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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни “Машини та обладнання для 
біотехнологій” складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки фахівців ступеня підготовки «бакалавр» галузь знань – 20 

Аграрні науки та продовольство, спеціальності 208 – Агроінженерія.   

Метою вивчення навчальної дисципліни “Машини та 
обладнання для біотехнологій” є формування у майбутніх фахівців 
правильного підходу до постановки і вирішенню проблеми 
ефективного використання машин та обладнання для біотехнологій; 
надання студентам базових знань основ з управління ресурсо- і 
енергозбереженням при розрахунку і проектуванні, експлуатації та 
обслуговуванні машин та обладнання для біотехнологій.  

Завдання навчальної дисципліни “Машини та обладнання для 
біотехнологій” – надання студентам основних знань в сфері 
ресурсозбереження матеріального виробництва, експлуатації, ремонті 
машин і обладнання; застосування ресурсозберігаючих технологій; 
застосування енергії та її ролі в суспільстві; питання виробництва, 
розподілу і споживання енергії та їх екологічні аспекти. 

Міждисциплінарні зв'язки: дисципліна “Машини та обладнання 
для біотехнологій” є складовою частиною циклу дисциплін загально- 

професійної підготовки студентів. Вивчення курсу передбачає 
наявність систематичних та ґрунтовних знань із курсів: «Новітні 
технології в агроінженерії», «Фізика», «Основи екології», «Хімія», а 
також цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, 
активної роботи на лекціях, практичних заняттях, самостійної роботи 
та виконання поставлених задач. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України. 

 

Анотація 

У результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні знати 
основні засади розвитку агроінженерії з погляду впровадження сучасних 
технологій; загальні положення машини та обладнання для 
біотехнологій, енергозбереження; шляхи покращення екологічного стану 
технічних об’єктів; оцінку ролі підприємств галузі у створенні екологічно 
чистих, безвідходних виробництв, ресурсозберігаючих технологій, як в 
теоретичному, так і практичному відношенні; сучасні прийоми і засоби 
управляння енергоефективністю і енергозбереженням машини та 
обладнання для біотехнологій; організацію контролю і обліку ресурсів. 
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Вони повинні вміти визначати показників машини та обладнання для 
біотехнологій; прогнозувати ресурс машин і обладнання; здійснювати 
оцінку ефективності технологій в технологічних процесах машини та 
обладнання для біотехнологій; планувати виробничо-технічний 
комплекс підприємства з покращення ресурсно-енергетичних показників; 

визначати норми витрат матеріальних ресурсів для технічного процесу, 

відходів і витрат виробництва, витрат матеріалів для біотехнологій; 

використовувати основні прийоми здійснення енергетичного аналізу 
технологічних процесів і обладнання; оцінювати їх функціонально-

економічну ефективність, а також ефективність енергозберігаючих 
заходів. 

Ключові слова: Машини; машинобудування; обладнання; 

біотехнологія; техніка; технічна система. 

 

Аbstract 
As a result of studying this discipline, students should know the basic 

principles of agro-engineering development in terms of the introduction of 

modern technologies; general provisions of biotechnology machinery and 

equipment, energy saving; ways to improve the environmental status of 

technical facilities; evaluation of the role of the enterprises of the branch in 

creation of environmentally friendly, waste-free production, resource-saving 

technologies, both in theoretical and practical terms; state-of-the-art techniques 

and tools for managing energy efficiency and energy conservation of 

biotechnology machinery and equipment; organization of control and 

accounting of resources. They must be able to determine the performance of 

machinery and equipment for biotechnology; to predict resource of machines 

and equipment; to evaluate the efficiency of technologies in technological 

processes of machinery and equipment for biotechnology; to plan the 

production and technical complex of the enterprise for improvement of 

resource and energy indicators; determine the rates of consumption of material 

resources for the technical process, waste and production costs, materials costs 

for biotechnology; to use the basic methods of energy analysis of technological 

processes and equipment; to evaluate their functional and economic efficiency, 

as well as the efficiency of energy saving measures. 

Key words: Mechanisms of machines; engineering; equipment; 

biotechnology; machinery; technical system. 
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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

20 “Аграрні науки та 
продовольство ” 

 

Спеціальність 

208 

“Агроінженерія” 

 

Нормативна 

Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 4  5 

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання: 
не передбачене 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

8 10 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 9 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 
студента – 6 

 

Рівень вищої освіти: 
Бакалавр 

 

20 год. 6 год. 
Практичні, семінарські 

20 год. 6 год. 
Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 

80 год. 108 год. 
Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: 
залік залік 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 34 до 66. 

для заочної форми навчання – 10 до 90. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни “Машини та обладнання для 
біотехнологій” – формування у майбутніх фахівців правильного 
підходу до постановки і вирішенню проблеми ефективного 
використання машин та обладнання для біотехнологій; надання 
студентам базових знань основ при розрахунку і проектуванні, 
експлуатації та обслуговуванні машин та обладнання для 
біотехнологій; визначення основних параметрів сировини та продукту 
біотехнологічного процесу. 

Завдання навчальної дисципліни “Машини та обладнання для 
біотехнологій” – надання студентам глибокі знання по принципам та 
процесам роботи, технологічній наладці основних параметрів 
біопроцесів, що необхідні для їх високоефективного використання в 
агропромисловому виробництві; вивчити методи, правила і норми, що 
використовуються упродовж біотехнологічного виробництва; 
розглянути специфічні сторони конструювання технічного оснащення 
біотехнологічних процесів. 

У результаті вивчення навчальної “Машини та обладнання для 
біотехнологій” студент повинен: 

знати: основні засади розвитку машини та обладнання для 
біотехнологій з погляду ресурсо- і енергозбереження; основи 
біотехнологічних процесів; сновні види і характеристику вихідних 
об'єктів біотехнологій; основні принципи проектування 
біотехнологічних виробництв; оцінку ролі підприємств галузі у 
створенні екологічно чистих, безвідходних виробництв; сучасні 
прийоми і засоби управляння енергоефективністю машини та 
обладнання для біотехнологій. 

вміти: планувати та організовувати технологічні процеси, 
обирати оптимальні умови впровадження біотехнологій та керувати 
ними згідно сучасних методів контролю технологічних операцій та 
готової продукції; планувати виробничо-технічний комплекс 
підприємства з покращення технологічних показників; визначати 
норми витрат матеріальних ресурсів для біотехнологічних 
виробництв.
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Змістовий модуль 1. Машини та обладнання 
біотехнологічних виробництв 

Тема 1. Основні поняття процесів біотехнологічних 
виробництв. 

1.1. Зміст і завдання дисципліни.  
1.2. Класифікація основних технологічних процесів.  
1.3. Основні закони, яким підпорядковані технологічні процеси.  
1.4. Загальні принципи аналізу та розрахунку процесів і апаратів.  

1.5. Основи раціональної побудови апаратів.  
1.6. Методи інтенсифікації процесів біотехнологічних виробництв.  
1.7. Технології, що застосовуються в біотехнологічних 

виробництвах. 

 

Тема 2. Моделювання та оптимізація процесів і апаратів. 

2.1. Класифікація моделей.  
2.2. Теореми і критерії подібності.  

2.3. Способи опрацювання експериментальних даних.  
2.4. Суть, переваги та недоліки математичного моделювання. 

 

Тема 3. Технологічна організація виробництва  
3.1. Розробка технологічних схем.  
3.2. Обґрунтування вибору технологічних схем виробництва.  
3.3. Основні технологічні етапи біотехнологічних виробництв.  
3.4. Машини та обладнання біотехнологічних виробництв. 

 

Тема 4. Конструкційне проектування машини та обладнання  

4.1. Проектування технологічного обладнання.  
4.2. Вибір типового обладанання та основні вимоги при проектуванні. 
4.3. Конструювання нестандартного обладнання.  
4.4. Сучасна структура САПР.  

 

Тема 5. Стадії основного технологічного процесу 

5.1. Проектування відділення біосинтезу.  

5.2. Проектування відділення виділення  цільового продукту.  

5.3. Отримання концентратів.  

5.4. Отримання очищенних препаратів 
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Змістовий модуль 2. Машини та обладнання біотехнологічних 
виробництв агропромислового комплексу 

Тема 6. Машини та обладнання для виробництва біопалива  
6.1. Стан і перспективи застосування альтернативних джерел 

енергії. 
6.2. Розвиток альтернативних джерел і видів енергії. 
6.3. Машини та обладнання біотехнологій створення енергії твердого 

біопалива. 

6.4. Машини та обладнання біотехнологій створення енергії газового 
біопалива. 

6.5. Машини та обладнання біотехнологій створення енергії 
дизельного біопалива. 

 

Тема 7. Машини та обладнання виробництва харчових 
продуктів 

7.1. Обладнання для виробництва харчових кислот.  

7.2. Біотехнологія напоїв.  

7.3. Апарати для дозрівання молочних продуктів. 

7.4. Обладнання для засолу м'яса. 

7.5. Обладнання для виробництва спирту . 
7.6. Машини та обладнання агробіотехнологій. 

 

Тема 8. Машини та обладнання гідромеханічних процесів для 
біотехнологій 

8.1. Гідромеханічні процеси.  
8.1. Механічне обладнання для перемішування.  
8.3. Оцінка ефективності,  поточне і пневматичне перемішування.  
8.4. Будова і розрахунок мішалок.  
8.5. Витрати енергії на перемішування.  
 

Тема 9. Біотехнології утилізації і біоконверсії відходів 
агропромислового комплексу 

9.1. Негативний вплив відходів тваринництва на навколишнє 
середовище.  

9.2. Машини та обладнання для біотехнології утилізації відходів 
агропромислового комплексу.  

9.3. Машини та обладнання для біотехнології утилізації відходів 
агропромислового комплексу біоконверсії. 
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Тема 10. Методи контролю та управління біотехнологічними 
процесами 

10.1. Методи кількісного підрахунку мікроорганізмів. 

10.2. Визначення біомаси мікроорганізмів ваговим методом. 

10.3. Метод кількісного обліку мікроорганізмів висівом на щільні 
поживні середовища.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі усього 

у тому числі 
л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Змістовий модуль 2.Машини та обладнання 
біотехнологічних виробництв 

Тема 1. Основні 
поняття процесів 
біотехнологічних 
виробництв 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 10 

Тема 2. 
Моделювання та 
оптимізація 
процесів і 
апаратів 

12 2 2 - - 8 12 2 2 - - 10 

Тема 3. 
Технологічна 
організація 
виробництва 

12 2 2 - - 8 12 2 2 - - 10 

Тема 4. 
Конструкційне 
проектування 
машини та 
обладнання 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Тема 5. Стадії 
основного 
технологічного 
процесу 

підприємстві 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Разом за ЗМ 1 60 10 10 - - 40 60 4 4 - - 54 
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Змістовий модуль 2. Машини та обладнання біотехнологічних 
виробництв агропромислового комплексу 

Тема 6. Машини 
та обладнання для 
виробництва 
біопалива 

12 2 2 - - 8 12 2 2 - - 12 

Тема 7. Машини 
та обладнання 
виробництва 
харчових 
продуктів 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Тема 8. Машини та 
обладнання 
гідромеханічних 
процесів для 
біотехнологій 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 10 

Тема 9. 

Біотехнології 
утилізації і 
біоконверсії 
відходів 
агропромислового 
комплексу 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 10 

Тема 10. Методи 
контролю та 
управління 
біотехнологічним
и процесами 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 10 

Разом за ЗМ 2 60 10 10 - - 40 60 2 2 - - 54 

Усього годин 120 20 20 - - 80 120 6 6 - - 108 

 

5. Теми семінарських занять 

Семінарські занятя не передбачені 
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6. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

Модуль 1. Змістовий модуль 1. Машини та обладнання 
біотехнологічних виробництв 

1 
Тема 1. Вивчення складових елементів 

біотехнологічних процесів 
2 - 

2 
Тема 2. Проектування промислового 

виробництва амінокислот  2 2 

3 
Тема 3. Машини та обладнання для 

виробництва пробіотиків  2 2 

4 
Тема 4. Машини та обладнання для 

виробництва цукрових кондитерських виробів 
2 - 

5 

Тема 5. Машини та обладнання для 

виробництва борошняних кондитерських 
виробів 

2 - 

Змістовий модуль 2. Машини та обладнання біотехнологічних 
виробництв агропромислового комплексу 

6 
Тема 6. Машини та обладнання для 

виробництва макаронних виробів 
2 2 

7 
Тема 7. Машини та обладнання бродильних 

виробництв. Технологія солоду 
2 - 

8 

Тема 8. Технологія бродильних 
виробництв. Технологія горілки та лікеро- 

горілчаних виробів 

2 - 

9 
Тема 9. Технологія виробництва 

безалкогольних напоїв 
2 - 

10 

Тема 10. Машини та обладнання для 

виробництва хлібопекарських дріжджів – 

одного з продуктів мікробного синтезу та 
технологія виготовлення хліба 

2 - 

 Разом 20 6 

 

7. Теми лабораторних занять 

Лабораторні занятя не передбачені 
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8. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 
навчання: 

20 годин – підготовка до аудиторних занять;  

24 годин – підготовка до контрольних заходів; 

36 годин – опрацювання окремих тем програми або їх частин, які 
викладаються на лекціях.  

Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми 
навчання: 

6 годин – підготовка до аудиторних занять;  
24 годин – підготовка до контрольних заходів; 

78 годин – опрацювання окремих тем програми або їх частин, які 
викладаються на лекціях. 



13 

 

8.1. Завдання для самостійної роботи 
 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кіль. годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

Модуль 1. Змістовий модуль 1. Машини та обладнання 
біотехнологічних виробництв 

1 
Тема 1. Роль біотехнології в сільському 

господарстві 4 8 

2 
Тема 2. Технічне забезпечення виробництва 

ентомологічного препарату золотоочки звичайної 4 10 

3 
Тема 3. Машини та обладнання для 

виробництва мікробіопрепаратів 
4 10 

4 
Тема 4. Машини та обладнання для 

виробництва мікопрепаратів та їх застосування 
4 10 

Змістовий модуль 2. Машини та обладнання біотехнологічних 
виробництв агропромислового комплексу 

5 
Тема 5. Машини та обладнання для 

виробництва дріжджів 
4 10 

6 

Тема 6. Машини та обладнання для 
виробництва біопалива в якості поновлюваного 
джерела енергії 

4 10 

7 Тема 7. Біоконверсія продуктів фотосинтезу 6 10 

8 

Тема 8. Екологічний аспект ресурсо- і 
енергозбереження машин та обладнання для 
біотехнологій 

6 10 

 Разом 36 78 
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9. Методи навчання 
 

Активізація студентів під час вивчення навчальної дисципліни 
“Машини та обладнання для біотехнологій” досягається за рахунок: 

- дискусійного обговорення проблемних питань в лекційному 
курсі; 

- виконання практичних робіт з поділом студентів на пари або 
групи з актуалізацією опорних знань і проведенням 
інтерактивних ігор; 

- використання наочності ілюстративної (плакати, фолії); 

- використання наочності демонстративної (презентації, 
навчальні фільми тощо); 

 

10. Методи контролю 
 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
“Машини та обладнання для біотехнологій” проводиться в тестовій 
формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають тести за 
змістом робочої програми навчальної дисципліни. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
- з практичних занять – на основі перевірки виконаних завдань. 
- з самостійної роботи – на основі виконаних завдань. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 

на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться за такими критеріями: 

Тематикою виданого завдання, практичні роботи (у % від кількості 
балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.  
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11. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Залік Сума Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МК 1 МК 2 
100 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 20 20 
 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною 
шкалою 

Для заліку 

90-100 зараховано 

82-89 зараховано 
74-81 

64-73 зараховано 
60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Машини та 

обладнання для біотехнологій” включає: 
1. Конспект лекцій на паперовому та електронному носію.  
2. Пакет тестових завдань за кожною темою і в цілому.  
3. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни “Машини та обладнання для біотехнологій” для здобувачів 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною 
програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» всіх 
форм навчання / М.В. Голотюк. – Рівне: НУВГП, 2020. – 32 с. 
[Електронний ресурс]. 

3. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної 
дисципліни “Машини та обладнання для біотехнологій” для здобувачів 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною 
програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» всіх 
форм навчання / М.В. Голотюк. – Рівне: НУВГП, 2020. – 20 с. 
[Електронний ресурс].  
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13. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Мельничук М.Д. Біотехнологія в агросфері. Навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів. / Мельничук М.Д., 

Кляченко О.Л. – Київ, 2014. – 247 с. 
2. Малежик І. Ф.  Процеси і апарати харчових виробництв. Курсове 

проектування: навч. посібник  / І. Ф. Малежик, О. С. Марценюк, Л. Н. 
Мельник та ін.; за ред. І. Ф. Малежика. – К.  : НУХТ, 2012. – 543 с. 

3. Горупа В. В. Практикум для студентів "Конструкція обладнання 
біотехнологічних виробництв" / Горупа В. В. – Київ: НАУ, 2017. – 64 

с. 
4. Коваленко І.В. Основні процеси, машини та апарати хімічних 

виробництв: Підручник / Коваленко І.В., Малиновський В.В. – К.: 
Інрес: Воля, 2006. – 264 с. 

 

Допоміжна 

1. Мельничук М.Д. Біотехнологія. / Мельничук М.Д., Кляченко 
О.Л., Коломієць Ю.В., Антіпов И.А. – К., ТОВ «Аграр Медіа Груп», 
2013. – 350 с. 

2. . Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. 
– Київ: ПолігрфКонсалтінг, 2003. - 520 с. 

3. Шевелуха В.С. Сельскохозяйственная биотехнология. / 

Шевелуха В.С., Калашникова А.Е., Кочиева Е.А.  М.: Высшая школа, 
2008. – 710 с. 

4. Глибін В. І. Процеси і апарати біотехнологічних виробництв. 
Курсове проектування : посібник / В.І. Глибін. – К.: НАУ, 2018. – 84с. 

 

12. Інформаційні ресурси 

 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 
1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/2116. 

2. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2243. 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2243
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Періодичні видання: 

1. Журнал „Инженер” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://inzhener.narod.ru/archive9.html. 

2. Журнал „Країна знань” / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://som.org.ua/k2392l1.html. 

3. Журнал „Машинознавство”/ [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=55582. 

4. Журнал „Машиностроение Украины”/ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ukrmach.dp.ua. 

5. Журнал „Механизация и электрификация сельского хозяйства”/ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://belagromech.by/publications/scientific_works/. 

6. Журнал „Мир техники и технологий” / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://mtt.com.ua. 

7. Журнал „Наука и техника” / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://naukatehnika.com. 

8. Журнал. Тваринництво сьогодні. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ait-magazine.com.ua/ 

9. Журнал „Техника-молодежи” / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://technicamolodezhi.ru. 

10. Журнал „Винахідник і раціоналізатор” / [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://vir.uan.ua. 

11. Науковий журнал «Тваринництво та технології харчових 

продуктів» Журнал. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnologiya 

12. Архів номерів журналу «Техніка і технології АПК»  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ndipvt.com.ua/arhivejournal.html 

13. Сільськогосподарські машини. Збірник наукових статей. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agrmash.info/ 

http://inzhener.narod.ru/archive9.html
http://som.org.ua/k2392l1.html
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=55582
http://ukrmach.dp.ua/
http://belagromech.by/publications/scientific_works/
http://mtt.com.ua/
http://naukatehnika.com/
http://www.ait-magazine.com.ua/
http://technicamolodezhi.ru/
http://vir.uan.ua/
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnologiya
http://www.ndipvt.com.ua/arhivejournal.html
http://agrmash.info/

