
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 3.10; 
2. Назва: Базові машини; 
3. Тип: обов’язкова; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Колесник Олег Анатолійович,  
канд. техн. наук, доцент. 

9. Результати навчання:  
• Знати призначення, будову та роботу механізмів та систем, агрегатів і вузлів автомобілів і 

тракторів; конструкційні особливості агрегатів і вузлів автомобілів і тракторів, їх призначення та 
особливості роботи; основні класифікаційні ознаки тракторів, автомобілів, та їх вузлів, 
особливості конструктивного виконання вузлів і деталей основних базових тракторів та 
автомобілів; основні марки тракторів і автомобілів, що використовуються у водогосподарському 
будівництві та експлуатаційні характеристики тракторів та автомобілів; фактори, що 
характеризують загальну, тягову та гальмівну динаміку гусеничного та колісного трактора і 
вантажного автомобіля, їх прохідність;  

• Вміти самостійно аналізувати і оцінювати різні конструкції агрегатів і вузлів автомобілів і 
тракторів; самостійно аналізувати і оцінювати різні конструкції агрегатів і вузлів автомобілів і 
тракторів; визначити належність трактора до певної класифікаційної групи і дати йому 
характеристику з цієї точки зору; визначити зовнішні сили і моменти, що діють на трактор та 
автомобіль; провести тяговий розрахунок і розрахунок потужності ДВЗ трактора і автомобіля. 

10. Форми організації занять: лекційне заняття, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна 
робота, контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Фізика», «Деталі машин», 
«Теорія машин і механізмів» та інші дисципліни, що безпосередньо формують компетенції фахівця 
відповідного напряму підготовки.  
12. Зміст курсу: Історія, класифікація та загальна будова трактора і автомобіля. Загальна будова та 
принцип дії двигуна. Механізми та системи поршневих двигунів. Система мащення ДВЗ. Система 
охолодження ДВЗ. Системи живлення, бензинових ДВЗ. Система живлення дизельних ДВЗ. 
Електрообладнання автомобіля і трактора. Трансмісія. Ходова частина колісних та гусеничних 
тракторів, автомобілів. Рульове керування та механізм повороту. Гальмівна система.  
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: У 3 кн. / А.Ф. 
Головчука , В.Ф. Орлов, О.П. Строков; – К.: Грамота, 2003 – Кн.1: Трактори. – 336 с.  
2. Лебедєв А.Т Трактори та автомобілі. Ч. 3. Шасі; Навч. посібник / А.Т. Лебедєв, В.М. Антощенков, 
М.Ф. Бойко та ін. – К.: Вища освіта, 2004. – 336 с.: іл. 
3. Білоконь Я.Ю. Трактори і автомобілі / Я.Ю. Білоконь, А.В. Окоча Підручник. – К.: Урожай, 2002. – 
318 с.  
4. Гапоненко В.С. Трактори, сільськогосподарські машини. / В.С. Гапоненко та ін. – К.: Вища школа, 
1988. – 295 с. 
5. Дьяченко В.Г. Теория двигателей внутреннего сгорания / В.Г. Дьяченко – Харьков.: ХНАДУ, 2009. 
– 500 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 18 год. лабораторних робіт, 10 год. Практичних занять, 82 год. самостійної роботи. 
Разом – 120 год.  
Методи: лекції з використанням інформаційних технологій, лабораторні роботи, практичні заняття. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 
16. Мова викладання: українська. 
 
В.о. завідувача кафедри автомобілів та  
автомобільного господарства                                                                                                      Пікула М.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 
 

1. Code: РР 3. 15; 
2. Title: Base machines; 
3. Type: compulsory; 
4. Higher education level: I (Bachelor's degree); 
5. Year of study as proposed discipline: 3; 
6. Semester when studied discipline: 6; 
7. Number of established ECTS credits: 4; 
8. Surname, initials of lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kolesnyk Oleh Anatoliyovich, 
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor; 
9. Learning outcomes: 

• To know the purpose, structure and work of mechanisms and systems, units and units of cars and 
tractors; structural features of aggregates and assemblies of cars and tractors, their purpose and features 
of work; main classification characteristics of tractors, cars, and their units, especially the design of the 
units and parts of the main basic tractors and cars; main brands of tractors and cars used in water 
management and performance characteristics of tractors and cars; factors characterizing the overall, 
traction and braking dynamics of a crawler and wheeled tractor and a truck, their permeability; 

• Be able to independently analyze and evaluate various designs of aggregates and units of cars and 
tractors; independently analyze and evaluate various designs of aggregates and units of cars and tractors; 
determine the belonging of the tractor to a particular classification group and give it a characteristic 
from this point of view; determine external forces and moments acting on a tractor and a car; carry out 
the traction calculation and calculation of the power of the tractor and vehicle ICEs. 

10. Forms of organization of classes: lectures, laboratory work, practical training, independent work, 
control measures. 
11 Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Physics", "Parts of Machines", "Theory of 
Machines and Mechanisms" and other disciplines that directly form the competence of a specialist in the 
field of training. 
12. Course content: History, classification and general structure of tractor and car. General structure and 
principle of the engine. Mechanisms and systems of piston engines. The system of embroidery of the ICE. 
ICE cooling system. Power systems, gasoline ICEs. Power supply system for diesel engines. Electrical 
equipment of a car and a tractor. Transmission. Running gear of wheeled and crawler tractors, cars. Steering 
and turning mechanism. Brake system. 
13. Recommended editions: 
1. Holovchuk A.F. Operation and repair of agricultural machinery: Tutorial: 3 books. / A.F. Holovchuk, V.F. 
Orlov, O.P. Strokov; - K .: Litera, 2003 - B.1: Tractors. - 336 p. 
2. Lebedev A.T. Tractors and cars. Ch. 3. Chassis; Teaching manual / A.T. Lebedev, V.M. Antoshchenkov, 
M.F. Boyko et al. - K .: Higher education, 2004. - 336 p.: il. 
3. Bilokon Ya.Yu. Tractors and cars / Ya.Yu. Belokon, A.V. Okocha: Tutorial. - K.: Harvest, 2002. - 318 p. 
4. Gaponenko V.С. Tractors, agricultural machines. / V.S. Gaponenko and others. - K .: High school, 1988. - 
295 p. 
5. Dyachenko V.G. Theory of internal combustion engines / V.G. Dyachenko - Kharkiv .: KHNADU, 2009. 
- 500 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
18 h. lectures, 18 h. laboratory work, 10 h. practical training, 58 h. independent work. Off all - 90 hours. 
Methods: lectures using information technology, laboratory work, practical training. 
15. Forms and evaluation criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final control: completion at the end of 6 semester. 
Current control (100 points): testing, poll. 
16. Teaching language: ukrainian. 

 
Acting head of the department of automobile                          M.V. Pikula  
and automobile industry              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


