
Секція педагогічних працівників професій «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва», «Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування» 

 
Професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування» 

 

Навчальний посібник «Основи слюсарної справи» 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/

2020/04/28/5slyusarna.pdf 

Основи слюсарної справи: навчальний посібник.Попов А. Ф., Пахар Т. В., Паржницький О. В., 

Шулепіна Г. Ю. https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidrucnnyky-posibnyky-

profosvita/slusarna-sprava-Popov.pdf 

 

Підручник "Агротехнологія" Луцюк В.І., Шамралюк О.Л. https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-

navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/pdruchnik-agrotekhnologya-

lutsyuk-v-shamralyuk-ol/ 

Навчальний посібник «Розробка, виробництво, конструктивні особливості нової 

сільськогосподарської техніки»(авт. Скрипник В. І.) https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-

posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/navchalniy-posbnik-rozrobka-

virobnitstvo-konstruktivn-osoblivost-novo-slskogospodarsko-tekhnki-avt-skripnik-v-/ 

Дячук В.П. Навчально-методичний комплект з  предмета «Правила дорожнього руху» 

Практичний порадник педагогам щодо організації освітньої діяльності здобувачів освіти з 

вивчення окремих предметів сільськогосподарського напряму професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників у дистанційному 

режимі(НМЦПТО у Дніпропетровській області) 

Атлас новітніх зразків сільськогосподарської техніки (Степанов І.В., методист НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області) 

Андрощук А.В. Робочий зошит для викладання «Лабораторно-практичних робіт модуля ТрА1-1» 

Практичний посібник для проведення лабораторно-практичних занять з предмету: 

«Трактори» за професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» (ВПУ 

№75, Дніпропетровська область) 
Збірка тестових завдань з професії «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і 

устаткування», кваліфікація: 2,3,4 розрядів (автори Галас З.Ю., Любка М.В.) (НМЦ ПТО у 

Закарпатській області) 

Електронний збірник тестових завдань з предмета "Трактори"Барабаш В.В.Тести з предмета 

"Трактори" - Google Документы 

Онлайн тести з професії «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2 

розряду» 

Різнорівневі тестові завдання для державної кваліфікцаійної атестації учнів з професії 

Тракторист-машиніст с/г виробництва, Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування 

(Очеретяна Н.М., голова метод. комісії , Тимко А.П., майстер в/н, Варваринець В.В., майстер в/н, 

Корабель Я.В., викладач ДПТНЗ «Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Михайла 

Данканича») 

"Машини для основного обробітку грунту", творча група у складі: Скляр В.А., Малюжонок В.А. 

(Архангельський професійний аграрний ліцей). 

Відео уроки: Тракториhttp://viktorh.in.ua/traktori/video/ 

Будова прес-підбирача ПС 

1,6Бhttps://www.youtube.com/watch?v=q0HYL0P1C8c&feature=emb_logo 

Косіння багаторічних трав: Т-40https://www.youtube.com/watch?v=3mbtF9pG-so 

Згортання сіна: Трактор ДВ244АТhttps://www.youtube.com/watch?v=BHzlLsnBF8w 

Машини для ґрунтозахисної, ресурсозберігаючої технології обробітку 

ґрунтуhttps://youtu.be/1EYGKdMLHuw?list=PLOl07-AUaitWoyuS312evxDFpyPVF49_V 

Сільськогосподарські машиниhttps://youtu.be/swrCn6l9Ic8 
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Технологія збирання зернових культур комбайном «Джон Дір»  

https://youtu.be/YC7_HFZZzjs?list=PLOl07-AUaitWoyuS312evxDFpyPVF49_V 

Сільськогосподарські машини та їх використання  

https://www.youtube.com/watch?v=q0eVALkjhkI 

Машини для внесення мінеральних добрив  

https://www.youtube.com/watch?v=2xtUXj9cMWc 

Машини для збирання кукурудзи на зерноhttps://www.youtube.com/watch?v=3bg9Di1oDYU 

Зернові сівалкиhttps://www.youtube.com/watch?v=oMhB97BdVQ4 

Зерноочисні машиниhttps://youtu.be/TE57dPT0tCw?list=PLOl07-AUaitWoyuS312evxDFpyPVF49_V 

Інтерактивні вправи https://learningapps.org/15682621 

https://learningapps.org/display?v=p7wxwt77520 

https://learningapps.org/display?v=pdozv0hgj20 
Віртуальна спільнота ""Разом до успіху" учасників освітнього процесу (аграрної та 

автомобільної галузі) закладів професійної освіти Чернігівщини (НМЦ ПТО у Чернігівській 

області) 

Методична розробка уроку “Підготовка до роботи машинно-тракторного агрегату для 

передпосівного обробітку грунту.” (Велегура С. В., майстер в/н Царичанського аграрного 

професійного ліцею) 

Методична розробка уроку в/н “ТО No1, No2 трактора Т-150” ( Кириченко І. М., майстер в\н 

ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей») 

Збірник методичних розробок уроків в/н з професії «Тракторист – машиніст 

сільськогосподарського виробництва» (категорія А1) (Лимар О. П., методист кабінету 

професійної підготовки аграрної галузі НМЦ ПТО у Луганській області) 

 

Інші професії  сільського господарства 

 
Матеріалознавство: методичні вказівки для здобувачів професії «Лаборант хіміко-

бактеріологічного аналізу» Мовчан О.В. 

https://docs.google.com/document/d/1SPFC6mfgT5wOjLoeiZNDLo31y-c9Sk0d/edit 
Зберіганнятапереробкасільськогосподарськоїпродукції : навч. посіб.зазаг. ред. Т. М. 

Сікірніцької. 

Презентація до уроку "Машини для поверхневого обробітку грунту" (викладача спецдисциплін 

Довгоброд Л.В. Селидівського професійного ліцею, Донецька область) 

Електронний посібник з предмету "Декоративне садівництво" (С.Данилейко, РЦ ПТО № 1 

м.Кременчука, Полтавська область) 

Навчальний посібник з предмета «Спеціальне малювання» (С.Дейсун, КПЛ ім. А.С.Макаренка, 

Полтавська область) 

Професія«Овочівник», кваліфікація – 3 розряд,Навчально-методичний комплект з модуля 

Виробниче навчання, модуль О – 3.2.2.Забурмеха Л.В. 

https://drive.google.com/drive/folders/1uNwxz9m6yVTO5CNLDAx-QyBSqg1xb5xO 

Професія«Оператор технологічного устаткування в спорудах захищеного грунту», 

кваліфікація – 3 розряд, предмет – спецтехнологія, модуль ОТУСГ-3.2 Доротюк О.В. 

https://drive.google.com/drive/folders/1xPd9WBrfMrCZLyOlMm2DJ1SHGEjjtSJZ 

Банк електронних навчальних ресурсів з професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 

робітників сільськогосподарської галузі(НМЦ ПТО у Дніпропетровській області) 
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