
Огляд навчальної літератури  
                                                                         

з професії «Тракторист-машиніст  
сільськогосподарського (лісогосподарського) 
виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських 
машин та устаткування,водій автотранспортних засобів», 
які є в наявності в бібліотеці Марківського 
професійного аграрного ліцею. 

 
 
 
1. Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт 
сільськогосподарської техніки: Підручник кн..І: 
Трактори.- К.: Грамота, 2003.-332 с. 
 
       У підручнику розглянуто конструкцію, роботу, основні 
експлуатаційні регулювання та технічне обслуговування 
механізмів і систем колісних і гусеничних тракторів. Особлива 
увага приділена опису сучасних двигунів, їх механізмів і систем. 
 
 
2 Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт 
сільськогосподарської техніки: Підручник кн..ІІ: 
Комбайни зернозбиральні.-К.: Грамота,2004.- 320 с.   
 
        У підручнику висвітлено основи будови, роботи, 
експлуатації та ремонту зернозбиральних машин. Розглянуто 
конструкцію, роботу, основні експлуатаційні регулювання та 
технічне обслуговування механізмів і систем зернозбиральних 
комбайнів. 
 
 
.3. Головчук А Ф. Експлуатація та ремонт 
сільськогосподарської техніки:: Підручник кн..ІІІ: 



Машини сільськогосподарські.-К.: Грамота, 2005.- 
576 с. 
 
        У підручнику висвітлено основи будови, роботи, 
експлуатації та ремонту машин для основног7о і поверхневого 
обробітку грунту, для приготування, навантаження та внесення 
добрив, для сівби, садіння, збирання і догляду за 
сільськогосподарськими культурами, а також інші питання, 
пов`язані з краплинним зрошенням, машиновикористанням та 
охороною праці 
 
 
.4. Гречуха В.А. Трактор. Будова та експлуатація: 
Навч. Посібник.- К.: Вища освіта, 2006.- 183 с 
 
         .У посібнику розглянуто будову, принципи дії, 
характеристики і технічне обслуговування сучасних тракторів. 
Наведено велику кількість ілюстративного матеріалу, текстові 
завдання для самостійної роботи          і тематичного оцінювання 
знань, інструкції для виконання лабораторно-практичних робіт, 
довідкові матеріали. 
 
 
5. Мельникович М.М. Лабораторно-практичні 
роботи з будови та експлуатації 
сільськогосподарської техніки: навч. Посібник.- К.:  
Вища освіта, 2013.- 239 с. 
 
          Матеріали викладено відповідно до типових навчальних 
програм, державних стандартів з урахуванням впровадження 
нових технічних досягнень та прогресивних технологій в 
розвиток сільськогосподарської техніки. 
         Наведено короткі теоретичні відомості про сучасні 
трактори та автомобілі, розглянуто  будову і принципи дії 
основних вузлів, механізмів, агрегатів базових моделей машин, 
уміщено три блоки ілюстрованих конструкційно- технологічних 
карток 



 
 
6. Ратомська  З.С. Механізація сільського 
господарства.- Львів.: Оріяна-Нова,2000.-140с 
 
     У підручнику систематизовано будову засобів автоматизації 
сільського господарства, наведено їх технічні характеристики, 
викладено рекомендації щодо ефективного їх використання, 
обслуговування та зберігання.. 
 
7. Скрипник В.І. Розробка, виробництво, 
конструктивні особливості нової 
сільськогосподарської техніки: навч. Посіб.-К.: 
Літера ЛТД, 2019.-256 с. 
 
       У посібнику розглянуто призначення, конструктивні 
особливості, процес роботи перспективної техніки. Для 
здійснення всебічної підготовки учнів також наводиться 
інформація про окремі типи конструктивно застарілих, однак 
досі використовуваних машин. 
 
 
8. Ратомська З. С. Механізація рільництва і 
садівництва: Підручник.-К.: видавництво 
А.С.К.,2006.- 416 с. 
 
       Підручник містить тексти різнорівневих самостійних робіт, 
листи опорних сигналів, інструкції до лабораторних робіт, 
переліки тем для доповідей, рефератів та контрольних робіт, а 
також контрольні запитання  для самоконтролю. 
 
 
9. Бурцев О. М., Шамрай Д.О. Двигуни 
внутрішнього згорання: Навч. посіб.-Х.: ТОВ 
Компанія СМІТ, 2006.- 128  с. 



 
      У посібнику викладено основи термодинаміки та 
теплопередачі, робочі процеси двигунів внутрішнього згорання- 
як дизелів, так  і бензинових,- описано системи двигунів; 
розглянуто сили, що діють у механізмах поршневих двигунів. 
Наведено велику кількість прикладів, розрахунків, графіків і 
рисунків. 
 
 
10.Антоненко А.Ф.,Недашківський Р.М. 
Комплексна система технічного обслуговування 
тракторів і автомобілів: Підруч.- К.: Пед преса,-320 
с. 
 
       Підручник містить навчальний матеріал з предмета 
«Система технічного обслуговування»  та призначений для 
використання під час проведення лабораторно-практичних 
занять з будови машин і відпрацювання індивідуальних 
практичних занять на тракторах, автомобілях і 
сільськогосподарських машинах, а також під час роботи на 
машинно-тракторних агрегатах. 
 
 
11.Луцюк В.І. Організація і технологія 
механізованих робіт сільськогосподарського 
виробництва: Навч. посіб.-К.: ТОВ ЛДЛ,2008.- 336 
с. 
 
          У посібнику подано нові форми організації механізованих 
робіт, викладено методику  комплектування, експлуатації та 
оцінювання якості роботи машинно-тракторних агрегатів. 
 
 
12 . Сердюк М.М. Організація і технологія 
механізованих робіт у рослинництві: Навч. посіб.- 
К.: Видавництво А.С.К.,2006.-192 с. 



 
          Посібник складено відповідно до прогами предмету 
«Організація і технологія механізованих робіт у рослинництві» 
для підготовки трактористів-машиністів сільськогосподарського 
виробництва 
 
 
13. Власенко А.М. Слюсарні роботи: Підруч.- К.: 
Вища освіта, 2013.- 357 с. 
 
       Підручник містить навчальний матеріал, поданий як 
поєднання текстів та ілюстрацій, містить технічну інформацію 
щодо слюсарних інструментів, обладнання,механізмів і 
машин.Після кожного навчального елементу розміщено 
завдання, а після кожного модульного блоку відповідно тести. 
 
 
14. Костів Б.І. Експлуатація автомобільного 
транспорту: Підручн.- Львів: Світ, 2004.- 496 с. 
 
       У підручнику розглянуто технічну характеристику рухомого 
складу автомобільного транспорту, його техніко-експлуатаційні 
показники,організацію автомобільних перевезень, норми витрат 
паливно-мастильних матеріалів, вимоги правил безпеки праці, 
електробезпеки, пожежної безпеки. Матеріал викладено 
відповідно до програми підготовки водіїв транспортних засобів 
категорій «В»,»С»,»Д»,»Е». 
 
 
15. Коваленко В.М Діагностика і технологія 
ремонту автомобілів: Підручник.- К.: Літера ЛТД, 
2017.- 224 с.  
 
        У підручнику розглянуто поелементне діагностування 
систем автомобіля та діагностичне обладнання, способи 
відновлення деталей. Наведено типові технологічні процеси 



ремонту вузлів та агрегатів автомобілів. Уміщено додатки, які 
можна використовувати для ремонту автомобілів. 
 
 
16.  Виходець О.М. та ін.. Культура та етика 
водіння: Підручник.- К.: Пед. Преса, 2008.- 320 с. 
 
        Підручник містить навчальний матеріал з предмета 
«Культура та етика водіння» для підготовки кваліфікованих 
водіїв. Розділи підручника створено на основі практичних 
досліджень поведінки водіїв у різних дорожніх ситуаціях. 
 
 
 
 
 

 

Ця література призначена для 
викладачів, учнів професійно-
технічних навчальних закладів та 

абітурієнтів. 
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