
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Силабус дисципліни 

“ТРАКТОРИ І АВТОМОБІЛІ” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 
Кафедра 

машиновикористання та 
сервісу технологічних систем 

Освітній ступінь – Бакалавр 

Галузь знань: 20 – Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: 208 – Агроінженерія 

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» 

Кількість кредитів – 10,0 

Загальна кількість годин – 300 

Рік підготовки, семестр – 2, 4; 3, 5. 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Білецький Віктор Романович 

Профайл викладача (-ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-

fakultet/m-about-eavie/m-sklad-eavie/biletskij-viktor-

romanovich 

Контактна інформація 067-758-05-97. biletskiyvictor@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle  

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди з 

13.00 до 17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 
Знання та вміння, набуті при вивченні дисципліни спрямовані на формування у 

майбутніх фахівців теоретичних знань та практичних навичок для забезпечення 

експлуатації сучасних тракторів і автомобілів в аграрному виробництві, а також 

забезпечення їх ефективного технічного обслуговування. Однією з головних умов, при 

цьому, є збереження і відновлення екологічної чистоти навколишнього середовища. 

 

 

4. Мета та цілі дисципліни 
Метою вивчення є отримання майбутніми інженерами-механіками знань з 

конструкції та основ теорії тракторів і автомобілів та їх двигунів для послідуючого 

ефективного використання в аграрному виробництві. 

Вивчення даної дисципліни спрямоване на формування відповідних 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та  

практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва, що передбачає застосування 

певних знань та вмінь, технологічних методів та прийомів і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 



ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

СК 1. Здатність  використовувати у фаховій діяльності знання будови і технічних 

характеристик сільськогосподарської техніки для моделювання технологічних процесів 

аграрного виробництва. 

СК 7. Здатність комплектувати оптимальні сільськогосподарські агрегати, 

технологічні лінії та комплекси машин. 

СК 9. Здатність виконувати монтаж, налагодження, діагностування та випробування 

сільськогосподарської техніки, технологічного обладнання, систем керування і 

забезпечувати якість цих робіт. 

СК 10. Здатність організовувати використання сільськогосподарської техніки 

відповідно до вимог екології, принципів оптимального природокористування й охорони 

довкілля. 

СК 11. Здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування та усувати 

відмови сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 46 12 

Лабораторні 70 18 

Самостійна робота 184 270 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни: змішаний, тобто поєднуються традиційні форми 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle. 

Для заочної форми навчання проводиться поєднанням очного та дистанційного 

форматів викладання дисципліни. 

 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Загальна будова тракторів і автомобілів 

1. Т1 Загальні відомості про трактори і автомобілі як основні 

енергетичні засоби в сільському господарстві. 
2 1 

2. Т2 Класифікація, загальна будова і робота двигунів тракторів та 

автомобілів. 
2 1 

3. Т3 Основні механізми і системи автотракторних двигунів. 2 1 

4. Т4 Електрообладнання тракторів і автомобілів 2 - 

5. Т5 Трансмісія тракторів і автомобілів 2 1 

6. Т6 Ходова частина тракторів і автомобілів 2 - 

7. Т7 Механізми керування тракторів і автомобілів 2 - 

8. Т8 Робоче і допоміжне обладнання тракторів і автомобілів 2 - 

Разом за модуль 1: 16 4 



МОДУЛЬ 2. Теорія і розрахунок тракторів і автомобілів, та їх двигунів. 

9 Т9 Дійсні робочі цикли в поршневих двигунах. 2 1 

10 Т10 Індикаторні та ефективні показники двигунів. 2 1 

11 Т11 Характеристики автотракторних двигунів. 2 1 

12 Т12 Умови роботи двигунів сільськогосподарського призначення. 2 - 

13 Т13 Кінематика і динаміка кривошипно-шатунного механізму. 2 - 

14 Т14 Обґрунтування конструкції та основи розрахунку механізмів і 

систем. 
2 1 

15 Т15 Перспективи розвитку автотракторних двигунів. 2 - 

16 Т16 Загальна динаміка тракторів і автомобілів. 2 1 

17 Т17 Тягова динаміка і паливна економічність тракторів. 2 0,5 

18 Т18 Тягова динаміка і паливна економічність автомобілів. 2 0,5 

19 Т19 Теорія повороту трактора і автомобіля. 2 1 

20 Т20 Стійкість трактора і автомобіля. 2 - 

21 Т21 Прохідність трактора і автомобіля. 2 - 

22 Т22 Ергономічність та плавність ходу трактора і автомобіля. 2 - 

23 Т23 Аналіз конструкційної безпечності тракторів і автомобілів. 2 1 

Разом за модуль 2: 30 8 

Разом: 46 12 

 

Теми лабораторних робіт 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Загальна будова тракторів і автомобілів 

1. Т1 Загальна будова тракторів, автомобілів та їх двигунів.  4 1 

2. Т2 Механізми двигунів внутрішнього згоряння. 4 1 

3. Т3 Основні системи автотракторних двигунів. 4 1 

4. Т4 Джерела та споживачі електричної енергії в тракторах і 

автомобілях. 
4 1 

5. Т5 Трансмісії тракторів і автомобілів 4 1 

6. Т6 Ходові частини тракторів і автомобілів 4 1 

7. Т7 Рульове керування та гальмові системи тракторів і автомобілів 4 1 

8. Т8 Робоче і допоміжне обладнання тракторів і автомобілів 4 1 

Разом за модуль 1: 32 8 

МОДУЛЬ 2. Теорія і розрахунок тракторів і автомобілів, та їх двигунів. 

9 Т9 Дійсні робочі цикли в поршневих двигунах. 2 1 



10 Т10 Індикаторні та ефективні показники двигунів. 2 1 

11 Т11 Характеристики автотракторних двигунів. 2 1 

12 Т12 Умови роботи двигунів сільськогосподарського призначення. 2 - 

13 Т13 Кінематика і динаміка кривошипно-шатунного механізму. 2 - 

14 Т14 Обґрунтування конструкції та основи розрахунку механізмів і 

систем. 
2 1 

15 Т15 Перспективи розвитку автотракторних двигунів. 2 - 

16 Т16 Загальна динаміка тракторів і автомобілів. 2 1 

17 Т17 Тягова динаміка і паливна економічність тракторів. 2 0,5 

18 Т18 Тягова динаміка і паливна економічність автомобілів. 2 0,5 

19 Т19 Теорія повороту трактора і автомобіля. 2 1 

20 Т20 Стійкість трактора і автомобіля. 2 - 

21 Т21 Прохідність трактора і автомобіля. 2 - 

22 Т22 Ергономічність та плавність ходу трактора і автомобіля. 2 - 

23 Т23 Аналіз конструкційної безпечності тракторів і автомобілів. 2 1 

Разом за модуль 2: 30 8 

Разом: 46 12 

 

 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання 

дисципліни 

Примітка: для кожного семестру 

окремо, в залежності від 

кількості годин навчального 

навантаження. 

 

Вид заняття Максимальна  

кількість  

балів за  

одиницю 

Кількість  

одиниць 

Максимальна  

кількість  

балів 

Лекції 1,0   

Практичні 

роботи 

1,5   

Самостійна  

робота 

2,0   

Модульна  

контрольна  

робота 

10,0   

Разом: - 60 
 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Здобувач вищої освіти допускається до підсумкового 

контролю за умови здачі або захисту лабораторних робіт 

та самостійної роботи. 

Критерії оцінювання 

Система оцінювання сформованих компетентностей у 

студентів враховує види занять, які згідно з програмою 

навчальної дисципліни передбачають  

лекційні, лабораторні заняття, а також виконання 

самостійної роботи. Оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Відповідно 

контрольні заходи включають:  



- поточний контроль, що здійснюється протягом семестру 

під час проведення лекційних, лабораторних занять і 

оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 60 

балів;);  

- підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у 

формі  екзамену, відповідно до графіку навчального 

процесу.  

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни 

проводиться в таких формах:  

- активна робота на лекційних заняттях;  

- активна участь у виконанні лабораторних робіт;  

- захист самостійної роботи  

- експрес-опитування.  

Підсумковий/семестровий контроль проводиться у формі 

семестрового  екзамену.  

Семестровий  екзамен – форма оцінки підсумкового 

засвоєння студентами теоретичного та практичного 

матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що 

проводиться як контрольний захід. 

 

 

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 (іспит) – 40 балів. 

 

 

 

6. Результати навчання 
В процесі викладання дисципліни формуються програмні результати навчання: 

ПР 12. Вибирати машини і обладнання та режими їх роботи у механізованих 

технологічних процесах  рослинництва, тваринництва, первинної обробки 

сільськогосподарської продукції. Проектувати технологічні процеси та обґрунтовувати 

комплекси машин для механізованого виробництва сільськогосподарської продукції. 

Розробляти операційні карти для виконання механізованих технологічних процесів. 

ПР 13. Описувати будову та пояснювати принцип дії сільськогосподарської техніки. 

Вибирати робочі органи машин відповідно до ґрунтово-кліматичних умов та особливостей 

сільськогосподарських матеріалів. 

ПР 16. Розуміти принцип дії машин та систем, теплові режими машин та обладнання 

аграрного виробництва. Визначати параметри режимів роботи гідравлічних систем та 

теплоенергетичних установок сільськогосподарського призначення.  

ПР 17. Вибирати та застосовувати механізовані технології відповідно до 

агрокліматичних умов та обґрунтовувати технології за економічними та якісними 

критеріями. 

ПР 19. Застосовувати стратегії та системи відновлення працездатності тракторів, 

комбайнів, автомобілів, сільськогосподарських машин та обладнання. Складати плани-

графіки виконання ремонтно-обслуговуючих робіт. Виконувати операції діагностування, 

технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки. 

 

 

 



7. Пререквізити 
Вступ до спеціальності з основами професійної етики. Хімія. Фізика. Вища 

математика. Електротехніка та електроніка. Паливо-мастильні та інші експлуатаційні 

матеріали. Теоретична механіка. Теорія механізмів і машин. Взаємозамінність, 

стандартизація та технічні вимірювання. Деталі машин та підіймально-транспортні 

машини. 

 

8. Політики дисципліни 
Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад карантин, 

хвороба та ін.) навчання може відбуватись дистанційно з використанням відповідних 

платформ. 

Завдання, які складаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. 

Курсові роботи та інші матеріали, повинні мати коректні текстові посилання на 

використані джерела інформації. 

Здобуття вищої освіти особами з особливими потребами відбувається дистанційно з 

використанням онлайн консультування. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами 

і передбачають використання презентацій та навчальних фільмів. Лабораторні роботи 

виконуються у навчальних лабораторіях: «Двигуни тракторів і автомобілів», 

«Електрообладнання тракторів і автомобілів», «Колісні та гусеничні трактори». 

 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 
Основна 

1. Двигуни внутрішнього згоряння. Теорія : підручник / В.Г. Дяченко; За ред. А.П. 

Марченка. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2008. – 488 с. 

2. Сандомирський М.Г. Трактори та автомобілі: навчальний посібник. Ч.1 

Автотракторні двигуни / М.Г. Сандомирський, М.Ф. Бойко, А.Т. Лебедев; за ред. 

А.Т. Лебедєва. – К.: Вища школа, 2000. – 357с. 

3. Бойко М.Ф. Трактори та автомобілі. Ч 2. Електрообладнання // Навчальний 

посібник / М.Ф. Бойко. – К.: Вища школа, 2001. –180с. 

4. Лебедєв А.Т. Трактори та автомобілі. Ч. 3.Шасі: Навч. посібник / А.Т. Лебедєв, 

В.М. Антощенков, М.Ф. Бойко та ін.; За ред. проф. А.Т. Лебедєва. – К.: Вища освіта, 2004. 

– 336с. 

5. Антощенков В.М. Трактори та автомобілі. Ч.4. Робоче, додаткове і допоміжне 

обладнання // Навчальний посібник / В.М. Антощенков, М.Ф. Бойко, А.Т. Лебедєв та інш.; 

За ред. проф. А.Т. Лебедєва. – Харків, 2006. – 164с. 

 

Додаткова 
1. Білоконь Я.Ю. Трактори та автомобілі / Я.Ю. Білоконь, А.І. Окоча, 

С.О. Войцехівський. – К.: Вища освіта, 2003. – 560с. 

2. Нові мобільні енергетичні засоби України // Навчальний посібник / Надикто В.Т., 
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