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1. Мета начальної практики

Машинно-тракторні агрегати (МТА), окремі технологічні комплекси і весь машинно- 
тракторний парк (МТП) господарств - важливі складові частини матеріально-технічної бази 
аграрного виробництва та АПК в цілому. Від ефективності використання як окремих агрегатів, 
так і всього МТП безпосередньо залежать кількість і якість виробленої сільськогосподарської 
продукції, витрати відповідних ресурсів і в кінцевому рахунку економічне благополуччя всього 
господарства.

Мета навчальної практики “Сільськогосподарські машини” -  закріпити здобуті 
студентами теоретичні знання з будови, конструкції та налагодження за конкретних умов 
роботи сільськогосподарських машин, практичне застосування технологічних процесів і 
робочих органів машин, які необхідні для високоефективного використання технічних засобів 
механізації в агропромисловому виробництві, проведення досліджень, спрямованих на 
вдосконалення існуючих і створення нових машин.

2. Обсяг навчальної практики

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів — 2

галузь знань 20 «Аграрні науки 
та продовольство» Нормативна

спеціальність 208 
«Агроінженерія»Модулів -1 Рік підготовки:

Змістових модулів -  2 2-й
Семестр

Загальна кількість 
годин -  60

4-й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -  20 
самостійної роботи 
студента - 10

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:

бакалавр

Лабораторні
.

Самостійна робота

20 год.

Вид контролю:
залік



3. Передумови для вивчення дисципліни

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної практики: 
студент повинен знати: застосування машинних технологій, в т. ч. регіональну систему 
технологій і машин для рослинництва, передовий та закордонний досвід застосування засобів 
механізації в рослинництві, призначення, будову, робочі процеси і технологічне налагодження 
машин, методи обгрунтування і визначення основних параметрів, режимів і показників роботи 
сільськогосподарських машин, машинних агрегатів і комплексів, методи оцінювання якості 
роботи машин, їх переваги і недоліки, особливості механізації процесів рослинництва в умовах 
ринкової економіки, основні напрями і тенденції розвитку окремих груп машин та 
сільськогосподарської техніки загалом.
вміти: налагоджувати машини на заданий режим роботи і працювати на них, виявляти і усувати 
їх несправності в роботі самостійно опановувати конструкції і робочі процеси нових 
сільськогосподарських машин і технологічних комплексів.

4. Результати навчання за навчальною практикою

Шифр Результат навчання

РН4

Знати:
- основні закони та тенденції вдосконалення технологічних процесів і 
технічних засобів механізації сучасного сільськогосподарського 
виробництва;

показники якості механізованих технологічних процесів 
сільськогосподарського виробництва;
методи оптимізації параметрів технологічних процесів 
сільськогосподарського виробництва.

РН5

Застосовувати свої знання і розуміння для визначення, формулювання і 
вирішення інженерних завдань з використанням загальновживаних 
методів;
застосовувати отримані знання для аналізу інженерних об’єктів, 
процесів і методів;

РН6 Застосовувати отримані знання для аналізу інженерних об’єктів, 
процесів і методів;

РН8 Здійснювати пошук літератури, а також використовувати бази даних та 
інші джерела інформації;.

PH 10.
Аналізувати сучасні технологічні процеси та технічні засоби механізації 
галузей землеробства з погляду їх застосування до конкретних умов 
сільськогосподарського підприємства;

5. Співвідношення результатів навчання із програмними результатами

Компетентності Програмні результати навчання
РН4 РН5 РН6 РН8 РН10

ЗК5 + + + + +
ЗК6 + + + + +
СК2 + + + +
СК4 + + + + +
СК6 + + + + +
СК7 + + + + +
СК9 + + + + 4-

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.



ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
СК 2. Здатність використовувати основи агрономії і тваринництва для обірунтування 

механізованих технологічних процесів с.-г. виробництва.
СК 3. Здатність використовувати сучасні методи моделювання технологічних процесів і систем 
для створення моделей механізованих технологічних процесів сільськогосподарського 

виробництва.
СК 4. Здатність:
- до конструктивно-геометричного мислення на основі графічних моделей просторових форм;
- до проектування деталей машин і механічних систем з використанням інструментів 

автоматизованого проектування;
- до використання методів і засобів забезпечення єдності вимірювань і оцінювання їх похибок;

- до використання методів управління якістю, а також задач і принципів стандартизації.
СК 6. Здатність обирати і використовувати механізовані технології виробництва, переробки, 
зберігання, транспортування та контролю якості продукції відповідно до конкретних умов 

сільськогосподарського виробництва.

СК 7. Здатність:- визначати та аналізувати технічні і експлуатаційні параметри 
сільськогосподарської техніки, її механізмів, систем, агрегатів та вузлів;
- до визначення режимів роботи та комплектування машинно-тракторних агрегатів;

- виконувати розрахунки потреби виробництва в сільськогосподарській техніці та обладнанні. 

СК 9. Здатність виконувати монтаж, налагодження, діагностування та випробування 
сільськогосподарської техніки, технологічного обладнання, систем керування і здійснювати 

контроль якості цих робіт.

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид заняття
Максимальна 

кількість балів за 
одиницю

Кількість
одиниць

Максимальна 
кількість балів

Пактичні заняття 5 10 50
Самостійна робота 1,5 20 30
Залік - - 20
Індивідуальні завдання - - -

Разом: 100

Для формування у студентів системного технічного мислення на практичних заняттях 
проводяться обговорення актуальних питань по даній дисципліні, експрес-опитування, аналіз та 
вирішення практичних ситуацій.



Практичні завдання проводяться під безпосереднім керівництвом викладача з 
використанням електронних дидактичних демонстраційних матеріалів (мультимедійні 
презентацій, схем, відеоінструкцій тощо), що призначені для супроводу навчального процесу.

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.

7. Засоби оцінювання результатів навчання

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види занять, 
які згідно з програмою навчальної практики передбачають практичні 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 практики під час проведення занять і 
оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума -  80 балів;);

- підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі заліку, відповідно до 
графіку навчального процесу.

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни проводиться в таких формах: 
активна робота на практичних тренінгах; 
активна участь у виконанні практичних задач;
активна участь у дискусії та презентації матеріалу на практичних заняттях, захисту 

звіту по навчальній практиці;
експрес-опитування.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку. Залік -  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 практики;
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.

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної дисципліни 
здійснюється на підставі проведення заліку.

Залік охоплює програму дисципліни і передбачає визначення рівня знань та ступеня 
опанування студентами компетентностей.

Завданням підсумкового контролю 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 практики тощо. В умовах реалізації компетентнішого підходу залік оцінює рівень 
засвоєння студентом компетентностей, що передбачені кваліфікаційними вимогами.

Студент не може бути допущений до складання заліку, 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 заліку 
оцінюється в балах (максимальна кількість -  20 балів, мінімальна кількість, що зараховується, -  
14 бали) і проставляється у відповідній графі екзаменаційній "Відомості обліку успішності".

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, 
отриманих під час заліку, та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною 
системою. Сумарний результат у балах за семестр складає: "60 і більше балів -  «зараховано»", 
"59 і менше балів -  «не зараховано»" та заноситься у екзаменаційну "Відомість обліку 
успішності" навчальної дисципліни. У випадку отримання менше 60 балів студент обов'язково 
складає залік після закінчення практики у встановлений деканатом 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 
заліку, після чого приймається рішення відповідно до чинного законодавства.

8. Програма навчальної практики

Тема. 1. Вступ -  4 год.
1 .Сучасний стан механізації с/г, напрямки технічного прогресу.
2. Загальна характеристика діючої системи машин.
3.Місце і роль дисципліни в формуванні спеціаліста. Завдання і структура курсу.
4.Класифікація та маркування с/г машин.

Тема 2. Машини для обробітку ґрунту-2 год.
1. Способи та системи обробітку грунту.
2. Класифікація ґрунтообробних машин.

KUHN MULTI-MASTER 123,153; MULTI-LEADER; CHALLENGER)



3. Перспективи розвитку машин для обробітку ґрунту, (на прикладі 
ґрунтообробної техніки компанії KUHN: агрегату для лущення стерні 
OPTIMER+1003; лущильника з незалежними дисками OPTIMER XL; 
комбінованого розпушувача PERFORMER; комбінованого агрегату для 
первинного обробітку грунту KUHN-KRAUSE DMR; агрегату для 
основного обробітку грунту LANDSAVER; лінійного глибокорозпушувача 
LINE RIPPER 4830; дискової борони KUHN-KRAUSE 8210; дискової 
борони DISCOLANDER ХМ; агрегату для вертикального обробітку ґрунту 
EXCELERATOR 8005; комбінованого агрегату для передпосівного 
обробітку ґрунту LANDSMAN 6205; польового культиватора KUHN- 
KRAUSE 5635; STRIP TILL агрегату GLADIATOR).

Тема 3. Машини для підготовки і внесення добрив - 4 год.
1 .Види добрив та способи внесення їх у грунт.
2.Машини для внесення мінеральних добрив.
3.Машини для внесення органічних добрив.
4.3ахист навколишнього середовища при внесенні добрив.
(на прикладі розкидачів мінеральних добрив фірми KUHN: AXIS; AXIS 
EMC; AXENT)
Тема 4. Машини для сівби та садіння - 4 год.
1 .Способи сівби та садіння с.-г. культур.
2. Зернові сівалки, (на прикладі техніки компанії KUHN: широкозахватної 
причіпної механічної зернової сівалки PREMIA 9000 TRC; механічної 
зернової сівалки SDM; причіпного механічного посівного комплексу ESPRO 
МС; високошвидкісного пневматичного посівного комплексу ESPRO)
3.Сівалки для просапних культур, (на прикладі техніки компанії KUHN: 
сівалки MAXIMA SELECT; причіпної вакуумної сівалки точного висіву 
MAXIMA 3; сівалки PLANTER SELECT ЗМ, 8R; вакуумної просапної 
сівалки PLANTER ЗМ, 6М/9М; причіпної вакуумної сівалки MAXIMA 2ТМ, 
8R TRAILLED; широкозахватної вакуумної сівалки PLANTER З TRS; 
широкозахватної вакуумної сівалки MAXIMA 2 TRS)
4.0вочеві сівалки.
5.Машини для садіння: картоплесаджалки, розсадосадильні машини.

Тема 5.Машини для захисту рослин від шкідників І хвороб -4 ш д.
1.Отрутохімікати та способи їх застосування.
2.Машини для хімічного захисту рослин: протруювачі насіння, обприскувачі, 
обпилювачі, (на прикладі техніки компанії KUHN: причіпного обприскувача 
LEXIS 3000; причіпного обприскувача METRIS 4100; причіпного 
обприскувача OCEANIS 7700; висококліресного самохідного обприскувача 
KUHN STRONGER; висококліресного самохідного обприскувача KUHN 
STRONGER HD; самохідного обприскувача KUHN PARRUDA 3030 Н; 
самохідного обприскувача KUHN BOXER 2025 М)
3.Машини для аерозольних обробок та фумігації.
4.Екологічна безпека при застосуванні пестицидів



Тема 6. Машини для заготівлі кормів-1 год.
1.Технології заготівлі кормів, класифікація машин та агротехнічні вимоги до них .
2.Косарки, граблі, підбирачі.
3.Кормозбиральні комбайни, (на прикладі навісного силосозбирального 
комбайна МС 90 S TWIN)
(на прикладі техніки компанії KUHN: косарки GMD СЕРІЇ 10; косарки- 
плющилки СЕРІЇ FC 1060; дискової косарки-плющилки FC 313 RF + FC 813 
R; валкоутворювачів GA 6002,6620,6632; валкоутворювачів GA 6501,7501; 
роторної сіноворушилки GF 7902; рулонного прес-підбирача FB З 
ФІКСОВОНОЮ КАМЕРОЮ; рулонного прес-підбирача VB З 
ПЕРЕМІННОЮ КАМЕРОЮ; прес-підбирача LSB D/ID; обмотувальника 
SW/RW)
Тема 7.Машини для збирання зернових і технічних культур -4 год.
1. Способи збирання зернових культур, комплекс машин та агротехнічні вимоги до них.
2. Жатки і підбирачі.
3. Зернозбиральний комбайн Дон -1500.
4. Особливості конструкції та робочого процесу зернозбиральних комбайнів вітчизняних та 
зарубіжних фірм.
5. Пристрої до зернозбиральних комбайнів.

Тема 8. Машини, агрегати, комплекси для післязбиральної обробки зерна і зберігання зерна-4 
год .
1. Фізюсо-механічні властивості компонентів зернового вороху.
2. Способи очищення та сортування зерна.
3. Повітряно-решетні зерноочисні машини.
4. Складні зерноочисні та сортувальні машини.
5. Сушіння зерна,та зерноочисно-сушильні комплекси.

Тема 9.Машини для збирання коренебульбоплодів - 4 год.
1 .Способи збирання картоплі, цукрових буряків, класифікація машин та агротехнічні 

вимоги до них.
2. Машини для збирання картоплі та цукрових буряків.
3.Оцінювання якості роботи,тенденції розвитку машин.

Тема 10.Машини для збирання прядильних культур -4 год.
1.Способи збирання льону, класифікація машин та агротехнічні вимоги до них.
2. Машини для збирання льону.

9. Структура навчальної практики

Назви змістових 
модулів і тем
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л п лаб інд с.р. л п лаб Інд с.р.
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Модуль 1

Змістовий модуль 1. Машини для вирощування с.г. культур

Темаї. 6 4 - 2 -



Тема 2. 6 4 2

Тема 3. 6 4 2

Тема 4. 6 4 2

Разом за змістовим 
модулем 1

24 16 8

Змістовий модуль 2.ІУ[ашини для та післязбиральної обробки с.-г. культур

Тема 5. 6 4 2

Тема 6. 6 4 2

Тема 7. 6 4 2

Тема 8. 6 4 2

Тема 9. 6 4 2

Тема 10. 6 4 2

Разом за змістовим 

модулем 2

36 24 12

Усього годин 60 40 20

11. 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

Назва теми Кількість
годин

1. Ґрунтообробні машини (плуги, плоскорізи- 
глибокорозпушувачі, лущильники, культиватори, борони, 
комбіновані грунтообробні агрегати).

2

2. Машини для підготовки та внесення добрив ( машини для 
внесення твердих і рідких мінеральних та органічних 
добрив).

2

3. Посівні та садильні машини (зернотукова, кукурудзяна, 
бурякова та овочева сівалки, картоплесаджалка, 
розсадосадильна).

2

4. Машини для хімічного захисту рослин (протруювач 
насіння, обприскувач, аерозольний генератор, 
обпилювач,).

2



5. Машини для заготівлі кормів (косарки, преспідбирачі, 
кормозбиральний комбайн).

2

6. Зернозбиральні машини (валкова жатка, зернозбиральний 
комбайн).

2

7. Машини для збирання картоплі (картоплекопач, 
картоплезбиральний.комбайн).

2

8. Бурякозбиральні машини (гичкозбиральна, 
коренезбиральні машини ).

2

9. Машини для збирання прядильних 
культур(льонозбиральний комбайн,підбирачі).

2

10 Машини для збирання овочів, плодів з плодових дерев 2

Разом 20

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів денної форми навчання, 
визначається навчальним планом і становить 33 % (20 години) від загального обсягу 
навчального часу на вивчення дисципліни (60 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 
самодиагностики; систематизацію вивченого матеріалу з метою підготовки до семестрового 
екзамену.

12. Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій, з дисципліни: «Сільськогосподарські машини» (для студентів 
ОС «Бакалавр» факультету інженерії та енергетики за спеціальністю 208 - «Агроінженерія» )

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни: 
«Сільськогосподарські машини» (для студентів ОС «бакалавр» факультету інженерії та 
енергетики за спеціальністю 208 - «Агроінженерія» )

3. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи.

13. Рекомендована література

Основна
1. Сільськогосподарські та меліоративні машини. Д.Г.Войтюк, В.О.Дубровін, Т.Д.Іщенко та 
ін.; за редакцією Д.Г.Войтюка. -  К.: Вища освіта, 2004. - 544с. (Підручник).
2. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку: Підручник Д.Г.Войтюк, 
В.В.М. Барановський 3-М.Булгаков та ін.; за ред. Д.Г.Войтюка -  К.: Вища освіта, 2005. -464 с . :



іл.
3.Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. -М.: Агропромиздат,1989.
4. Погорілець О.М., Живолуп Г.І. Зернозбиральні комбайни. -К.: Урожай, 1994
5. Практикум технологічної наладки та усунення несправностей сільськогосподарських 
машин /Г.Р.Гаврилюк, Г.І.Живолуп, П.С.Короткевич, та інші заред. Г.Р.Гаврилюка. -К.: 
Урожай, 1995
6. Кленин Н.И. Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные 
машины. -М.: Колос, 1980.
7. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины /Г.Е.Листопад, Г.К.Демидюк, 
Б.Д.Зонов и др.; под общ.ред. Г.Е.Листопада. -М.: Агропромиздат, 1986.

Додаткова
1. Гаврилюк Г.Р., Войлок Д.Г. Сільськогосподарські машини. -К.: Каравела, 2004.,
2. Гринь О.М. Механізація виробництва овочів. -К.: Урожай, 1990.
3. Довідник по регулюванню с.г.машин /В.І.Кочев, А.С.Кушнарьов, В.Д.Роговий та ін.; за 
ред. В.І.Кочева, -К.: Урожай, 1993.
4. Довідник сільського інженера /Гречкосій В.Д., О.М.Погорілець, 
ІЛ.Ревенко та ін.; за ред. В.Д.Гречкосія. -К.: Урожай, 1991.
5. Комористов В.Ю., Петренко М.М. Довідник з механізації післязбиральної обробки зерна. 
-К.: Урожай, 1990.
6. Механізація сільськогосподарського виробництва і захисту
рослин /Д.Г.Войтюк, І.В. Адамчук, Г.Р.Гаврилюк, О.С.Марченко; за ред. Войтюка Д.Г. -К.: 
Вища школа, 1993.
7. Погорілець О.М., Живолуп Г.І. Зернозбиральні комбайни / О.М.Погорілець, Г.І.Живолуп.
-  К.: Український центр духовної культури, 2003. -204с.
8. Збиральні машини. Лабораторні розрахунково-графічні роботи. Навчальний посібник. 
/Д.Г.Войтюк, М.С.Волянський та ін.гза ред. О.М.Погорільця -  К.: НАУ, 2003.

14. Інформаційні ресурси

1. https://www.kuhn.ua/
2. https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A72C7QpenDocu

ment&p-25.1
3. https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/Q/C 12579830049В7В7С12579В30047А711 ?QpenDocum

ent
4. https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/Q/C 12579830049В7В7С12579В30047А710?QpenDocum

ent&p=25.3
5. https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/0/C 12579830049B7B7C12579B30047A70C?QpenDocu

ment&p^S^
6. https://www.kuhn.Ua/internet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A71B7QpenDocu

ment&p=25.5
7. https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/Q/C 12579830049B7B7C12579B30047A70F?QpenDocum

ent&p=25.8
8. https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A7217QpenDocum

ent&p=25.9
9. https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/0/C12579830049B7B7C12579B30047A7247QpenDocum

ent&p-25.10
10. https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/0/0C72F866633257F5C1257F100030BF8A7QpenDocum

ent&p=25.11
11. https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/Q/C 12579830049B7B7C12579B30047A7lD7QpenDocu

ment&p=25.13
12. https://www.kuhn.Ua/intemet/webua.nsf/0/71FA4EDEFAD57412C1257983004BE1857QpenDocu

ment
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