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План видання методичної літератури на 2019 рік 

кафедри Агроінженерії 

 
№ 

п/п 

Найменування видання ПІБ викладача, 

вчена ступінь, 

вчене звання, по-

сада 

О
б

ся
г 

д
р
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р
к
 

Т
и

р
аж

 

Термін 

видання 

1 2 3 4 5 6 

Кафедра агроінженерії 

1. Інженерна екологія: методичні рекомендації 

до виконання лабораторних робіт для здобува-

чів вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціаль-

ності 208 «Агроінженерія» денної та заочної 

форм навчання 

к.т.н., доцент 

Горбенко О.А., 

к.т.н., Пастушенко 

А.С., 

ас. Норинський О.І., 

ас. Храмов М.С. 

3,0 20 

квітень  

2019 р. 

 

2. Монтаж та технічне обслуговування машин 

для переробки сільськогосподарської про-

дукції: методичні рекомендації до виконання 

лабораторних робіт для здобувачів вищої 

освіти ступеня «Магістр» спеціальності 208 

«Агроінженерія» денної форми навчання 

к.т.н., доцент 

Горбенко О.А., 

к.т.н. Кім Н.І. 

ас. Норинський О.І., 

 

3,6 20 
вересень 

2019р. 

3. Теорія і технологія наукових досліджень: 

методичні рекомендації для виконання лабо-

раторних робіт для здобувачів вищої освіти 

ступеня «Магістр» спеціальності 208 «Агроін-

женерія» денної та заочної форм навчання 

к.т.н., доцент 

Горбенко О.А., 

к.т.н. Кім Н.І. 

ас. Норинський О.І., 

 

2 20 

травень  

2019 р. 

 

4. Машиновикористання у тваринництві: ме-

тодичні рекомендації до виконання курсового 

проекту для здобувачів вищої освіти ступеня 

«Бакалавр» спеціальності 208 «Агроінжене-

рія» денної та заочної форм  навчання 

к.т.н., доцент 

Горбенко О.А., 

к.т.н. Кім Н.І., 

асистент Храмов 

М.С., 

ас. Норинський О.І., 

лаборант Смішний 

М.Ю. 

5,3 20 вересень 

2019р. 

5. Механізація та автоматизація сільськогос-

подарського виробництва: методичні реко-

мендації до виконання практичних робіт для 

здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» 

спеціальності 073 «Менеджмент» денної та за-

очної форм навчання 

к.т.н., доцент 

Горбенко О.А., 

к.т.н., Пастушенко 

А.С., 

ас. к.т.н. Кім Н.І. 

ас. Храмов М.С., 

ас. Норинський О.І., 

лаборант Смішний 

М.Ю. 

3,75 20 лютий 

2019р. 



6. Нарисна геометрія та проектування і будів-

ництво підприємств по виробництву й пе-

реробці продукції тваринництва (проекту-

вання і будівництво підприємств по вироб-

ництву й переробці продукції тваринниц-

тва): методичні рекомендації до виконання 

лабораторних робіт для здобувачів вищої 

освіти ступеня «Бакалавр» спеціальності 204 

«Технологія виробництва і переробки продук-

ції тваринництва» денної та заочної форм нав-

чання 

к.т.н., доцент 

Горбенко О.А.,  

ас. к.т.н. Кім Н.І., 

к.т.н., доцент Доце-

нко Н.А., 

лаборант Смішний 

М.Ю. 

 

2,5 20 жовтень 

2019р. 

7. Гідравліка: методичні рекомендації до вико-

нання лабораторних робіт для здобувачів ви-

щої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальностей 

208 «Агроінженерія» та 141 «Електроенерге-

тика, електротехніка та електромеханіка» ден-

ної та заочної форм навчання. Модуль 1-2 «Гі-

дростатика», «Гідродинаміка» 

к.т.н., доцент 

Горбенко О.А.,  

к.т.н., ст. викл.  

Пастушенко А.С., 

ас. Норинський О.І. 

 

2,2 20 березень 

2019 р. 
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