати завдання у ро-

бочому зошиті: стор. 115-

118 

  24.04.2020 

2 год. 

ПЗ. 4. Тема: Проїзд перехресть. Правила дорожнього руху, 

К., «Арій», 2019. 

1. Правила дорожнього 

руху, К., «Арій», 2019. 

mailto:ditudoroga@meta.ua


Розгляд типових дорожньо-транспо-

ртних ситуацій з використанням те-

хнічних засобів, макетів і програмо-

ваних навчальних завдань. Форму-

вання навичок  правильної орієнта-

ції, оцінки ситуації та прогнозу-

вання її розвитку. Ознайомлення з 

діями водіїв у конкретних умовах 

дорожнього руху. Виконання ком-

плексних завдань.  

 Розділ 16. 

2. Розв’язати завдання на 

сайті vodiy.ua і надіслати 

скріншоти на Вайбер 

(+380969377425): 

розділи 16. 

М-32 Практика 

Сільськогосподар-

ські машини 

Павловський В.І. 

0979978023 

pavlov-

skyivi@gmail.com 

 

 

 

13.04.2020 

6 год. 

 

Практичне заняття №11 

Молотарка зернозбирального 

комбайна 

Поглибити теоретичні знання з бу-

дови та роботи молотарки зернозби-

ральних комбайнів, формувати 

вміння та навички практичної діяль-

ності з даних агрегатів. 

 

 
 

Сільськогосподарські та ме-

ліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за редак-

цією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 

Сільськогосподарські ма-

шини : підручник / Войтюк 

Д.Г., Аніскевич Л.В., Іще-

нко 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/6

/6.2.htm 

Оформити робочий зошит 

з практики згідно із за-

вданням. 

https://drive.google.com/fol

derview?id=1BvvX6FRAF

EhT0yqPcPhzaolChbmVbK

Ed  

 

 
 

mailto:pavlovskyivi@gmail.com
mailto:pavlovskyivi@gmail.com
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/6/6.2.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/6/6.2.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/6/6.2.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/6/6.2.htm
https://drive.google.com/folderview?id=1BvvX6FRAFEhT0yqPcPhzaolChbmVbKEd
https://drive.google.com/folderview?id=1BvvX6FRAFEhT0yqPcPhzaolChbmVbKEd
https://drive.google.com/folderview?id=1BvvX6FRAFEhT0yqPcPhzaolChbmVbKEd
https://drive.google.com/folderview?id=1BvvX6FRAFEhT0yqPcPhzaolChbmVbKEd


14.04.2020 

6 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття №12 

Гідравлічна система та трансмісія 

зернозбиральних комбайнів 

Поглибити  теоретичні  знання  з  

будови,  роботи  та  експлуатації гі-

дравлічної системи та трансмісії, 

формування вмінь та навиків прак-

тичної діяльності з даними агрега-

тами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сільськогосподарські та ме-

ліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за редак-

цією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 

Сільськогосподарські ма-

шини : 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 

  Войтюк . – Київ : Вища 

освіта», 2004. – 543с.  Гідро-

привід сільськогосподарської 

техніки : підручник  

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

content/uploads/2017/10/Гід-

ропривід-сільськогосподар-

ської-техніки.pdf 

Оформити робочий зошит 

з практики згідно із за-

вданням. 
https://drive.google.com/folder

view?id=1BvvX6FRAFEhT0y

qPcPhzaolChbmVbKEd  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

15.04.2020 

2 год 

 

Практичне заняття №13 

Кукурудзозбиральні машини 

Поглибити теоретичні знання з бу-
дови та роботи кукурудзозбираль-
них машин, формувати вміння та 
навички практичної діяльності з да-
ною сільськогосподарською маши-
ною. 

Сільськогосподарські та ме-

ліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 
Т.Д.Іщенко та ін.; за редак-

цією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 

 

Сільськогосподарські ма-

шини : підручник / Войтюк 

Д.Г., Аніскевич Л.В., Іще-

нко та інш.; за ред.. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

Оформити робочий зошит 

з практики згідно із за-

вданням. 
https://drive.google.com/folder

view?id=1BvvX6FRAFEhT0y

qPcPhzaolChbmVbKEd  

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/Гідропривід-сільськогосподарської-техніки.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/Гідропривід-сільськогосподарської-техніки.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/Гідропривід-сільськогосподарської-техніки.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/Гідропривід-сільськогосподарської-техніки.pdf
https://drive.google.com/folderview?id=1BvvX6FRAFEhT0yqPcPhzaolChbmVbKEd
https://drive.google.com/folderview?id=1BvvX6FRAFEhT0yqPcPhzaolChbmVbKEd
https://drive.google.com/folderview?id=1BvvX6FRAFEhT0yqPcPhzaolChbmVbKEd
https://drive.google.com/folderview?id=1BvvX6FRAFEhT0yqPcPhzaolChbmVbKEd
https://drive.google.com/folderview?id=1BvvX6FRAFEhT0yqPcPhzaolChbmVbKEd
https://drive.google.com/folderview?id=1BvvX6FRAFEhT0yqPcPhzaolChbmVbKEd


http://nmcbook.com.ua/Arhiw1

/sgmashunu/sgmashynu.pdf 

 

http://192.162.132.48:555/elekt

r%20pidr/mehanizacia/silskogo

spodarski%20mashynu/teoria/7

/7.1.htm 

  16.04.2020 

6 год 

 

Практичне заняття №14 

Ворохоочисні та насіннєочисні 

машини 

Поглибити  теоретичні  знання  з  

будови,  роботи  ворохоочисних  та 

насіннєочисних машин, формувати 

вміння та навички практичної діяль-

ності з даних сільськогосподарсь-

ких машин. 

 

Сільськогосподарські та ме-

ліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за редак-

цією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 

Сільськогосподарські ма-

шини : підручник / Войтюк 

Д.Г., Аніскевич Л.В., Іще-

нко 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 робочий зошит 

з практики згідно із за-

вданням. 
https://drive.google.com/folder

view?id=1BvvX6FRAFEhT0y

qPcPhzaolChbmVbKEd  

17.04.2020 

6 год 

 

Практичне заняття №15 

Бурякозбиральні машини  

Поглибити теоретичні знання з бу-

дови машин для збирання цукрових 

буряків, формувати вміння та нави-

чки практичної діяльності з даною 

сільськогосподарською машиною. 

 

Сільськогосподарські та ме-
ліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за редак-

цією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 

Сільськогосподарські ма-

шини : підручник / Войтюк 

Д.Г., Аніскевич Л.В., Іще-

нко та інш.; за ред.. 

Оформити робочий зошит 
з практики згідно із за-

вданням. 
https://drive.google.com/folder

view?id=1BvvX6FRAFEhT0y

qPcPhzaolChbmVbKEd  

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/7/7.1.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/7/7.1.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/7/7.1.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/7/7.1.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/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
https://drive.google.com/folderview?id=1BvvX6FRAFEhT0yqPcPhzaolChbmVbKEd
https://drive.google.com/folderview?id=1BvvX6FRAFEhT0yqPcPhzaolChbmVbKEd
https://drive.google.com/folderview?id=1BvvX6FRAFEhT0yqPcPhzaolChbmVbKEd
https://drive.google.com/folderview?id=1BvvX6FRAFEhT0yqPcPhzaolChbmVbKEd
https://drive.google.com/folderview?id=1BvvX6FRAFEhT0yqPcPhzaolChbmVbKEd
https://drive.google.com/folderview?id=1BvvX6FRAFEhT0yqPcPhzaolChbmVbKEd


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-32 Сільськогосподарські 

машини 

Кучковський С.М. 

0675902178 

13.04.2020 

6 год 
Тема:   Практичне заняття №11 «Мо-

лотарка зернозбирального ком-

байна» 

План заняття: 

1.Поглиблення теоретичних знань з бу-

дови, роботи зернозбирального ком-

байна, формування практичних нави-

ків: 

1.1 розбирання і складання робочих ор-

ганів молотарки зернозбирального ком-

байна. 

1.2 підготовка молотарки комбайна до 

роботи. 

1.3 технологічні регулювання молота-

рки зернозбирального комбайна (моло-

тильний апарат, механізм очистки). 

1.4 проведення технічного обслугову-

вання. 

1.5 створення безпечних умов роботи 

та охорони навколишнього середо-

вища. 

2.Контроль вихідного рівня знань сту-

дентів: 

2.1 вказати основні частини молотиль-

ного апарату класичної схеми та їх риз-

начення. 

2.2 конструктивні особливості ротор-

них молотильних апаратів 

2.3 технологічні регулюваня молотиль-

них апаратів 

Сільськогосподарські та меліо-

ративні 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., Аніс-

кевич Л.В., Іщенко та інш.; за 

ред.. Войтюка. – К. : Агроос-

віта, 2013. – 448 с. 

 

Рудь А.В., Коноваленко О.М. та 

ін. Практикум по сільськогос-

подарським машинах і знаряд-

дях.- Київ: Урожай 1996. 

 

Інструкція по експлуатації та 

технічне описання сільськогос-

подарських машин. 

 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sg

mashunu/sgmashynu.pdf 

 

http://192.162.132.48:555/elekte 

pidr/mehanizacia/silskogospodars

ki mashynu/Index.htm 

1.Оформлення робочого зо-

шита для оформлення звіт-

ної документації при прохо-

дженні придметної практики 

з дисципліни «Сільськогос-

подарські машини» для сту-

дентів 3-х курсів спеціально-

сті 208 «Агроінженерія» 

с.86-93. 

1.1 виконати всі поставленні 

завдання, оформити таблиці, 

дати характеристики робо-

чих органів молотарки зер-

нозбиральних комбайнів. 

1.2 вивчити несправності мо-

лотарки зернозбиральних 

комбайнів, причини та спо-

соби їх усунення. 

1.3 відповідь на контрольні 

запитання. 

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
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://192.162.132.48:555/elekte


2.4 назвати основні складові частини 

механізму очистки вороху зернозбира-

льних комбайнів 

2.5 як здійснюється зрівноважування 

силінерції решітного стану механізму 

очистки вороху. 

3. Інструктаж . 

4.Поточний контроль виконня роботи. 

5. Захист звітів. 

6. Видача домашнього завдання. 

  14.04.2020 

6 год 
Тема:   Практичне заняття № 12 «Гі-

дросистема та трансмісія зернозбира-

льного комбайна»  

              План заняття: 

1.Поглиблення теоретичних знань з бу-

дови, роботи та експлуатації гідросис-

теми та трансмісії зернозбирального 

комбайна, формування практичних на-

виків: 

1.1 розбирання і складання робочих ор-

ганів гідросистеми та трансмісії ( по ін-

дивідуальному завданню) 

1.2 практичне засвоєння потоків робо-

чої рідини при різних режимах експлу-

атації 

1.3 регулювання гальм 

1.4 проводити технічні обслуговування 

1.5   створення безпечних умов роботи 

та охорони навколишнього середо-

вища. 

2 Контроль вихідного рівня знань сту-

дентів: 

2.1 Типи та конструкція насосів, які ви-

користовуються в гідравлічних систе-

мах 

2.2 типи та конструкція розподільни-

ків, які використовуються на зернозби-

ральних комбайнах 

Сільськогосподарські та меліо-

ративні 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., Аніс-

кевич Л.В., Іщенко та інш.; за 

ред.. Войтюка. – К. : Агроос-

віта, 2013. – 448 с. 

 

Рудь А.В., Коноваленко О.М. та 

ін. Практикум по сільськогос-

подарським машинах і знаряд-

дях.- Київ: Урожай 1996. 

 

Інструкція по експлуатації та 

технічне описання сільськогос-

подарських машин. 

 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sg

mashunu/sgmashynu.pdf 

 

http://192.162.132.48:555/elekte 

pidr/mehanizacia/silskogospodars

ki mashynu/Index.htm 

1.Оформлення робочого зо-

шита для оформлення звіт-

ної документації при прохо-

дженні придметної практики 

з дисципліни «Сільськогос-

подарські машини» для сту-

дентів 3-х курсів спеціально-

сті 208 «Агроінженерія» 

с.94-103. 

1.1 виконати всі поставленні 

завдання, оформити таблиці, 

дати характеристики робо-

чим схемам. 

1.2 вивчити умовні графічні 

позначення розподільників з 

електрогідравлічним керу-

ванням 

1.3 відповідь на контрольні 

запитання. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf


2.3 особливості конструкції заобіжно-

переливних клапанів, сповільнюючи та 

запобіжних клапанів 

2.4 чому при непрацюючому двигуні 

комбайна жатка не опускається при пе-

реміщенні золотника 

2.5 характеристика робочих рідин, які 

використовуються в гідравлічних сис-

темах. 

3. Інструктаж . 

4.Поточний контроль виконня роботи. 

5. Захист звітів. 

6. Видача домашнього завдання. 

  15.04.2020 

6 год 
Тема:  Практичне заняття № 13 

«Причіпний кукурудзозбиральний 

комбайн» 

                  План заняття: 

1.  Поглиблення теоретичних знань з 

будови, роботи кукурудзозбиральних 

комайнів, формування практичних на-

виків: 

1.1 розбирання і складання робочих 

органів причіпного кукурудзозбираль-

ного комбайна 

1.2 підготовка кукурудзозбирального 

комбайна до роботи 

1.3 регулюапння кукурудзозбираль-

ного комбайна 

1.4 проводити технічні обслуговування 

1.5  створення безпечних умов роботи 

та охорони навколишнього середо-

вища. 

2.  Контроль вихідного рівня знань 

студентів: 

2.1 вказати робочі органи причіпного 

кукурудзозбирального комбайна та їх 

призначення 

2.2 як здійснюється піднімання полег-

лих стебел кукурудзи при зиранні вро-

жаю 

Сільськогосподарські та меліо-

ративні 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., Аніс-

кевич Л.В., Іщенко та інш.; за 

ред.. Войтюка. – К. : Агроос-

віта, 2013. – 448 с. 

 

Рудь А.В., Коноваленко О.М. та 

ін. Практикум по сільськогос-

подарським машинах і знаряд-

дях.- Київ: Урожай 1996. 

 

Інструкція по експлуатації та 

технічне описання сільськогос-

подарських машин. 

 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sg

mashunu/sgmashynu.pdf 

 

http://192.162.132.48:555/elekte 

pidr/mehanizacia/silskogospodars

ki mashynu/Index.htm 

1.Оформлення робочого зо-

шита для оформлення звіт-

ної документації при прохо-

дженні придметної практики 

з дисципліни «Сільськогос-

подарські машини» для сту-

дентів 3-х курсів спеціально-

сті 208 «Агроінженерія» 

с.104-112. 

1.1 виконати всі поставленні 

завдання, оформити таблиці, 

дати характеристики робо-

чих органів кукурудзозбира-

льного комбайна 

1.2 вивчити несправності ку-

курудзозбирального  ком-

байна, причини та способи їх 

усунення. 

1.3 відповідь на контрольні 

запитання. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf


2.3 на якій довжині вальців повинні за-

хоплюватись стебла і протягуватись 

2.4 за разунок чого качани розподіля-

ються поштрині качаноочисного апа-

рату та по довжині вальців. 

3. Інструктаж . 

4.Поточний контроль виконня роботи. 

5. Захист звітів. 

6. Видача домашнього завдання. 

  16.04.2020 

6 год 
Тема:  Практичне заняття № 14 «Во-

рохо- та насіння очисні машини» 

             План заняття: 

1. Поглиблення теоретичних знань з 

будови, роботи ворохо- насіння очис-

них машин, формування практичних 

навиків: 

1.1 розбирання і складання робочих ор-

ганів ворохо- та насіннєочисної ма-

шини до роботи 

1.2 підготовка ворохо- та насіннєочис-

ної машини до роботи 

1.3 регулювання ворохо- та насіннєочи-

сної машини 

1.4 проводити технічні обслуговування 

1.5  створення безпечних умов роботи 

та охорони навколишнього середо-

вища. 

2.  Контроль вихідного рівня знань 

студентів: 

2.1 за якою умовою здійснюється під-

бір решіт Б1 та Б2 

2.2 як здійснюється зрівноваження сил 

інерції в решітних станах горохоочис-

ної машини 

2.3 за рахунок чого здійснюється відді-

лення легких домішок від повітря в ве-

нтиляторній установцівоохочисної ма-

шини ОВС-25 

2.4 що таке послідовний та паралель-

ний режим роботи трієрних барабанів. 

Сільськогосподарські та меліо-

ративні 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., Аніс-

кевич Л.В., Іщенко та інш.; за 

ред.. Войтюка. – К. : Агроос-

віта, 2013. – 448 с. 

 

Рудь А.В., Коноваленко О.М. та 

ін. Практикум по сільськогос-

подарським машинах і знаряд-

дях.- Київ: Урожай 1996. 

 

Інструкція по експлуатації та 

технічне описання сільськогос-

подарських машин. 

 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sg

mashunu/sgmashynu.pdf 

 

http://192.162.132.48:555/elekte 

pidr/mehanizacia/silskogospodars

ki mashynu/Index.htm 

 

 

1.Оформлення робочого зо-

шита для оформлення звіт-

ної документації при прохо-

дженні придметної практики 

з дисципліни «Сільськогос-

подарські машини» для сту-

дентів 3-х курсів спеціально-

сті 208 «Агроінженерія» 

с.113-120. 

1.1 виконати всі поставленні 

завдання, оформити таблиці, 

дати характеристики робо-

чих органів ворохо- та насін-

нєочисних машин 

1.2 вивчити несправності ка-

ртоплезбиральног комбайна, 

причини та способи їх усу-

нення. 

1.3 відповідь на контрольні 

запитання. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf


3. Інструктаж . 

4.Поточний контроль виконня роботи. 

5. Захист звітів. 

6. Видача домашнього завдання. 

 

  17.04.2020 

6 год 
Тема:  Практичне заняття № 15 «Бу-

рякозбиральні машини» 

             План заняття: 

1. Поглиблення теоретичних знань з 

будови, роботи причіпної гикозбираль-

ної машини, формування практичних 

навиків: 

1.1 розбирання і складання робочих ор-

ганів ґрунтообробних плугів та диско-

вих борін  

1.2 підготовка плугів та борвн до ро-

боти 

1.3 регулювання плугів та дискових бо-

рін на задані умови роботи 

1.4 проводити технічні обслуговування 

за плугами та боронами 

1.5 створення безпечних умов роботи 

та охорони навколишнього середо-

вища. 

2.  Контроль вихідного рівня знань 

студентів: 

2.1 типи ножів, які використовуються 

на копювально-різальних апаратах ги-

чко збиральних машин 

2.2 від чого залежить величина верти-

кального та горизонтального зазору 

між кромкою копіра та кромкою ножа 

2.3 з якою умовою встановлюється ви-

сота повздовжнього транспортера ги-

чко збиральної машини 

2.4 допустиме забруднення гички зем-

лею 

3. Інструктаж . 

4.Поточний контроль виконня роботи. 

5. Захист звітів. 

Сільськогосподарські та меліо-

ративні 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., Аніс-

кевич Л.В., Іщенко та інш.; за 

ред.. Войтюка. – К. : Агроос-

віта, 2013. – 448 с. 

 

Рудь А.В., Коноваленко О.М. та 

ін. Практикум по сільськогос-

подарським машинах і знаряд-

дях.- Київ: Урожай 1996. 

 

Інструкція по експлуатації та 

технічне описання сільськогос-

подарських машин. 

 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sg

mashunu/sgmashynu.pdf 

 

http://192.162.132.48:555/elekte 

pidr/mehanizacia/silskogospodars

ki mashynu/Index.htm 

 

 

 

 

1.Оформлення робочого зо-

шита для оформлення звіт-

ної документації при прохо-

дженні придметної практики 

з дисципліни «Сільськогос-

подарські машини» для сту-

дентів 3-х курсів спеціально-

сті 208 «Агроінженерія» 

с.121-127. 

1.1 виконати всі поставленні 

завдання, оформити таблиці, 

дати характеристики робо-

чим органам дискових борін 

та їх регулюванню 

1.2 вивчити несправності 

плугів під час роботи, та 

способи їх усунення. 

1.3 відповідь на контрольні 

запитання 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf
http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/sgmashunu/sgmashynu.pdf


6. Видача домашнього завдання. 

М-33 Практика 

Сільськогосподар-

ські машини 

Павловський В.І. 

0979978023 

pavlovskyivi@gmail.c

om 

 

 

21.04.2020 

6 год. 

 

Практичне заняття №11 

Молотарка зернозбирального 

комбайна 

Поглибити теоретичні знання з бу-

дови та роботи молотарки зернозби-

ральних комбайнів, формувати 

вміння та навички практичної діяль-

ності з даних агрегатів. 

 

 

 

Сільськогосподарські та ме-

ліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за редак-

цією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 

Сільськогосподарські ма-

шини : підручник / Войтюк 

Д.Г., Аніскевич Л.В., Іще-

нко 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/6

/6.2.htm 

Оформити робочий зошит 

з практики згідно із за-

вданням. 

https://drive.google.com/fol

derview?id=1BvvX6FRAF

EhT0yqPcPhzaolChbmVbK

Ed  

 

 

  22.04.2020 

6 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття №12 

Гідравлічна система та трансмісія 

зернозбиральних комбайнів 

Поглибити  теоретичні  знання  з  

будови,  роботи  та  експлуатації гі-

дравлічної системи та трансмісії, 

формування вмінь та навиків прак-

тичної діяльності з даними агрега-

тами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільськогосподарські та ме-

ліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за редак-

цією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 

Сільськогосподарські ма-

шини : 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 

  Войтюк . – Київ : Вища 

освіта», 2004. – 543с.  Гідро-

привід сільськогосподарської 

техніки : підручник  

Оформити робочий зошит 

з практики згідно із за-

вданням. 

https://drive.google.com/fol

derview?id=1BvvX6FRAF

EhT0yqPcPhzaolChbmVbK

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

content/uploads/2017/10/Гід-

ропривід-сільськогосподар-

ської-техніки.pdf 

 

  23.04.2020 

 6 год 

 

Практичне заняття №13 

Кукурудзозбиральні машини 

Поглибити теоретичні знання з бу-

дови та роботи кукурудзозбираль-

них машин, формувати вміння та 

навички практичної діяльності з да-

ною сільськогосподарською маши-

ною. 

Сільськогосподарські та ме-

ліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за редак-

цією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 

Сільськогосподарські ма-

шини : підручник / Войтюк 

Д.Г., Аніскевич Л.В., Іще-

нко 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/7

/7.1.htm 

Оформити робочий зошит 

з практики згідно із за-

вданням. 

https://drive.google.com/fol

derview?id=1BvvX6FRAF

EhT0yqPcPhzaolChbmVbK

Ed  

  24.04.2020 

6 год 

 

Практичне заняття №14 

Ворохоочисні та насіннєочисні 

машини 

Поглибити  теоретичні  знання  з  

будови,  роботи  ворохоочисних  та 

насіннєочисних машин, формувати 

вміння та навички практичної діяль-

ності з даних сільськогосподарсь-

ких машин. 

 

 

 

 

 

Сільськогосподарські та ме-

ліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за редак-

цією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 

Сільськогосподарські ма-

шини : підручник / Войтюк 

Д.Г., Аніскевич Л.В., Іще-

нко та інш.; за ред.. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1

/sgmashunu/sgmashynu.pdf 

Оформити робочий зошит 

з практики згідно із за-

вданням. 

https://drive.google.com/fol

derview?id=1BvvX6FRAF

EhT0yqPcPhzaolChbmVbK

Ed  
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Практичне заняття №15 

Бурякозбиральні машини  

Поглибити теоретичні знання з бу-

дови машин для збирання цукрових 

буряків, формувати вміння та нави-

чки практичної діяльності з даною 

сільськогосподарською машиною. 

 

 

http://192.162.132.48:555/elekt

r%20pidr/mehanizacia/silskogo

spodarski%20mashynu/teoria/8

/8.2.htm 

 

Сільськогосподарські та ме-

ліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за редак-

цією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 

Сільськогосподарські ма-

шини : підручник / Войтюк 

Д.Г., Аніскевич Л.В., Іще-

нко 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 робочий зошит 

з практики згідно із за-

вданням. 

https://drive.google.com/fol

derview?id=1BvvX6FRAF

EhT0yqPcPhzaolChbmVbK

Ed  

М-33 Практика 

Сільськогосподар-

ські машини 

Калевич М.О. 

0968098198 

21.04.2020 

6 год. 

 

Практичне заняття №11 

Молотарка зернозбирального 

комбайна 

Поглибити теоретичні знання з бу-

дови та роботи молотарки зернозби-

ральних комбайнів, формувати 

вміння та навички практичної діяль-

ності з даних агрегатів. 

 

 

 

Сільськогосподарські та ме-

ліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за редак-

цією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 

Сільськогосподарські ма-

шини : підручник / Войтюк 

Д.Г., Аніскевич Л.В., Іще-

нко та інш.; за ред.. 

Войтюка. – К. : Агроосвіта, 

2013. – 448 с. 

http://nmcbook.com.ua/Arhiw1

/sgmashunu/sgmashynu.pdf 

Оформити робочий зошит 

з практики згідно із за-

вданням. 

https://drive.google.com/fol

derview?id=1BvvX6FRAF

EhT0yqPcPhzaolChbmVbK

Ed  
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http://192.162.132.48:555/elekt

r%20pidr/mehanizacia/silskogo

spodarski%20mashynu/teoria/6

/6.2.htm 

 

  22.04.2020 

6 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття №12 

Гідравлічна система та трансмісія 

зернозбиральних комбайнів 

Поглибити  теоретичні  знання  з  

будови,  роботи  та  експлуатації гі-

дравлічної системи та трансмісії, 

формування вмінь та навиків прак-

тичної діяльності з даними агрега-

тами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільськогосподарські та ме-

ліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за редак-

цією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 

Сільськогосподарські ма-

шини : 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 

  Войтюк . – Київ : Вища 

освіта», 2004. – 543с.  Гідро-

привід сільськогосподарської 

техніки : підручник  

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

content/uploads/2017/10/Гід-

ропривід-сільськогосподар-

ської-техніки.pdf 

 

Оформити робочий зошит 

з практики згідно із за-

вданням. 

https://drive.google.com/fol

derview?id=1BvvX6FRAF

EhT0yqPcPhzaolChbmVbK

Ed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  23.04.2020 

 6 год 

 

Практичне заняття №13 

Кукурудзозбиральні машини 

Поглибити теоретичні знання з бу-

дови та роботи кукурудзозбираль-

них машин, формувати вміння та 

навички практичної діяльності з да-

ною сільськогосподарською маши-

ною. 

Сільськогосподарські та ме-

ліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за редак-

цією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 

Сільськогосподарські ма-

шини : підручник / Войтюк 

Д.Г., Аніскевич Л.В., Іще-

нко та інш.; за ред.. 

Оформити робочий зошит 

з практики згідно із за-

вданням. 

https://drive.google.com/fol

derview?id=1BvvX6FRAF

EhT0yqPcPhzaolChbmVbK

Ed  
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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/7

/7.1.htm 
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6 год 

 

Практичне заняття №14 

Ворохоочисні та насіннєочисні 

машини 

Поглибити  теоретичні  знання  з  

будови,  роботи  ворохоочисних  та 

насіннєочисних машин, формувати 

вміння та навички практичної діяль-

ності з даних сільськогосподарсь-

ких машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільськогосподарські та ме-

ліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за редак-

цією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 

Сільськогосподарські ма-

шини : підручник / Войтюк 

Д.Г., Аніскевич Л.В., Іще-

нко 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 робочий зошит 

з практики згідно із за-

вданням. 

https://drive.google.com/fol

derview?id=1BvvX6FRAF

EhT0yqPcPhzaolChbmVbK

Ed  
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Практичне заняття №15 

Бурякозбиральні машини  

Поглибити теоретичні знання з бу-

дови машин для збирання цукрових 

буряків, формувати вміння та нави-

чки практичної діяльності з даною 

сільськогосподарською машиною. 

 

 

Сільськогосподарські та ме-

ліоративні машини. 

Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, 

Т.Д.Іщенко та ін.; за редак-

цією Д.Г.Войтюка. – К.: 

Вища освіта, 2004. -544с. 

Сільськогосподарські ма-

шини : підручник / Войтюк 

Д.Г., Аніскевич Л.В., Іще-

нко 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 робочий зошит 

з практики згідно із за-

вданням. 

https://drive.google.com/fol

derview?id=1BvvX6FRAF

EhT0yqPcPhzaolChbmVbK

Ed  
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