
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Силабус дисципліни 

“ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ В АПК ” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання в 

агроінженерії 

Освітній ступінь – другий (магістерський) 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 208 «Агроінженерія» 

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» 

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 2, 1. 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Грудовий Роман Сергійович 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-
about-pmo/sklad-pmo 

Контактна інформація 0976484482,  roma-grudovij@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/my/ 

Консультації 

Онлайн або за присутності студента в університеті 

консультація через Viber щосереди з 11.10 до 12.00, або 

15.00 до 17.00. 
 

3. Анотація до дисципліни 
 

Навчальна дисципліна "Використання техніки в АПК" входить до базового 

університетського рівня, цикл професійної підготовки студента та вивчається згідно з 

навчальним планом підготовки магістрів спеціальності 208 - «Агроінженерія», галузь 

знань - 20 «Аграрні науки та продовольство» денної та заочної форми навчання. 

Курс направлений на формування теоретичних та практичних вмінь, необхідних 

для виконання студентом ефективного комплектування і аналізу використання техніки в 

АПК. 

Машинно-тракторні агрегати, окремі технологічні комплекси і весь машинно-

тракторний парк господарств - важливі складові частини матеріально-технічної бази 

аграрного виробництва та АПК в цілому. Від ефективності використання як окремих 

агрегатів, так і всього машинно-тракторного парку безпосередньо залежать кількість і 

якість виробленої сільськогосподарської продукції, витрати відповідних ресурсів і в 

кінцевому рахунку економічне благополуччя всього господарства. 

Навчальна дисципліна включає один модуль до якого входять десять тем на основі 

яких розкривається весь курс. 

Знання, отримані студентами в результаті вивчення даної навчальної дисципліни, є 

основою подальшого ефективного використання їх в професійній діяльності. 

http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-about-pmo/sklad-pmo
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-about-pmo/sklad-pmo


4. Мета та цілі дисципліни 
 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей системних знань і розуміння основ теорії курсу «Використання техніки в 

АПК» як інженерної науки - розробка методів високоефективного використання як 

окремих МТА, так і всього МТП господарств і регіонів. При цьому під ефективністю 

розуміють високу якість виконуваних робіт, а також високу продуктивність при можливо 

менших витратах ресурсів на одиницю кінцевої продукції з урахуванням конкретних 

природно-виробничих умов в сучасних виробничих умовах АПК, та набуття навичок 

самостійної роботи. 
 

5. Організація навчання 
 

Для формування у студентів системного технічного мислення на лекційних та 

лабораторних заняттях проводяться обговорення актуальних питань по даній дисципліні, 

експрес-опитування, аналіз та вирішення практичних ситуацій. 

Лекції та лабораторні заняття проводяться під безпосереднім керівництвом 

викладача з використанням електронних дидактичних демонстраційних матеріалів 

(мультимедійні презентації, схеми, відео- й аудіозаписи тощо), що призначені для 

супроводу навчального процесу. 

Лабораторні роботи – інформаційні інтерактивні демонстраційні моделі природних 

і штучних об’єктів, процесів та їхніх властивостей із застосуванням методичних розробок, 

плакатів, натурних зразків. 

Самостійна робота з використанням можливості мережі інтернет з наданням 

відповідних посилань на джерело інформації. Самостійна робота планується та 

організовується індивідуально кожним студентом, але він завжди може розраховувати на 

консультацію викладача. 

Основними формами роботи студентів при вивченні даної дисципліни є: 

- опрацювання матеріалу лекцій; 

- вивчення додаткових тем або питань на основі рекомендованої літератури; 

- опрацювання навчальної та методично-навчальної літератури; 

- опрацювання монографічної літератури та періодичних видань; 

- підготовка до лекційних та лабораторних занять; 

- робота з словниками, довідниками та статистичними матеріалами; 

- підготовка та виконання модульної контрольної роботи та її презентація; 

- підготовка до підсумкового контролю. 

Дана дисципліна зорієнтована як на самостійну пізнавальну діяльність студентів, 

так і на їх уміння працювати в аудиторії. 
 

5.1. Обсяг дисципліни 
 

Вид заняття 
Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 20 6 

Практичні / лабораторні 24 10 

Самостійна робота 106 134 
 

5.2. Формат дисципліни 
 

Для денної та заочної форми навчання можливим є поєднання очного та 

дистанційного форматів викладання дисципліни. 

Змішаний - курс, що має супровід в системі Moodle, має структуру, контент, 

завдання і систему оцінювання; 



5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
 

З початку вивчення дисципліни студент має бути ознайомлений як з програмою 

дисципліни і формами організації навчання, так і зі структурою, змістом та обсягом 

кожної теми з навчального модуля, а також з усіма видами контролю та методикою 

оцінювання навчальної роботи. 

Навчальний процес згідно з програмою навчальної дисципліни "Використання 

техніки в АПК" здійснюється у таких формах: лекційні, лабораторні заняття, самостійна 

робота студентів, контрольні заходи. 

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і 

ґрунтовного опрацювання відповідних тем змістового модуля. 

Структуру та тематичний план даної дисципліни подано у наступних таблицях. 

 

Теми лекційних занять 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а
 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма  

заочна 

форма  

Змістовий модуль 1. 

1 Т1 

Комплексна механізація сільськогосподарського 

виробництва 

1.1. Загальні відомості про дисципліну ВТ в АПК. 

1.2. Комплексна механізація сільськогосподарського 

виробництва. 

1.3. Тенденції розвитку тракторної техніки й двигунів. 

1.4. Напрямку розвитку сільськогосподарських машин. 

2  

2 Т2 

Виробничі процеси, технології й принципи їхньої 

побудови 

2.1. Структура й види виробничих процесів. 

2.2. Технології виробництва продукції рослинництва. 

2.3. Основні принципи побудови виробничих процесів. 

2 2 

3 Т3 

Комплектування машинно-тракторних агрегатів 

3.1. Класифікація агрегатів 

3.2. Експлуатаційні показники агрегатів 

3.3. Правила комплектування агрегатів 

3.4. Загальний метод розрахунку машинно-тракторних 

агрегатів 

3.5. Комплектування мобільних агрегатів 

2 2 

4 Т4 

Динаміка машинно-тракторних агрегатів 

4.1. Рівняння руху агрегату. 

4.2. Рушійна сила агрегату і її залежність від ґрунтових умов. 

4.3. Швидкість руху агрегату і її визначальні фактори. 

4.4. Тягове зусилля трактора. 

2 2 

5 Т5 

Кінематика машинно-тракторних агрегатів 

5.1 Основні поняття 

5.2 Основні елементи кінематики агрегатів, види поворотів 

5.3. Класифікація способів руху агрегатів, їхня оцінка. 

5.4 Вибір оптимальної ширини загону. 

2  

6 Т6 

Експлуатаційні властивості мобільних робочих машин 

6.1. Основні експлуатаційні показники робочих машин. 

6.2. Тяговий опір машин. 

6.3. Фактори, що впливають на тяговий опір машин. 

2  



6.4. Методи визначення тягового опору . 

6.4. 1. Методика розрахунку тягового опору машин. 

6.5. Експлуатаційні властивості зчіпок. 

6.6. Шляхи поліпшення експлуатаційних властивостей 

робочих машин. 

7 Т7 

Основні техніко-економічні показники МТА 

7.1. Продуктивність МТА. 

7.2. Експлуатаційні витрати при роботі агрегатів. 

2  

8 Т8 

Операційна технологія механізованих робіт 

8.1. Основні поняття. 

8.2. Підготовка машин до роботи. 

8.3. Підготовка поля. 

8.4. Робота агрегату в загоні. 

8.5. Технічне обслуговування. 

8.6. Контроль якості роботи. 

8.7. Охорона праці й навколишнього середовища. 

2  

9 Т9 

Основи технічної експлуатації машинно-тракторного 

парку 

9.1. Система технічного обслуговування й ремонту машин 

9.2. Технічний сервіс 

2  

10 Т10 

Вплив ходових систем тракторів та 

сільськогосподарських машин на грунт 

10.1. Вплив ходової частини на тягові властивості і 

ущільнення ґрунту. 

10.2. Проблема ущільнення ґрунтів ходовими системами 

сільськогосподарських 

машин. 

10.3. Шляхи зниження впливу ходових систем 

сільськогосподарських агрегатів на базі 

автомобільного шасі на грунт. 

2  

Разом 20 6 

 

Теми лабораторних занять 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а
 

 Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. 

1 Т1 Аналіз регуляторної характеристики двигуна 4 2 

2 Т2 Вивчення та аналіз експлуатаційних показників трактора 4 2 

3 Т3 
Розрахунок машинно–тракторних агрегатів аналітичним 
методом та з використанням тягової характеристики 
трактора 

4 2 

4 Т4 
Визначення та аналіз кінематичних характеристик 
машинно-тракторних агрегатів  

4 1 

5 Т5 Визначення продуктивності мобільних агрегатів 2 1 

6 Т6 
Визначення експлуатаційних показників використання 
МТА 

2 1 

7 Т7 
Обґрунтування режимів роботи зернозбиральних 
комбайнів та погектарної витрати палива при їх роботі.  

4 1 

Разом 24 10 



Самостійна робота 
 

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, за 

якої заплановані завдання виконуються студентом самостійно під методичним 

керівництвом викладача. 

Мета СРС – засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування у 

студентів загальних і професійних компетентностей, які відіграють суттєву роль у 

становленні майбутнього фахівця вищого рівня кваліфікації. 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а
 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1.  

1 Т1 
Основні терміни і визначення дисципліни. 
Екологічні властивості машинних агрегатів 

12 16 

2 Т2 
Аналіз використання МТП. Рекуперація енергії у 

виробничих процесах АПК 
16 16 

3 Т1-Т10 Підготовка до лекційних занять 22 12 

4 Т1-Т7 Підготовка до лабораторних занять  40 16 

5 
Т1-Т10 

Т1-Т7 

Опрацювання тем лекцій та  

Лабораторних занять змістового модулю №1 
- 60 

6 Підготовка до підсумкового контролю знань 14 14 

Разом 106 134 
 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів денної форми 

навчання, визначається навчальним планом і становить 70,6 % (106 годин) від 

загального обсягу навчального часу на вивчення дисципліни (150 годин). У ході 

самостійної роботи студент має перетворитися на активного учасника навчального 

процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними 

знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, нести індивідуальну 

відповідальність за якість власної професійної підготовки. СРС включає: опрацювання 

лекційного матеріалу; опрацювання та вивчення рекомендованої літератури, основних 

термінів та понять за темами дисципліни; підготовку до лабораторних занять; 

поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або питань; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою дисципліни; аналітичний розгляд 

наукової публікації; контрольну перевірку студентами особистих знань за запитаннями 

для самодіагностики; систематизацію вивченого матеріалу з метою підготовки до 

семестрового екзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4. Система оцінювання та вимоги 

 
Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Загальна система оцінювання 

дисципліни 

ПРИКЛАД: 

Участь у роботі впродовж семестру/екзамен – 60/40 

 

Вид заняття 

Максимальна 

кількість 

балів за 

одиницю 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 

Лекції 2,0 10 20,0 

Лабораторні 

заняття 
2,0 12 24,0 

Самостійна 

робота 
2,0 2 4,0 

*Модульна 

контрольна 

робота
 

12,0 1 12,0 

Разом: - 60 
*
На модульні контрольні роботи передбачити 

кількість балів, яка складає не менше 20% від 

максимальної кількості балів, які студент може отримати 

під час поточного контролю за накопичувальною 

системою (60 балів). 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Здобувач вищої освіти допускається до підсумкового 

контролю за умови виконання умов навчальної програми 

з мінімальним кількісним балом – 36**. 

**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається 

тим, що студент має певні знання, передбачені в робочій 

програмі навчальної дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який 

визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, 

студент з труднощами пояснює правила вирішення 

практичних/ розрахункових завдань дисципліни. 

Виконання практичних/ лабораторних/ контрольних/ 

індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи 

значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але 

відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з 

іншими дисциплінами. 

Критерії оцінювання Система оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів враховує види занять, які 

згідно з програмою навчальної дисципліни 

передбачають лекційні, лабораторні заняття, а також 

виконання самостійної роботи. Оцінювання 

сформованих компетентностей у студентів здійснюється 

за накопичувальною 100-бальною системою. Відповідно 

контрольні заходи включають: 

- поточний контроль, що здійснюється протягом 



семестру під час проведення лекційних, лабораторних 

занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна 

сума – 60 балів;); 

- підсумковий/семестровий контроль, що 

проводиться у формі семестрового екзамену, відповідно 

до графіку навчального процесу. 

Поточний контроль з даної навчальної 

дисципліни проводиться в таких формах: 

- активна робота на лекційних заняттях; 

- активна участь у виконанні лабораторних 

робіт; 

- активна участь у дискусії та презентації 

матеріалу на лабораторних заняттях, захисту звіту по 

лабораторній роботі; 

- експрес-опитування. 

Підсумковий/семестровий контроль проводиться 

у формі семестрового екзамену. Семестровий екзамен – 

форма оцінки підсумкового засвоєння студентами 

теоретичного та практичного матеріалу з окремої 

навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний 

захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань 

студентів. 

Оцінювання знань студента під час лабораторних 

занять проводиться за накопичувальною 100-бальною 

системою за такими критеріями: 

- розуміння, ступінь засвоєння теорії та 

методології проблем, що розглядаються; 

- ступінь засвоєння фактичного матеріалу 

навчальної дисципліни; 

-  ознайомлення з рекомендованою 

літературою, а також із сучасною літературою з питань, 

що розглядаються; 

-  вміння поєднувати теорію з практикою при 

розгляді виробничих ситуацій, розв'язанні задач, 

проведенні розрахунків у процесі виконання завдань, 

винесених на розгляд в аудиторії; 

-  логіка, структура, стиль викладу матеріалу в 

письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння 

обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 

узагальнення інформації та робити висновки; 

-  арифметична правильність виконання 

завдання. 

Максимально можливий бал за конкретним 

завданням ставиться за умови відповідності 

індивідуального завдання студента або його усної 

відповіді всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї або 

іншої складової знижує кількість балів. При оцінюванні 

індивідуальних завдань увага також приділяється якості, 

самостійності та своєчасності здачі виконаних завдань 

викладачу, згідно з графіком навчального процесу. Якщо 

якась із вимог не буде виконана, то бали будуть знижені. 



Критерії оцінювання позааудиторної самостійної 

роботи студентів. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється 

оцінювання позааудиторної самостійної роботи 

студентів, є: глибина і міцність знань, рівень мислення, 

вміння систематизувати знання за окремими темами, 

вміння робити обґрунтовані висновки, володіння 

категорійним апаратом, навички і прийоми виконання 

практичних завдань, вміння знаходити необхідну 

інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, 

самореалізація на лабораторних заняттях. 

У випадку виконання робіт поточного контролю 

із затримкою виконання на 1 тиждень, або з відхиленням 

вимог до оформлення ( неохайно, з великою кількістю 

граматичних помилок, з відхиленням від структури) 

студент отримує 90% від максимальної кількості балів. 

У випадку затримки виконання на 2 тижні студент 

отримує 80 % від максимальної оцінки, затримка 

виконання більш ніж 3 тижні студент отримує 60 % від 

максимальної оцінки. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей 

студентів з навчальної дисципліни здійснюється на 

підставі проведення семестрового екзамену. 

Екзаменаційний білет охоплює програму 

дисципліни і передбачає визначення рівня знань та 

ступеня опанування студентами компетентностей. 

Завданням екзамену є перевірка розуміння 

студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв'язків між окремими розділами, здатності 

творчого використання накопичених знань, вміння 

формулювати своє ставлення до певної проблеми 

навчальної дисципліни тощо. В умовах реалізації 

компетентнісного підходу екзамен оцінює рівень 

засвоєння студентом компетентностей, що передбачені 

кваліфікаційними вимогами.  

Студент не може бути допущений до складання 

екзамену, якщо кількість балів, одержаних за 

результатами перевірки успішності під час поточного та 

модульного контролю відповідно до змістового модуля 

впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Після 

екзаменаційної сесії декан факультету видає 

розпорядження про ліквідацію академічної 

заборгованості. У встановлений термін студент добирає 

залікові бали. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума 

балів, одержаних за результатами 

підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює 

або перевищує 60. Результат семестрового екзамену 

оцінюється в балах (максимальна кількість – 40 балів, 

мінімальна кількість, що зараховується, – 24 бали) і 

проставляється у відповідній графі екзаменаційній 

"Відомості обліку успішності". 



Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

розраховується з урахуванням балів, отриманих під час 

екзамену, та балів, отриманих під час поточного 

контролю за накопичувальною системою. Сумарний 

результат у балах за семестр складає: "60 і більше балів – 

«задовільно»", "59 і менше балів – «не задовільно»" та 

заноситься у екзаменаційну "Відомість обліку 

успішності" навчальної дисципліни. У випадку 

отримання менше 60 балів студент обов'язково складає 

екзамен після закінчення екзаменаційної сесії у 

встановлений деканом факультету термін. 

У випадку повторного отримання менше 60 балів 

декан факультету призначає комісію у складі трьох 

викладачів на чолі із завідувачем кафедри та визначає 

термін перескладання екзамену, після чого приймається 

рішення відповідно до чинного законодавства. 
 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 

засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 

рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

 

6. Результати навчання 
 

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна подані в таблиці  

 

Шифр Результат навчання 

РН8 
Вибирати мету, предмет та об’єкт досліджень. Формулювати робочу 

гіпотезу, закономірності. Ставити задачі в наукових дослідженнях. 

Обґрунтовувати методи теоретичних та експериментальних досліджень. 

РН9 

Створювати фізичні, математичні, віртуальні моделі для вирішування 

дослідницьких, проектувальних, організаційних, управлінських та 

технологічних задач. 

РН10 
Володіти визначеним колом програм та програмних засобів для вирішення 

фахових питань, особливостями застосування глобальної мережі Інтернет 

для роботи з різноманітною інформацією. 

РН11 
Застосовувати знання, уміння та навички для вибору раціонального складу 

комплексів машин та ефективного його використання. 

РН 21. 
Розробляти і реалізувати ресурсозберігаючі та природоохоронні технології 

у сфері діяльності підприємств АПК. 

 

7. Пререквізити 
(вказуються знання та навички, якими повинен володіти здобувач вищої освіти, щоб 

приступити до вивчення дисципліни, або перелік попередньо прослуханих дисциплін) 

 

Студент повинен знати: 

- принципові засади інженерних дисциплін, що лежать в основі фахової спеціалізації; 

- основні закони та тенденції вдосконалення технологічних процесів і технічних 

засобів механізації сучасного сільськогосподарського виробництва; 



- машини, обладнання та транспортні засоби для виробництва, переробки, зберігання 

та транспортування продукції АПК. 

Студент повинен вміти: 

- проектувати механізовані технологічні процеси та технічні засоби виробництва, 

первинної переробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції. 

- планувати та виконувати інженерні дослідження, інтерпретувати дані і робити 

висновки. 

- вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти самостійність та 

відповідальність у роботі, професійну повагу до етичних принципів, демонструвати 

повагу до індивідуального та культурного різноманіття. 

 

8. Політики дисципліни 
 

Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 

таких положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 

плагіату в ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для 

призначення академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 

відповідальність. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
 

Лекційні та практичні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних 

мультимедійними засобами та ТЗН, і передбачають використання презентацій. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

Основна 

1. Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв: лаб. практикум 

для студ. інж. спец. із напрямів : процеси, машини та обладнання агропромисл. вир-ва, 

харчові технології та інженерія, машинобудування / І. М. Бендера, О. Я. Стрельчук, О. М. 

Семенов та ін. ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський : Сисин, 2007. - 

196 с. 

2. Експлуатація машинно-тракторного парку в аграрному виробництві / [В.Ю. 

Ільченко., І. П. Карасьов., А.С. Лімонт та ін. ]; За ред. В.Ю. Ільченка. - К.: Урожай, 1993.-288 

с. 

3. Машини та обладнання для тваринництва: Посібник-практикум / І.І.Ревенко, 

М.В. Брагінець, О.О. Заболотько та ін.; – К.:Кондор, 2011. – 396с. 

 

Допоміжна 

4. Марченко В.В. Механізація технологічних процесів у рослинництві: Навчальний 

посібник. – К.: Кондор. – 2007. – 334с. 

5. Оптимізація комплексів машин і структури машинно-тракторного парку / 

[Мельник І.І., Гречкосій В.Д., Марченко В.В. та ін.]; За ред. В.Д. Гречкосія. - К.: Видав, 

центр НАУ, 1998.-83 с. 

6. Мельник І.І. Практикум із машиновикористання в рослинництві: [Навч. 

Посібник]. – К.: Кондор. – 2004. – 284с. 

 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf


 


