
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

 
                     ФАКУЛЬТЕТ : Інженерії та енергетики 

 
 

Силабус дисципліни: Паливо-мастильні та інші експлуатаційні 
матеріали 

 
1. Профіль дисципліни 

 
 
 
Кафедра: 
Машиновикористання 
та сервісу 
технологічних систем 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський) 
Галузь знань: 20 “Аграрні науки та продовольство” 
Спеціальність: 208 “Агроінженерія” 
Освітньо-професійна програма –“Агроінженерія” 
Кількість кредитів – 4.0  
Загальна кількість годин-120 
Рік підготовки, семестр – 1-й, 2-й 
Компонент освітньої програми: обов”язкова 
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Боровський Віктор Миколайович 

Профайл викладача (-ів) http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-
about-mmests/m-sklad-mmests/borovskij-viktor-mikolajovich 

Контактна інформація 0673069106 , borovskiyvm@gmail.com 
 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=928 

Консультації  Онлайн консультація через Viber та щовівторка з 13.00 
до 17.00 – аудиторія 124 

 

3. Анотація до дисципліни 
 

Вивчення дисципліни тісно пов'язане з дисциплінами, які вивчаються в 
навчальному закладі. Так, попередньо вивчені предмети („Хімія", „Фізика") 
дають базові знання під час вивчення складу мастильних матеріалів, способів 
переробки нафти очищення нафтопродуктів, набуті знання з дисципліни 
„Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали" застосовують при 
подальшому вивченні дисциплін „Трактори і автомобілі", 
„Сільськогосподарські машини", „Ремонт сільськогосподарської техніки", 
„Гідропривод сільськогосподарської техінки", „Машиновикористання в 
землеробстві", а також застосовують у майбутній професійній діяльності 
інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва.  

 
 

4. Мета та цілі дисципліни  
 



Метою вивчення дисципліни „Паливно-мастильні та інші експлуатаційні 
матеріали" є засвоєння знань про властивості палив,мастильних матеріалів, 
спеціальних рідин і ремонтно-експлуатаційних матеріалів; вплив їх якості на 
техніко-економічні показники сільськогосподарської техніки, а також 
опанування навичками щодо визначення основних показників якості та 
підбору відповідних сортів і марок палива, мастильних матеріалів. 
Спеціальних рідин та мастильно-експлуатаційних матеріалів для машин, які 
експлуатуються.  

 
5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 26 4 
Лабораторні 80 4 
Самостійна робота 14 112 
   

5.2. Формат дисципліни 
 

Формат проведення дисципліни - змішаний (поєднання традиційних форм 
навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle ,Viber). 
Для заочної форми навчання  є поєднання очного та дистанційного форматів 
викладання дисципліни. 

 
 

 
5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 
Теми 1. Вступ. Предмет і зміст курсу " Експлуатаційні матеріали ". Задача 
курсу, специфіка його вивчення і зв'язок з природничими та технічними 
дисциплінами.                                                                                                                        
Тема 2. Загальні відомості про паливо. Значення палива, перспектива його 
виробництва, застосування і задачі економії. Поняття про паливо і його 
класифікація. Склад, властивості і характеристика палива. Умовне паливо і 
паливні еквіваленти. 
 Тема 3. Рідке паливо. Склад, властивості класифікації рідкого палива. 
Гіпотези походження, методи добування і переробки нафти. Класифікація 
моторного палива. Фізико-хімічні та експлуатаційні властивості 
автомобільного бензину. Асортимент вітчизняного та зарубіжного бензину. 
Асортимент авіаційного бензину. Експлуатаційні властивості дизельного 
палива. 



 Тема 4.Асортимент вітчизняного та зарубіжного дизельного палива. 
Класифікація реактивного палива, властивості і асортимент реактивного 
палива. Котельне паливо. Марки і основні вимоги до котельного палива. 
Тема 5.Загальні відомості про мастильні матеріали. Призначення і 
класифікація мастильних матеріалів. Одержання олив. 
 Тема 6.  Експлуатаційні показники мастильних олив. Класифікація і 
маркування моторних олив вітчизняного і іноземного виробництва. 
Автомобільні оливи. Експлуатаційні властивості автомобільних олив. 
Дизельні оливи. Властивості дизельних олив. Класифікація, маркування та 
застосування дизельних вітчизняних та іноземних олив. Авіаційні та 
реактивні оливи. Трансмісійні оливи. Оливи різного призначення. 
Синтетичні оливи. 
 Тема 7.Консистентні (пластичні) мастила. Визначення, склад і класифікація 
консистентних мастил. Виготовлення та якісні ознаки консистентних мастил. 
Призначення твердих мастил. Класифікація і основні показники твердих 
мастил. Характеристики твердих мастил. 
Тема 8.Трансмісійні оливи. Оливи різного призначення. Синтетичні оливи. 
Тема 9. Економія та норми витрат паливно-мастильних матеріалів. Вплив 
технічного стану на його паливну економічність. Заходи по економії палива 
та мастильних матеріалів. 
 Тема 10. Екологічні властивості палива та олив. Отруйність палив та олив. 
Пожежна небезпечність палив та олив. Електризація палива. Умови 
зберігання і транспортування паливно-мастильних матеріалів. Втрати палива 
при зберіганні та транспортуванні палива. Захист довкілля від забруднення 
паливно-мастильними матеріалами. 
Тема 11. Технічні рідини. Основні види охолоджуючих рідин. Вимоги до 
охолоджуючих олив. Фізико-хімічні властивості води. Підготовка води для 
технічних цілей. Низькозамерзаючі охолоджуючі рідини. Марки тосолів, 
основні їх властивості. Рідини для гідравлічних систем. Асортимент і 
застосування гальмівних рідин. Амортизаційні рідини. Рідини для підйомних 
механізмів автомобілів. Промивні рідини. Рідини для склоомивача та для 
заправлення запобіжників від замерзання. 
 Тема12. Полімерні матеріали і пластмаси. Поняття про полімери, їх фізико-
хімічні властивості. Класифікація полімерів. Методи одержання полімерних 
матеріалів. 
 Тема13. Основні види полімеризаційних та поліконденсаційиих полімерів. 
Поняття про пластмаси і їх значення в народному господарстві.  
 
 
 
 
 
 
 

5.4     Система оцінювання та вимоги 



Вид зантя 
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Лекції 0,5 14 7 
Практичні заняття 1,1 28      30,8 
Лабораторні роботи            
Семінарські зняття - - - 
Самостійна робота 0,12 78 9,36 
Модульна контрольна робота* 12,82 1 12,8 
Індивідуальні завдання - - - 

Разом: - 60 
Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється 
згідно з кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. 
Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 
шкалою, тобто він формується з рейтингу виконання начальної роботи, для 
оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового контролю 
– 40 балів. 
 

6. Результати навчання 
 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
Здатність організовувати використання сільськогосподарської техніки 
відповідно до вимог екології, принципів оптимального природокористування 
й охорони довкілля. 
Розуміти принцип дії машин та систем, теплові режими машин та обладнання 
аграрного виробництва. 
 Визначати параметри режимів роботи гідравлічних систем та 
теплоенергетичних установок сільськогосподарського призначення. 
Визначати склад та обсяги механізованих робіт, потребу в пальномастильних 
матеріалах та запасних частинах. 
 

7. Пререквізити 
 
 

Завдання навчальної дисципліни: методичне – ознайомлення студентів з 
методикою навчання; пізнавальне – надбання студентами знань про 
властивості палив, мастильних матеріалів, спеціальних рідин і 
ремонтноексплуатаційних матеріалів; вплив їх якості на технікоекономічні 
показники сільськогосподарської техніки, а також опанування навичками 
щодо визначення основних показників якості та підбору відповідних сортів і 
марок палива, мастильних матеріалів. Спеціальних рідин та мастильно-
експлуатаційних матеріалів для машин, які експлуатуються ; у результаті 



вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основні вимоги до 
палив, мастильних матерiалiв, технічних рідин та інших експлуатаційних 
матерiалiв; їх основні властивості, асортимент, умови застосування i зміну 
показників якості в процесі транспортування та зберігання; класифiкацiї 
закордонних паливно-мастильних матерiалiв (ПММ) i вiдповiднiсть їх 
вітчизняним; методику та обладнання визначення основних показників якості 
паливно-мастильних та інших експлуатаційних матерiалiв (ПМіеМ); основи 
раціонального та економного використання ПММ, технічних рідин та 
ремонтноексплуатаційних матерiалiв; техніку безпеки, протипожежні заходи 
та заходи щодо запобігання забруднення навколишнього середовища під час 
роботи з ПМіеМ;  технічно грамотно підбирати сорти та марки палив, 
мастильних матерiалiв, технічних рідин i інших експлуатаційних матерiалiв 
під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту техніки; 
контролювати якість ПМіеМ; розробляти заходи з раціонального i економно- 
го використання ПМіеМ та попередження забрудненню навколишнього 
природного середовища.  
 
 

 
 
 

 
8. Політики дисципліни 

 
Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 
навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового 
екзамену у формі тестування. Залікові тести охоплюють програму навчальної 
дисципліни. Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного 
матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, 
здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові 
питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають 
вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та 
дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його 
компетентності з навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 
одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та 
модульного контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в 
сумі не досягла 36 балів. Студента слід вважати атестованим, якщо сума 
балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, 
дорівнює 60.  



Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку 
складання заліку, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, 
отриманих на заліку – 40. 

Підсумкові бали за залік складаються із суми балів за відповіді на тестові 
питання, що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під 
час заліку та балів, отриманих під час поточного контролю за 
накопичувальною системою 

 
9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 
засобами, і передбачають використання презентацій. Лабораторні роботи 
проводяться у аудиторіях, лабораторіях з належним обладнанням, 
методичним забезпеченням та довідковою інформацією (схеми, плакати, 
нормативи, каталоги, технічні характеристики). 

 
10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна 
1.Паливно – мастильні та інші експлуатаційні матеріали. / І.М. Бендера. – 
Камянець – Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2016 р. – 419с. 2. Паливо-
мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення./ Упор. 
В.Я.Чабанний. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2008. – 
500с. 3. Антипенко А.М., Сорокін С.П., Поляков С.О. Властивості та якість 
паливо-мастильних матеріалів – Харків: ЧП Червяк, 2006. – 213 с. 4. 
Большаков Г.Ф. Восстановление и контроль качества нефтепродуктов. – Л.: 
Недра, 1982. – 350 с. 5. Бондарь В.А., Зоря Е.И., Цагарели Д.В. Операции с 
нефтепродуктами. Автозаправочные станции. – М.: АОЗТ «Паритет», 1999. – 
338 с. 6. Газобаллонные автомобили / Е.Г. Григорьев, Б.Д. Колубоев, В.И. 
Ерохов и др. – М.: Машиностроение, 1989. – 216 с. 7. Гуреев А.А., Фукс И.Г., 
Лашхи В.Л. Химмотология. – М.: Химия, 1986. – 368 с. 8. Заря Е.И., Клейпер 
Г.Б., Скрицников А.В., Цагарели Д.В. Нефть, топливо, экономия. – М.: 
Математика, 1996. – 231 с. 9. Караулов А.К., Худолий Н.Н. Автомобильные 
масла. Моторные и трансмиссионные. Ассортимент и применение: 
Справочник – К.: журнал «Радуга», 2000. – 436 с. 10. Караулов А.К., Худолий 
Н.Н. Автомобильные топлива. Бензиновые и дизельные. Ассортимент и 
применение: Справочник – К.: 1999. – 214 с. 498  
 
 
Допоміжна 1. Колосюк Д.С., Кузнецов А.В. Автотракторные топлива и 
смазочные материалы. – К.: Вища школа, 1987. – 191 с. 2. Итинская Н.И., 
Кузнецов Н.А. Автотракторные експлуатационные материалы. – 3-е изд., 



перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1987. – 271 с. 3. Давлетьяров В.А., Зоря 
Е.И., Цагарели Д.В. Нефтепродуктообеспечение / Под ред. д.т.н., проф. 
Цагарели Д.В. – М.: Математика, 1988. – 662 с.  
 
 
 

 


