
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва


книги


629.114
А 35		Азбука тракториста [Текст] : учеб. пособие / А. В. Короткевич, И. М. Асябрик, В. Г. Глазко, Н. Ф. Кастюкевич. – Минск : Урожай, 1974. – 488 с.
	Кл. слова: тракторы -- классификация -- общее устройство -- сельскохозяйственные машины -- техобслуживание -- хранение -- техника безопасности -- охрана труда -- трактори -- класифікація -- загальне пристрій -- сільськогосподарські машини -- техобслуговування -- зберігання -- техніка безпеки -- охорона праці
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  11 : 2 – Б. п. № 1 (Московський, 45), 9 – Б. п. № 3 (Артема, 44)

631.3
А 39		Акимов, А. П. Учебник тракториста- машиниста второго класса [Текст] : рекомендовано методсоветом по направлению / А. П. Акимов, М. Б. Гельман, А. М. Гуревич ; под ред. А. М. Гуревича. – М. : Агропромиздат, 1985. – 368 с. : рис., табл. – (Учебники и учеб. пособия для подгот. с.-х. кадров массовых профессий). – Библиогр.: с. 364. – Прил.: с. 362-363.
	Кл. слова: двигатель -- трансмиссия -- ходовая часть -- пневматическая система -- электрическое оборудование -- плуги общего назначения -- машинно-тракторные агрегаты -- ремонт деталей ходовой части -- технология внесения удобрений -- двигун - трансмісія -- ходова частина -- пневматична система -- електричне обладнання -- плуги загального призначення -- машинно-тракторні агрегати -- ремонт деталей ходової частини -- технологія внесення добрив
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  5 : 4 – Б. п. № 1 (Московський, 45), 1 – Б. п. № 2 (Мироносицька, 92)

629.114.2(075)
А 69		Анохин, В. И. Пособие тракториста [Текст] : учеб. пособие / В. И. Анохин, А. Г. Сахаров. – 2-е изд. перераб. – М. : Колос, 1970. – 424 с. : рис. – (Учебники и учеб. пособия для подгот. с.-х. кадров массовой квалификации).
	Кл. слова: электрическое оборудование -- ходовая часть -- шасси -- система смазки -- система питания -- блок-картер -- регуляторы -- система охлаждения -- дизель -- система зажигания -- електричне обладнання -- ходова частина -- шасі -- система мастила -- система живлення -- регулятори -- система охолодження -- система запалювання
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 : Б. п. № 1 (Московський, 45)

629.114.2
Б 12	Бабусенко, С. М. Справочник молодого тракториста [Текст] / С. М. Бабусенко. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1979. – 224 с. : рис., табл. – (Профтехобразование). – Прил.: с. 220-221.
	Кл. слова: колесные трактора -- самоходные шасси -- гусеничные тракторы -- обслуживание -- проверка -- регулировка -- стартер -- система охлаждения -- система питания -- смазка -- колісні трактори -- самохідні шасі -- гусеничні трактори -- обслуговування -- перевірка – регулювання -- система охолодження -- система живлення -- мастило
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 1 (Московський, 45)

631.3(035)
Б 12	Бабусенко, С. М. Справочник тракториста [Текст] / С. М. Бабусенко, Ю. Я. Корицкий. – 2-е изд., пеpеpаб. и доп. – М. : Высш.шк., 1974. – 224 с.
	Кл. слова: главная муфта -- система смазки -- конечная передача -- электрооборудование -- хранение машин -- дизельное топливо -- охлаждающие жидкости -- головна муфта -- система мастила -- кінцева передача -- електрообладнання -- зберігання машин -- дизельне паливо -- охолоджуючі рідини
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 : Б. п. № 1 (Московський, 45)

631.358
Б 94	Буяшов, В. П. Трактористу-машинисту о кормоуборочной технике [Текст] / В. П. Буяшов, Л. А. Вергейчик, В. К. Гриб. – Мн. : Ураджай, 1990. – 128 с. : рис. – (Эконом. и проф. знания – труженикам села). – Библиогр.: с. 124. – ISBN 5-7860-0426-0.
	Кл. слова: заготовка сена -- заготовка сенажа -- заготовка силоса -- заготовка травяной муки -- заготівля сіна -- заготівля сінажу -- заготівля силосу -- заготівля трав'яного борошна
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Б. п. № 1 (Московський, 45)

629.114.2(035)
Д 58	Довідник тракториста-машиніста [Текст] / за ред. В. І. Меняйла. – Київ : Уpожай, 1979. – 232 с.
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Б. п. № 1 (Московський, 45)

629.114.2(035)
	Д 58	Довідник тракториста-машиніста [Текст] / за ред. В. П. Мартиненка. – Київ : Уpожай, 1988. – 288 с. – Библиогр.: с. 281.
		Кл. слова: трактори -- тракторы -- сільськогосподарські машини -- сельскохозяйственные машины -- експлуатація -- эксплуатация -- оплата праці -- оплата труда -- охорона праці -- охрана труда
		Имеются экземпляры в отделах:   всего  19 : 16 – Б. п. № 1 (Московський, 45), Б. п. № 2 (Мироносицька, 92)

629.114.2.004.5
	К 68	Короткевич, А. В. Советы трактористу [Текст] / А. В. Короткевич, И. М. Асябрик, К. А. Якимчук. – Минск : Ураджай, 1978. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 187.
	Кл. слова: техобслуживание -- эксплуатация -- двигатель -- неисправность -- смазка -- ходовая система – ремонт -- техобслуговування -- експлуатація -- двигун -- несправність -- мастило -- ходова система
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 1 (Московський, 45)

631.3(035)
Л 36	Левитский, Г. И. Справочник молодого тракториста по регулировкам сельскохозяйственных машин [Текст] : учеб. пособие / Г. И. Левитский, А. Ф. Пронин. – 2-е изд., пеpеpаб. и доп. – М. : Высш.шк., 1976. – 272 с. : ил.
		Кл. слова: почвообрабатывающие машины -- посевные машины -- опрыскиватели -- опыливатели -- уборочные машины -- ґрунтообробні машини -- посівні машини -- обприскувачі -- обпилювачу -- збиральні машини
		Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Б. п. № 1 (Московський, 45)

631.372
Л 46	Ленский, А. В. Справочник тракториста-машиниста [Текст] / А. В. Ленский, Г. В. Яскорский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Росагpопpомиздат, 1990. – 366 с. : рис., табл. – ISBN 5-260-00281-4. – Прил.: с. 319-365.
		Кл. слова: плуги -- лущильники -- культиваторы -- сеялки -- жатки -- оросительная техника -- лущильники -- культиватори -- сівалки -- зрошувальна техніка
		Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 1 (Московський, 45)

631.3(075)
М 82	Москвин, М. В. Организация и методика производственного обучения трактористов-машинистов [Текст] : учеб. пособие / М. В. Москвин. – М. : Агропромиздат, 1991. – 144 с. : табл. – (Учебники и учеб. пособия для техникумов).
		Кл. слова: учебно-воспитательные задачи -- планирование задач -- подготовка к занятиям -- содержание -- руководство практикой -- навчально-виховні завдання -- планування завдань -- підготовка до занять – зміст -- керівництво практикою
		Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : Б. п. № 1 (Московський, 45)

658.382.3
П 76	Примірна інструкція з охорони праці для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва 2.0.00-013-99 [Текст] : затв. Наказом Мінагропрому України 09.03.99 N 110. Узгоджено Лист. Нац. НДІ охорони праці 29.12.98 N 419 / Деpж. ноpмат. акт пpо охоpону пpацi. – К. : Основа, 2000. – 144 с. – ISBN 966-7233-32-4.
		Кл. слова: можливі небезпеки під час виконання роботи -- вимоги під час виконання роботи -- вимоги безпеки після закінчення роботи -- аварійні ситуації -- пожежа -- електронебезпека -- травмування людей -- возможные опасности во время выполнения работы -- требования при выполнении работы -- требования безопасности по окончании работы -- аварийные ситуации -- пожар -- электроопасность -- травмирование людей
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  6 : Б. п. № 1 (Московський, 45)

629.114.2.003(07)
Р 65	Розрахунок показників облікового листа тракториста-машиніста [Текст] : метод. рек. / Г. Є. Мазнєв ; ХДТУСГ. –Харків, 2000. – 14 с.
		Имеются экземпляры в отделах:   всего  30 : 1 – Б. п. № 1 (Московський, 45, 29 – Б. п. № 3 (Артема, 44)

629.114.2(035)
С 65	Сорокин, Е. М. Справочник тракториста дизельных тракторов [Текст] / Е. М. Сорокин. – 2-е изд. – М. : Сельхозгиз, 1954. – 328 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 325.
		Кл. слова: С-80 -- ДТ-54 -- КД-35 -- КПД35 -- Беларусь -- пуск дизеля -- обкатка -- лемешные плуги -- лущильники -- сеялки -- лемішні плуги -- сівалки
		Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 1 (Московський, 45)

629.114.2(035)
	С 74	Справочник по трактору Т-74 [Текст] / под ред. Б. П. Кашубы. – Харків : Прапор, 1970. – 320 с. – (Спутник тракториста).
		Кл. слова: характеристика -- эксплуатация -- уход -- смазка -- обслуживание -- двигатель -- счетчик -- рама -- электрооборудование -- кабина -- неисправности -- хранение -- агрегатирование -- експлуатація -- догляд -- мастило -- обслуговування -- двигун -- лічильник -- електрообладнання -- кабіна -- несправності -- зберігання -- агрегатування
		Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 1 (Московський, 45)

629.114.2(035)
С 74	Справочник тракториста [Текст] / Л. Ю. Гальперин, Т. Ф. Зайцев, С. А. Карпенко [и др.]. – Киев : Уpожай, 1964. – 832 с. : рис., табл.
		Кл. слова: С-100 -- Т-75 -- Т-74 -- ДТ-54 -- Т-50В -- Беларусь -- прелпосевная обработка почвы -- сев и посадка -- заготовка кормов -- уборка урожая -- ередпосівна обробка грунту -- сівба -- заготівля кормів -- збирання врожаю
		Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : 2 – Б. п. № 1 (Московський, 45), Б. п. № 3 (Артема, 44)

631.3
У 91	Учебник тракториста- машиниста первого класса [Текст] : учеб. пособие / В. А. Чернышев, К. А. Ачкасов, Ю. Я. Корицкий [и др.] ; под ред. В. А. Чернышева. – М. : Агропромиздат, 1988. – 350 с. : рис., табл. – (Учебники и учеб. пособия для кадpов массовых пpофессий). – Библиогр.: с. 342. – ISBN 5-10-000-345-6. – Предм. указ.: с. 343-347.
	Кл. слова: азотирование -- буксировка -- изогнутость -- картер -- ковкость -- лущение почвы -- неплоскостность -- огранка -- цементация – цианирование -- азотування -- буксирування -- зігнутість -- гнучкість -- лущення грунту -- неплощинність -- огранювання -- цементація -- ціанування
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : : Б. п. № 1 (Московський, 45)

631.3
Ч-80	Что должен знать тракторист-машинист второго класса : пособие для повышения квалификации. – 2-е изд.,пеpеpаб. и доп. – Минск : Уpаджай, 1974. – 392 с.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 


часописи

Agroexpert [Текст] : практ. посіб. аграрія / засн.: ТОВ "Аграр Медієн Україна". – К. : ТОВ "Аграр Медієн Україна", 2008 -     . – ISSN 2078-8193. – Выходит ежемесячно
Зарегистрированы поступления:
2016 г. экз.1 – Б. п. № 1 (Московський , 45)
2015 г. экз.1 – Б. п. № 1 (Московський , 45)
2012 г. экз.1 – Б. п. № 1 (Московський , 45.)

Сельский механизатор : науч.-попул. произв. журн./ учрежден М-вом сел. хоз-ва РФ, ООО "Нива", ФГОУ ВПО "Московский гос. агроинженер. ун-т им. В. П. Горячкина. – М. : Сел. механизатор, 1958 –     . – ISSN 0131-7393. – Выходит ежемесячно.
	Зарегистрированы поступления:
2007–2013 гг. экз.1 –– Б. п. № 1 (Московський , 45)

Техника и оборудование для села : информ. и науч.-произв. журн. / учредитель ФГНУ "Росинформагротех". – М., 1997 –     . – Выходит ежемесячно.
			Зарегистрированы поступления:
		2007 – 2012 гг. экз.1 – Б. п. № 1 (Московський , 45)

The ukrainian Farmer [Текст] = Український фермер. – Київ : ТОВ "АГП Медіа", 2008 –     . – Выходит ежемесячно.
Зарегистрированы поступления:
2011–2016 гг. экз.1 – Б. п. № 1 (Московський , 45)


статті


Ездин, А. В. Трактористов готовим вместе – школа и хозяйство [Текст] / А. В. Ездин, А. В. Жуков // Сельский механизатор. – 2009. – № 10. – С. 21.

За яких умов особи, які працювали трактористами-машиністами, мають право на пенсію за віком на пільнових умовах? [Текст] // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 2010. – № 6. – С. 22.

Костомахин, М. Тракторист и надежность трактора [Текст] / М. Костомахин // Сельский механизатор. – 2008. – N 3. – С.28-29.

Носов, Г. И. Подход к эксплуатации самоходной техники стал строже [Текст] / Г. И. Носов // Сельский механизатор. – 2013. – № 6. – С. 22-23. – Библиогр. в конце ст.
	Кл. слова: самоходная машина -- правила допуска -- категория -- экзаменационные билеты -- самохідна машина -- правила допуску -- категорія -- екзаменаційні білети
	Аннотация: Новое в правилах допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).
	Анотація: Нове в правилах допуску до управління самохідними машинами та видачі посвідчень тракториста-машиніста (тракториста).

Про затвердження Порядку позбавлення трактористів-машиністів права на керування тракторами, комбайнами, іншими самохідними сільськогосподарськими машинами : наказ М-ва аграрної політики України від 1 квіт. 2010 р. № 165 [Текст] // Довід. кадровика. – 2010. – № 11. – С. 101-102.

Рославлев, В. Г. Тракторист спешит на пожар [Текст] / В. Г. Рославлев // Сельский механизатор. – 2010. – № 9. – С. 32.
Кл. слова: пожаротушение -- трактор -- пожарный расчет -- пожежогасіння - пожежний розрахунок

Спаская, Л. И. Теплонапряженность тракториста в кабине трактора [Текст] / Л. И. Спаская // Вісник Харківського держ. техн. ун-ту сіл. госп-ва / ХДТУСГ. – Харків – 2002. – Вип. 12: Механізація с.-г. вир-ва. – С. 25-28. – Библиогр.: с. 28.
	Аннотация: Оценена нестационарность теплоотдачи при переменном микроклимате в кабине трактора.
	Анотація: Оцінена нестаціонарність тепловіддачі тракториста при змінному мікрокліматі в кабіні трактора.

Трактористам безробіття не загрожує [Текст] // The ukrainian Farmer. – 2016. – № 6. – С. 8.
Кл. слова: трактористи -- трактористы -- швачки -- швеи -- будівельники -- строители -- кухарі -- повара -- праця – работа -- робота

32. 		Тяпков, Г. О некоторых аспектах выдачи удостоверений тракториста- машиниста (тракториста) [Текст] / Г. Тяпков // Сельский механизатор. – 2008. – № 8. – С. 23-24.

Условия тpуда тpактоpистов-машинистов и их состояние здоpовья [Текст] // Техника и обоpуд. для села. – 2004. – № 11. – С. 8-10.


