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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

Курс: 1 
Підготовка бакалаврів 

Спеціальність, 
освітній ступень 

Характеристика 
навчальної практики 

Кількість кредитів  
ECTS: 8,0 
 
 
Модулів: 1 
 
 
Змістових модулів: 2 
 
 
Загальна кількість 
годин: 240 
 
 
Тижневих годин: 30 

Галузь знань: 
20 Аграрні науки та  

продовольство 
 

Освітній ступень: 
Бакалавр 

 
 

Шифр та назва 
спеціальності 

208 «Агроінженерія» 
 

Семестр: 2-й 
  
  
 
Практика: 240 год. 
Самостійна робота: 0 год. 
Індивідуальна робота: 0 год. 
Вид контролю: 
диференційований залік 

 
2 МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
 
Метою навчальної практики з дисципліни «Експлуатація машин і 

обладнання» є вивчення та закріплення науково-виробничих основ інженерного 
забезпечення, ефективного використання техніки, її працездатності, а також 
технології з метою одержання запланованих результатів у конкретних умовах 
природно-кліматичних зон України. 

 
3 ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ 
 
Проходження практики навчальної дисципліни «Експлуатація машин і 

обладнання» повинно мати практичне спрямування з урахуванням умов 
майбутнього використання фахівців. 

Завдання практики: 
- вивчити основні принципи механізації технологічних процесів у 

рослинництві, експлуатаційні властивості енергетичних засобів та агромашин і 
машинних агрегатів;  

- навчитися методам раціонального комплектування машинних агрегатів, 
способам руху;  

- вміти проводити розрахунок продуктивності та експлуатаційних витрат 
під час роботи агрегатів; 

- навчитися правильно визначати закономірності функціонування та 
оптимізації транспортного процесу, методи обґрунтування технологічних 
режимів та показників якості роботи машинних агрегатів, методи 
обґрунтування комплексів машин та машинного парку. 

В результаті проходження навчальної практики студент повинен: 



Знати і вміти: 
- комплектувати машинні агрегати,  
- обґрунтовувати ефективні способи руху за різних технологій 

вирощування та збирання агрокультур; 
- аналізувати експлуатаційні витрати різноманітних агрегатів у сучасних 

умовах господарювання; 
- оцінювати ефективність і якість використання транспортних засобів; 
- обґрунтовувати та використовувати комплекси машин, комплектувати 

та раціонально використовувати машинний парк; 
- аналізувати, обробляти та використовувати експлуатаційні та 

економічні показники використання техніки. 
 
- навчитися правильно поєднувати теоретичні знання з практикою 

сільськогосподарського виробництва; 
- вміти розв’язувати завдання комплексної механізації аграрного 

виробництва; 
- вміти ефективно використовувати ресурси, машин та обладнання з 

урахуванням виробничих умов. 
Придбати компетентності:  
- здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці 

мети і вибору шляхів її досягнення; 
- готовність до самостійної, індивідуальної роботи, прийняття рішень в 

рамках своєї професійної компетенції;  
- здатність і готовність володіти основними методами, способами і 

засобами отримання, зберігання, переробки інформації; 
- здатність демонструвати базові знання в області природничих дисциплін і 

готовність використовувати основні закони в професійній діяльності; 
- здатність використовувати правила техніки безпеки, виробничої санітарії, 

пожежної безпеки та норми охорони праці.  
 
4 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 
 
Організація виробничої практики здійснюється згідно з «Положенням про 

проведення практик студентів ТДАТУ» та цією програмою. 
Виробнича практика проводиться згідно з наказом по університету. 

Студенту видається направлення, на підставі якого він заключає договір з 
господарством про проходження практики. 

Загальний наказ на виробничу практику формується з проекту наказу, 
який складається кафедрою на основі поданих студентами договорів між 
господарством АПК та університетом. 

Строки практики визначаються навчальним планом, у відповідності до 
якого видається наказ про направлення здобувача ступеня вищої освіти для 
проходження виробничо-переддипломної практики із зазначенням назви та 
адреси попередньо визначеного підприємства. 

Керівники практики від кафедри – навчально-наукові працівники кафедри 
машиновикористання в землеробстві. 



Керівники практики на сільськогосподарських підприємствах – інженерно-
технічні працівники сільгосппідприємств або керівники підприємств різних 
форм власності. 

Зважаючи на те, що ця практика проводиться поза територією навчальних 
корпусів ТДАТУ, студенти проходять інструктаж з техніки безпеки і охорони праці. 

Керівник практики від кафедри забезпечує проведення всіх організаційних 
навчально-методичних заходів, пов'язаних з проведенням практики: 

-  проводить інструктаж з техніки безпеки; 
-  проводить інструктаж про порядок проходження практики; 
-  надає студентам необхідні документи (програма практики, методичні 

вказівки до проходження практики, індивідуальне завдання та інше); 
-  організує виїзд або вихід на місце практики; 
-  повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту на 

кафедрі (строки подання і форма письмового звіту, строки і порядок захисту 
звітів про навчальну практику); 

-  надає студентам консультаційну допомогу при оформленні звітів, 
-  приймає звіти з практики. 
Студенти університету при проходженні практики зобов'язані: 
-  до початку практики одержати необхідну документацію та консультації 

щодо її оформлення; 
- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників; 
-  вивчити і дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і 

виробничої санітарії; 
-  нести відповідальність за виконану роботу; 
-  своєчасно оформити звітну документацію і захистити звіт. 

 
Календарний план проходження виробничої практики: 

Номер 
тижня 

Вид занять Тема заняття 
Місце 

проведення 
Кількість 

годин 

Змістовний модуль 1 «Використання машин у технологічних операціях» 
Інструктаж Проходження інструктажу з 

техніки безпеки 
ТДАТУ 

МВЗ  
- 

Інструктаж Проходження інструктажу з 
техніки безпеки на виробництві 

С.-г.  
підпр-во 

- 

Практична 
робота 1 

Вивчення особливостей с.-г. 
виробництва  

С.-г.  
підпр-во 

15 
1 

Практична 
робота 2 

Ознайомлення з видовим складом 
продукції рослинництва 

С.-г.  
підпр-во 

15 

Практична 
робота 3 

Обґрунтування раціонального 
складу машинних агрегатів 

С.-г.  
підпр-во 

15 
2 

Практична 
робота 4 

Продуктивність та виробіток 
машинних агрегатів 

С.-г.  
підпр-во 

15 

 
 



Номер 
тижня 

Вид занять Тема заняття 
Місце 

проведення 
Кількість 

годин 

Змістовний модуль 2 «Ознайомлення  та проектування елементів 
технології» 

Практична 
робота 5 

Ознайомлення з комплексом 
машин для реалізації 
технологічних процесів 
рослинництва 

С.-г.  
підпр-во 

15 

3 
Практична 
робота 6 

Вивчення особливостей 
технічного та технологічного 
забезпечення с.-г. виробництва 

С.-г.  
підпр-во 15 

Практична 
робота 7 

Вивчення особливостей 
оцінювання ефективності 
використання техніки в 
сільському господарстві 

С.-г.  
підпр-во  

15 

4 
Практична 
робота 8 

Проектування механізованих 
технологічних процесів, 
комплексів машин і машинного 
парку 

С.-г.  
підпр-во 

15 

 
5 ПРОГРАМА (ЗМІСТ) НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
 
Практична робота 1 «Ознайомлення з видовим складом продукції 

рослинництва і садівництва в ННВЦ ТДАТУ» включає ознайомлення студентів 
з ділянками саду ННВЦ ТДАТУ, видами і сортами вирощуваної продукції, їх 
продуктивною частиною. 

Практична робота 2 «Ознайомлення з технологіями вирощування 
продукції рослинництва і садівництва» включає ознайомлення студентів з 
технологічними операціями, які є складовими технологій вирощування 
продукції рослинництва і садівництва, агростроками їх виконання, 
агровимогами, які ставляться до них тощо. 

Практична робота 3 «Обґрунтування раціонального складу машинних 
агрегатів» включає ознайомлення студентів з засобами механізації виробництва 
продукції рослинництва, їх будовою, принципом дії і технологічним 
налаштуванням. Студент повинен розрізняти особливості комплектування 
причіпних, начіпних, симетричних і асиметричних агрегатів. Напрямні 
пристрої і обладнання. Використання обладнання регулювальних майданчиків. 

Практична робота 4 «Продуктивність та виробіток машинних 
агрегатів» включає ознайомлення студентів із технічною і фактичною 
продуктивністю МТА. Студент повинен вміти проводити розрахунок 
продуктивності за годину і виробітку за зміну МТА, виробіток у фізичних 
одиницях (га, т, ткм тощо), сезонний наробіток машин, баланс часу зміни та 
його складові. Нормативне та зональне річне завантаження машин. 
Продуктивність багатомашинних агрегатів та комплексів машин. Вплив 



структури і складу технологічного комплексу на продуктивність агрегатів 
основної технологічної ланки. 

Практична робота 5 «Вивчення особливостей с.-г. виробництва» 
дозволяє студенту вивчити історію та основні етапи розвитку с.-г. ННВЦ 
ТДАТУ. Уміти розрізняти основні галузі сільського господарства і вплив 
механізації на їх еволюцію. Чітко знати роль і місце інженера в регулюванні 
впливу техногенного фактора на довкілля. загальні положення та визначення у 
сільськогосподарському виробництві. Освоїти природні особливості та 
об’єктивні закономірності сільськогосподарського виробництва. Розуміти 
особливості умов функціонування машинно-тракторних агрегатів с.-г. 
призначення. Знати основні вимоги до технологій рослинництва і 
тваринництва. Вивчити передумова створення колійного землеробства. Уміти 
сформулювати перспективи розвитку системи “точного” землеробства. 

Практична робота 6 «Вивчення особливостей технічного та 
технологічного забезпечення с.-г. виробництва» дозволяє студенту вивчити 
основні види землеробських знарядь та особливості їх використання. Володіти 
інформацією, щодо особливості створення ільськогосподарської техніки. Знати 
основні етапи розвитку мобільних енергетичних засобів. Володіти питаннями 
виробничої експлуатації машин. Розуміти особливості технічної експлуатації 
с.-г. техніки. 

 Практична робота 7 «Вивчення особливостей оцінювання 
ефективності використання техніки в сільському господарстві» дозволяє 
студенту вивчити способи реалізації технічного потенціалу в сільському 
господарстві. Вміти оцінити вплив технологічного рівня с.-г. техніки на 
ефективність її використання. Вміти визначати економічну ефективність 
технологічних процесів сільськогосподарського виробництва. 

Практична робота 8 «Проектування механізованих технологічних 
процесів, комплексів машин і машинного парку» дозволяє студенту вивчити  
та получити основи проектування раціонального складу комплексів машин і 
машинного парку, методи їх проектування, умови комплексної механізації всіх 
операцій технологічного процесу виробництва продукції рослинництва. 
Визначитися з роллю інженера в керуванні сільськогосподарським процесом. 

 
6 ІНДІВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 
Виробничу практику студент проходить на підприємстві, на основі 

індивідуального завдання. 
Згідно з завданням студент прибуває на підприємство, де знайомиться з 

особливостями с.-г. виробництва. Збір інформації в базовому підприємстві 
здійснюється методом вибору необхідних матеріалів з річних звітів, виробничо-
фінансового плану і особистих спостережень за існуючими технологічними 
процесами в рослинництві та роботи мобільної техніки. 

Діяльність базового підприємства аналізується в залежності від 
індивідуального завдання.  

Тематика індивідуальних завдань: 
- показники господарчої діяльності підприємства, їх аналіз; 



- стану виробництва (назва культури) с.-г. культури у господарстві, 
перспективи та недоліки; 

- аналіз технології вирощування (назва культури) с.-г. культури, які 
використовуються у господарстві, перспективи та недоліки; 

- аналіз матеріально-технічної бази  господарства для проведення (назва 
процесу) технологічного процесу; 

- шляхи підвищення ефективності (назва процесу) технологічного процесу 
для умов господарства; 

- способи вирощування (назва культури) с.-г. культури, та їх недоліки 
- шляхи підвищення ефективності заданого технологічного процесу при 

вирощуванні (назва культури) с.-г. культури в умовах господарства. 
При аналізі вихідних даних по базовому підприємству студент виявляє 

дію різних факторів на виробничі та економічні показники, що впливають на 
зміну цих показників і робить висновки щодо рівня механізації технологічних 
процесів; після цього вишукуються можливі резерви підвищення ефективності 
вирощування та збирання с.-г. продукції; експлуатації МТП; використання 
ПММ; механізації робіт в садах та виноградниках. 

Згідно отриманих даних студент заповнює звіт. 
 

7 МЕТОДИ НАВЧАННЯ  
 

Проведення спостереження за роботою засобів механізації та 
виробничого персоналу, аналізу ефективності та якості виконання 
технологічних процесів в рослинництві та садівництві, робота в малих групах за 
видами робіт, презентації, рольові ігри.  

 
8 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 
 
Порядок отримання заліку 
Студенти звітують про виконання програми в останній робочий день 

навчальної практики. 
Форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту на 

рецензування керівнику практики від навчального закладу. До письмового звіту 
додається щоденник, який є обов’язковою складовою звітної документації. По 
закінченні навчальної практики студентам виставляються оцінки за 
результатами перевірки звітної документації і особистого спостереження 
викладача під час практики. За необхідності з окремими студентами 
проводяться співбесіди з питань виконання програми практики. 

Вимоги до звіту, щоденнику про практику  
Основу змісту звіту, щоденнику складають особисті спостереження, 

критичний аналіз, співставлення, оцінювання технічних засобів, процесів 
організації праці, а також особисті раціоналізаторські пропозиції, зауваження, 
висновки. 

Звіт по практиці повинний мати наступну структуру: 
1. Титульний аркуш (додаток 1) 
2. Зміст 
3. Вступ 



4. Основна частина 
5. Висновки та пропозиції 
6. Список літератури 
Додаткова звітна документація (щоденник) 
Висновок керівника практики від кафедри 
У звіту стисло та конкретно описано роботи, особисто виконані 

студентом під час практики. Не допускається дослівне переписування 
матеріалів бази практики (історії бази, технічних описів тощо), а також 
цитування літературних джерел. 

Звіт має бути оформлений як на аркушах стандартного формату А4 
рукописно або друковоно, так і частково у електронному вигляді (на 
електронних машинних носіях) з наскрізною нумерацією, з обов’язковим 
врахуванням стандартів (ЕСКД, ЕСПД тощо) і переплетений. 

Обсяг звіту повинний бути мінімально достатнім, що розкриває 
програму навчальної практики (рекомендований обсяг від 8 до 30 сторінок 
машинопису). 

Щоденник практики повинний мати наступну структуру: 
1. Титульний аркуш (додаток 2) 
2. Відмитка про прибуття та вибуття студента 
3. Календарний графік проходження практики 
4. Робочі записи під час практики 
5. Відгук і оцінка роботи студента на практиці 
Усі розділи заповнюються безпосереднє студентом за винятком відгуку. 

Щоденник повинен мати підписі відповідальної особи від бази практики, 
керівника практики від навчального закладу. 

Щоденник може бути оформлений як на аркушах стандартного формату 
А4, так і на аркушах формату А5 книжкою. 

Перелік питань, що виносяться на залік.  
1. Структура процесу виробництва сільськогосподарської продукції. 
2. Види й періодичність технічного обслуговування тракторів, 

автомобілів та сільськогосподарських машин. 
3. Експлуатаційні характеристики сільськогосподарських мобільних 

енергетичних засобів. 
4. Назвіть фактори які впливають на терміни виконання 

механізованих робіт. 
5. Зведений календарний план механізованих робіт. Технологічні 

регламенти робіт. Комплексний технологічний процес. 
6. Класифікація с.-г. агрегатів. 
7. Коефіцієнт використання часу зміни, його визначення в 

експлуатаційних розрахунках. 
8. Коефіцієнт змінності і використання тракторного парку. 
9. Вказати показник, необхідні для визначення продуктивності 

агрегату за 1 годину змінного часу. 
10. Вкажіть одну із складових, яка необхідна для визначення витрати 

палива машинним агрегатом на одиницю роботи. 
11. Назвіть основну задачу технічного нормування робіт. 



12. Чинники від яких залежить рівень запланованого урожаю. 
13. Вкажіть одну із складових, яка необхідна для визначення 

коефіцієнта використання часу зміни. 
14. Як змінюється витрати пального на одиницю роботи при роботі 

агрегату при зменшенні довжини гону? 
15. Агротехнічні умови при програмуванні врожаю. 
16. За яким показником оцінюється родючість ґрунту? 
17. Поняття МТА, МТП, СМ. 
18. Поняття про цикл, визначення тривалості циклу. 
19. Роль технічної діагностики та методи діагностування машин. 
20. Технологічні операції технічного обслуговування машин. 
21. Назвіть кінематичні характеристики машинного агрегату. 
22. Чим обмежується задача вибору ефективнішого МА? 
23. Агротехнічні умови при програмуванні врожаю. 
24. Характеристики технічного стану машин, терміни та призначення. 
25. Як розрізняються технологічні операції? 
26. Які машини використовуються для скошування зернових культур та 

укладання їх в валки? Дати їх техніко-економічну оцінку. 
27. Які машини використовують для посівного та післяпосівного 

обробітку грунту? 
28. Які агротехнічні вимоги пред’являють до машин хімічного захисту 

рослин від шкідників та хвороб? 
29. Які машини використовуються для збирання кукурудзи на зерно та 

силос? 
30. Які машини використовуються для зменшення кількості обробіток 

та суміщення операцій? 
Методика оцінювання та розподіл балів, що присвоюються 

студентам  
Реалізація основних завдань контролю знань студентів під час 

проходження навчальної практики досягається системними підходами до 
оцінювання та комплексністю застосування різних видів контролю. Згідно з 
діючого в університеті Положення про кредитно-модульну систему організації 
навчального процесу в ТДАТУ оцінка знань студентів здійснюється за 100-
баловою шкалою, яка переводиться відповідно у національну шкалу 
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської 
кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F): 

 
Шкала рейтингу 

ТДАТУ 
Оцінка за національною 

 (чотирибальною) шкалою 
Оцінка за шкалою 

ECTS 
90-100 5 (відмінно) A 
82-89 B 
75-81 

4 (добре)  
C 

67-74 D 
60-66 

3 (задовільно)  
E 

35-59 2 (незадовільно)  FX 
0-34 2 (незадовільно)  F 



 
Структура залікового кредиту з навчальної практики наступна: 

Модуль Види робіт 
Форма 

звітності 
Кількість 

балів 
1 Інструктажу з порядку проходження 

практики та з охорони праці і безпеки 
життєдіяльності. Отримання звітної та 
методичної документації . 
Прибуття на базу практики, зустріч із 
керівництвом, ознайомлення із 
структурою, роботою, організацією 
питань охорони праці. 
Підготовка та оформлення звіту із 
проходження практики. 
Робота із літературою, пошук матеріалів 
до звіту та індивідуальному завданню. 

Журнал 
інструктажу з 
питань охорони 
праці. 
Журнал обліку 
видачі завдання 
на практику. 
 
Звіт 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

2 Виконання робіт під час практики  Щоденник з 
практики (для 
виробничої) 
Відгук 
керівника 
практики від 
бази практики 

 
 

30 

3 Підведення підсумків проходження 
практики. Підготовка та пошук 
матеріалів для формування звіту із 
проходження практики. 
Оформлення щоденнику, звіту та 
індивідуального завдання. 
Надання звітної документації на 
рецензування керівнику практики від 
навчального закладу. 

Звіт із 
проходження 
практики 
 

 
 
 
 

10 

 4 Захист звіту з практики Звіт із 
проходження 
практики 

50  

Всього балів  100 
 
Критерії оцінювання якості захисту звіту з навчальної практики: 
45-50 балів (5 «відмінно») – отримують студенти, які повно та 

ґрунтовно засвоїли всі теми навчальної програми практики, вміють вільно та 
самостійно викласти зміст всіх питань програми навчальної практики, 
розуміють її значення для своєї професійної підготовки, повністю виконали усі 
завдання кожної теми. На залікові питання надається повна та аргументована 
відповідь. Якість виконання звіту відповідає нормам і вимогам, які ставляться 
до оформлення технічної документації. 



40-44 балів (5 «достатньо відмінно») – отримують студенти, які 
недостатньо повно та ґрунтовно засвоїли окремі питання робочої програми 
практики. Вміють самостійно викласти зміст основних питань програми 
навчальної практики, виконали завдання кожної теми. На залікові питання 
надається в цілому повна та аргументована відповідь. Якість виконання звіту 
відповідає нормам і вимогам, які ставляться до оформлення технічної 
документації. 

35-39 балів (4 «дуже добре») – отримують студенти, які недостатньо 
повно та ґрунтовно засвоїли деякі теми робочої програми практики, не вміють 
самостійно викласти зміст деяких питань програми навчальної практики. 
Окремі завдання кожної роботи практики висвітлені не повною мірою. На 
залікові питання надається не повна, але аргументована відповідь. Якість 
виконання звіту в цілому відповідає нормам і вимогам, які ставляться до 
оформлення технічної документації. 

30-34 бали (4 «добре») – отримують студенти, які засвоїли лише окремі 
теми робочої програми практики. Не вміють вільно самостійно викласти зміст 
основних питань навчальної практики. На залікові питання надається 
помилкова відповідь. Якість виконання звіту не достатньо відповідає нормам і 
вимогам, які ставляться до оформлення технічної документації. 

20-29 балів (3 «задовільно») – отримують студенти, які засвоїли лише 
окремі питання навчальної програми практики. Не вміють достатньо 
самостійно викласти зміст більшості питань програми навчальної практики. 
Виконали лише окремі завдання кожної теми практики. На залікові питання 
надається помилкова відповідь. Якість виконання звіту не достатньо відповідає 
нормам і вимогам, які ставляться до оформлення технічної документації. 

20-29 балів (3 «достатньо») – отримують студенти, які мають звіт, але 
не засвоїли більшості тем навчальної програми практики, не вміють викласти 
зміст більшості основних питань навчальної практики. Не виконали більшості 
завдань кожної теми  практики. На залікові питання не надають відповіді 
взагалі. Якість виконання звіту не відповідає нормам і вимогам, які ставляться 
до оформлення технічної документації. 

Менше 19 балів (2 «не достатньо») – отримують студенти, які не мають 
звіту, але мають щоденних з проходження навчальної практики. Не засвоїли 
навчальну програму практики, не вміють викласти зміст кожної теми 
навчальної практики. На залікові питання не надають відповіді взагалі. 

Студент, який не виконав програму практики і отримав незадовільну оцінку 
при складанні заліку, направляється на практику повторно в період 
навчального семестру або канікул. 

Студент, який востаннє не отримав задовільну оцінку з практики в комісії, 
відраховується з університету. 

За підсумком практики викладач – керівник практики складає звіт.  
 
Звіт по практиці повинний мати наступну структуру: 
Титульний аркуш; 
Вступ (де вказується відповідно яких документів проводилась 

практика); 



Основна частина (де стисло вказується яким чином і з ким проводилась 
практика, місця проведення практики, контроль проходження практики, дані 
результатів практики зведених у таблицю, їх аналіз); 

Висновки та пропозиції; 
Додаток до звіту (список - відомість навчальної або виробничої 

практики); 
Звіт розробляється у 2-х примірниках, підписується викладачем 

(керівником практики) та затверджується завідувачем відповідної кафедри. 
Один примірник звіту зберігається на кафедрі (протягом 5 років), а другий 
примірник передається в відповідний деканат не пізніше 15 жовтня. 

Підсумки практики обговорюються на засіданнях кафедр, підсумкових 
конференціях студентів з практики, а загальні підсумки - на засіданнях 
ректорату, деканатів, вчених радах навчального закладу, факультетах. 

Загальні підсумки з усіх практик надаються деканатами у навчальний 
відділ до 1 грудня. 

 
9 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
 
1. Обґрунтування технологічних процесів в АПК / Мітін В.М., Мовчан 

В.Ф., Ігнатьєв Є.І. // Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни 
"Експлуатація машин і обладнання" для здобувачів ступеня вищої освіти 
«Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» та напряму підготовки  
6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва». – 
Таврійський державний агротехнологічний університет, 2019. – 44 с. 

2. Розрахунок раціонального складу машинно-тракторного агрегату / 
Мовчан В.Ф., Мітін В.М., Ігнатьєв Є.І. // Методичні вказівки до практичних 
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