
2 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1 Видання навчально-методичної літератури* викладачами кафедри 

 
№ 

п/п 

Назва метод. розробок Автори Рік 

видання 

Обсяг, 

д.а. 

1 Методичні вказівки для самостійної роботи з 

дисципліни ТММ. Зубчасті механізми 

сучасних промислових та с.-г. машин  

Арендренко В.М. 2016 0,47 

др.арк 

2 Методичні вказівки для практичних робіт з 

дисципліни «ТММ». Кінематичний аналіз 

зубчастих механізмів  

Арендренко В.М. 2016 0,51 

др.арк 

3 Методичні вказівки для практичних занять з 

дисципліни «ТММ». Динамічний аналіз з 

механізмів  

Арендренко В.М. 2016 0,41 

др.арк 

4 Методичні вказівки по дисципліні «ТММ». 

Структурне дослідження механізмів  

Арендренко В.М. 2016 0,42 

др.арк 

5 Методичні вказівки для лабораторних  

занять за темою: «Структурно-механічні 

властивості молочних вершків» з 

дисципліни «Технологія переробки та 

моніторинг якості сільськогосподарських 

продуктів» для студентів очної та заочної 

форми навчання спеціальності 8.100102 

“Процеси та обладнання агропромислового 

виробництва» 

Дмитриков В.П. 2016 0,75 

др.арк 

6 Методичні вказівки для лабораторних  

занять за темою: «Структурно-механічні 

властивості молочної сироватки» з 

дисципліни «Технологія переробки та 

моніторинг якості сільськогосподарських 

продуктів» для студентів очної та заочної 

форми навчання спеціальності 8.100102 

“Процеси та обладнання агропромислового 

виробництва” 

Дмитриков В.П. 2016 0,5 

др.арк 

7 Методичні рекомендації для самостійної 

роботи на тему: «Роздавальні коробки 

автомобілів ГАЗ-66, ЗИЛ-131 та КамАЗ-

4310» з дисципліни «Трактори і автомобілі» 

для студентів очної та заочної форми 

навчання спеціальності 5.100102 “Процеси 

та обладнання агропромислового 

виробництва” 

Назаренко О.О., 

Дмитриков В.П 

2016 0.25 

др.арк 

8 Методичні рекомендації для самостійної 

роботи на тему: «Самоскидний механізм 

автомобілів ЗИЛ-ММЗ-555, КамАЗ-5511 та 

МАЗ-5516» з дисципліни «Трактори і 

автомобілі» для студентів очної та заочної 

форми навчання спеціальності 5.100102 

“Процеси та обладнання агропромислового 

виробництва” 

Назаренко О.О., 

Дмитриков В.П. 

2016 0.25 

д.а. 



9 Сільськогосподарські машини. Методичні 

вказівки до виконання курсової роботи.  

Запорожець М.І. 2015 62с 

10 Система «машина-поле». Методичні 

рекомендації до виконання лабораторних 

робіт..  

 

Запорожець М.І 2016 19с 

11 Система «машина-поле». Методичні 

рекомендації для самостійної роботи 

студентів.  

Запорожець М.І. 2016 2с 

12 Методичні рекомендації для виконання 

контрольної роботи з дисципліни 

«Теплотехніка» для студентів заочної форми 

навчання спеціальності 6.090.102 

«Технології  виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

Левчук В.І.,  

Іванов О.М. 

2015 0,2 

др.арк 

13 Методичні рекомендації для виконання 

контрольної роботи з дисципліни 

«Теплотехніка» для студентів очної та 

заочної форми навчання спеціальності 

6.100102 “Процеси та обладнання 

агропромислового виробництва” 

Іванов О.М.,  

Левчук В.І. 

2015 0,47 

др.арк 

14 Методичні рекомендації для виконання 

практичних робіт з дисципліни «Основи 

холодильних технологій» для студентів 

спеціальності 6.090.102 «Технології  

виробництва і переробки продукції 

тваринництва»  

Іванов О.М. 2015 0,51 

др.арк 

15 Методичні рекомендації для виконання 

лабораторних робіт з дисципліни 

«Теплотехніка» для студентів скороченого 

терміну та заочного навчання спеціальності 

6.090.102 «Технології  виробництва і 

переробки продукції тваринництва»  

Левчук В.І.,  

Іванов О.М. 

2015 1,35 

др.арк 

16 Методичні рекомендації для практичних 

робіт 

Визначення та вибір спеціалізації 

переробного підприємства  

Лавренко В.В., 

Арендаренко В.М.. 

2015 0,7 

др.арк 

17 Методичні рекомендації для практичних 

робіт 

Визначення потужності малого переробного 

підприємства  

Лавренко В.В., 

Арендаренко В.М. 

2015 0,7  

др.арк 

18 Методичні рекомендації для практичних 

робіт 

Вивчення методики вибору марок 

обладнання для формування використання 

машин і обладнання в технологіях 

переробки сільськогосподарської продукції 

Лавренко В.В., 

Арендаренко В.М. 

2015 0,9 

др.арк 

19 Методичні рекомендації для практичних 

робіт 

Визначення потужності переробного 

підприємства 

Лавренко В.В., 

Арендаренко В.М. 

2015 0,7 

др.арк 



20 Методичні рекомендації для практичних 

робіт 

Визначення потреби переробного 

підприємства в електроенергії 

Лавренко В.В., 

Арендаренко В.М. 

2015 0,75 

др.арк 

21 Методичні рекомендації для виконання 

курсового проекту  

«Машини , обладнання  та  використання в 

переробці сільськогосподарської продукції» 

Лавренко В.В., 

Арендаренко 

В.М.., Кривонос 

С.М 

2015 2,8 

др.арк 

22 Методичні рекомендації для самостійної 

роботи 

Вивчення методики вибору марок 

обладнання для формування використання 

машин і обладнання в технологіях 

переробки сільськогосподарської продукції 

Лавренко В.В 2015 0,85  

др.арк 

23 Методичні рекомендації для самостійної 

роботи 

Вивчення методики вибору марок 

обладнання для формування використання 

машин і обладнання в технологіях 

переробки сільськогосподарської продукції 

Лавренко В.В 2015 0,75  

др.арк 

24 Методичні рекомендації для самостійної 

роботи 

Вивчення методики вибору марок 

обладнання для формування використання 

машин і обладнання в технологіях 

переробки сільськогосподарської продукції 

Лавренко В.В 2015 0,85  

др.арк 

25 Методичні рекомендації для лабораторної 

роботи 

Машини, обладнання та їх використання для 

виробництва макаронних виробів 

Лавренко В.В 2015 1,0  

др.арк 

26 Методичні рекомендації для лабораторної 

роботи 

Машини, обладнання та їх використання для 

виробництва молочної продукції 

Лавренко В.В., 

Арендаренко В.М 

2015 1,4  

др.арк 

27 Методичні рекомендації для лабораторної 

роботи 

Машини, обладнання та їх використання для 

виробництва молочної продукції 

Лавренко В.В., 

Арендаренко В.М 

2015 1,4  

др.арк 

28 Методичні рекомендації для лабораторної 

роботи 

Машини, обладнання та їх використання для 

виробництва олії 

Лавренко В.В., 

Арендаренко В.М 

2015 1,5 

др.арк 

29 Методичні рекомендації для лабораторної 

роботи 

Машини, обладнання та їх використання для 

виробництва хліба 

Лавренко В.В., 

Арендаренко В.М 

2015 1,0 

др.арк 

30 Методичні рекомендації для лабораторної 

роботи 

Машини, обладнання та їх використання для 

виробництва борошна 

Лавренко В.В., 

Арендаренко В.М 

2015 1,75  

др.арк 

31 Методичні рекомендації для виконання 

лабораторної роботи з дисципліни 

Левчук В. І.,  

Назаренко О. О. 

2015 0,5 

др.арк 



«Трактори і автомобілі»  для студентів 

6.100102 спеціальності “Процеси та 

обладнання агропромислового виробництва” 

// Коробка передач та ведучі мости тракторів 

К-701 та К-700.   

32 Методичні рекомендації для виконання 

лабораторної роботи з дисципліни 

«Трактори і автомобілі»  для студентів 

6.100102 спеціальності “Процеси та 

обладнання агропромислового виробництва” 

// Двопотокові муфти зчеплення 

Назаренко О.О., 

Левчук В.І. 

2015 0,5 

др.арк 

33 Методичні рекомендації з виконання  

курсової роботи з дисципліни Трактори і 

автомобілі для студентів 6.100102 

спеціальності “Процеси та обладнання 

агропромислового виробництва ”.        

Харак Р.М.,  

Левчук В.І. 

2015 0,5 

др.арк. 

34 Методичні рекомендації для виконання 

лабораторних робіт з дисципліни «Трактори 

і автомобілі» розділу «Теорія тракторів і 

автомобілів» для студентів очної та заочної 

форми навчання спеціальності 6.100102 

«Процеси та обладнання агропромислового 

виробництва» 

Харак Р.М.,  

Левчук В.І. 

2015 1,75 

др.арк 

35 Методичні рекомендації для виконання 

лабораторних робіт з дисципліни «Паливно-

мастильні та інші експлуатаційні матеріали» 

для студентів очної та заочної форми 

навчання спеціальності 6.100102 «Процеси 

та обладнання агропромислового 

виробництва» 

Харак Р.М. 2015 2,0 

др.арк. 

36 Методичні рекомендації для лабораторних 

робіт та самостійної роботи студентів денної 

та заочної форми навчання за напрямом 

7.100102 та 8.100102 «Процеси, машини та 

обладнання АПВ» з дисципліни 

Сільськогосподарські машини  

Іванюта М.В., 

Лавренко В.В. 

2016 56 с.  

 
* Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, 

конспекти лекцій, практикуми, методичні вказівки, рекомендації 

За 2015- 2016 н. р. викладачами кафедри було видано навчально-методичної 

літератури в кількості 36. 


