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ВСТУП 

На підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в значній 

мірі впливає технічний рівень конструкцій машин та стабільність їх 
функціонування в різних умовах експлуатації. Конструкції тракторів та 

автомобілів безперервно вдосконалюються, з’являються їх нові моделі, 
змінюється технологія виготовлення деталей. Тому виникає потреба у 
підвищенні рівня підготовки спеціалістів по проектуванню та експлуатації 
сільськогосподарських машин та механізмів.  

  Основні напрямки підйому технічного рівня  тракторів та автомобілів - це 

підвищення продуктивності агрегатів, розширення їх універсальності та 
уніфікованості, можливість поєднання енергетичних засобів з іншими 
знаряддями, забезпечення надійної їх керованості, зведення до мінімуму 
негативного впливу на навколишнє середовище та ґрунт, поліпшення умов 
праці механізаторів і водіїв автомобілів, а також безпека руху. 

 

Анотація 

Для проведення і завершення економічних реформ у країні, інтеграції 
української економіки в Світову організацію торгівлі необхідні глибокі знання в 
галузі машинобудування, створення нової, сучасної сільськогосподарської техніки 
і спеціального технологічного обладнання. Певний об’єм таких знань дає 
навчальна дисципліна „Трактори і автомобілі ”. 

Курс навчальної дисципліни носить важливий характер з точки зору 
фахової підготовки та передбачає використання всього комплексу знань 
здобутих на попередніх етапах навчання. 

Ключові слова: автомобіль, трактор, двигун, система мащення, система 
охолодження, трансмісія, ходова частина, коробка переміни передач. 

 

Abstract 

In order to carry out and complete economic reforms in the country, integration of 

the Ukrainian economy into the World Trade Organization requires deep knowledge 

in the field of mechanical engineering, creation of new, modern agricultural 

machinery and special technological equipment. A certain amount of this knowledge 

is given by the discipline "Tractors and cars". 

The course of the discipline is important in terms of professional training and 

involves the use of the full range of knowledge acquired in the previous stages of 

training. 

Keywords: car, tractor, engine, lubrication system, cooling system, transmission, 

chassis, gearbox. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

 денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 

9,0 

Галузь знань  

20 «Аграрні науки 
та 

продовольство» 

Нормативна 

Модулів – 3  

 

Спеціальність 

208 

“Агроінженерія» 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 3 2-й 3-й   

 

 

Загальна кількість 
годин – 270 

Семестр 

4-й 5-й   

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 6 (4-й 
сем.), 4 (5-й сем.); 
самостійної роботи 
студента –  6 годин. 

 

Рівень вищої 
освіти: 

бакалавр 

 

32 

год. 
18 

год.   

50 год.  

Практичні, семінарські 
28 

год. 
14 

год.   

42 год.  

Лабораторні 
30 

год. -   

30 год.  

Самостійна робота 

90 

год. 
58 

год.   

148 год.  

Індивідуальні завдання: 
–   

Вид контролю:  
іспит іспит   

Примітка. 
Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи студентів становить:  
для денної форми навчання – 34% до 76%. 

для заочної форми навчання – 9% до 91%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни є вивчення студентами будови, принципів 
роботи та конструктивного виконання тракторів та автомобілів, основ теорії та 
розрахунку базових машин для сільськогосподарських, дорожніх та 
меліоративних робіт. 

Завдання вивчення дисципліни – здобуття практичних навиків підбору 
базових тракторів для сільськогосподарських  робіт. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні  
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; 

– режими роботи агрегатів, вузлів і деталей автомобілів і тракторів; 
– режими роботи механізмів та систем; 
– основні класифікаційні ознаки тракторів, автомобілів, та їх вузлів, 

особливості конструктивного виконання вузлів і деталей основних 
базових тракторів та автомобілів; 

– основні марки тракторів та автомобілів, що використовуються у 
сільськогосподарському виробництві  та їх експлуатаційні 
характеристики.   

– 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; 
– відрізняти характерні умови експлуатації і режими роботи механізмів 

та систем 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. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1  2-й курс 4 семестр 

Змістовий модуль 1. Принципи роботи. Механізми  і  системи ДВЗ. 

Трансмісія,  рульове керування, механізм повороту, ходова частина, 
гальмівна система тракторів і автомобілів.  
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Тема 1. Історія, класифікація. Мета і задачі дисципліни "Трактори та 
автомобілі", основні етапи розвитку тракторо- та автомобілебудування. 
Класифікація тракторів та автомобілів. Загальна будова трактора і 
автомобіля. Загальна будова та принцип дії двигуна. Основні функціональні 
частини автомобіля і трактора, їх призначення.  

Тема 2. Цикли двигунів внутрішнього згоряння. Процеси газообміну. 
Процес стиску. Процес згоряння. Процес розширення. Індикаторні та ефективні 
показники двигуна. Екологічні проблеми ДВЗ. Характеристики двигунів. 
Випробування двигунів. Кінематика і динаміка КШМ автотракторних двигунів. 
Врівноваження ДВЗ. 

Тема 3. Кривошипно-шатунний механізм (КШМ), його призначення 
схеми компоновок. Основи конструкції нерухомих  деталей КШМ (блоку 
циліндрів, головки блоку, піддону), матеріали для їх виготовлення. 
Газорозподільний механізм (ГРМ) двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ). 
Призначення, схеми та принцип дії клапанних механізмів газорозподілу. 
Основи конструкції деталей ГРМ (клапанна група, розподільчий вал, група 
деталей штовхача). Фази газорозподілу. 

Тема 3. Система мащення ДВЗ. Призначення, основи конструкції та 

принцип дії основних елементів системи мащення. (масляний резервуар 
(піддон), масляний насос, масляний радіатор). Способи мащення деталей 
двигуна. Матеріали для виготовлення деталей системи мащення. Призначення, 
схема та принцип дії системи вентиляції картера. Система охолодження ДВЗ. 
Призначення, типи систем охолодження, схема, елементи та принцип дії 
рідинної системи охолодження (сорочка охолодження, рідинний насос, 
радіатор, вентилятор), основи конструкції. Підтримання оптимального 
температурного режиму двигуна (термостати, жалюзі, відключення 
вентилятора). Схема, основні елементи та принцип дії систем повітряного 

охолодження. Загальні відомості про охолоджуючі рідини. 
Тема 4. Системи живлення бензинових ДВЗ. Пальна суміш та оцінка її 

складу. Схема та прилади системи  живлення бензинового двигуна. Вимоги до 
пальної суміші на різних режимах двигуна. Будова найпростішого 
карбюратора, схема та принцип дії дозуючих пристроїв карбюратора. Основи 
конструкції та принцип дії функціональних елементів  систем живлення, 
матеріали для їх виготовлення. Системи живлення ДВЗ з впорскуванням 
бензину.   

Тема 5. Система живлення дизельних ДВЗ. Принцип сумішоутворення у 
дизелях. Схема системи живлення чотиритактного дизеля; прилади системи 
живлення, їх призначення, основи конструкції та принцип дії, матеріали для їх 
виготовлення. Класична система подачі палива дизельного ДВЗ. Система 
живлення типу Common Rail.   

Тема 6. Електрообладнання автомобіля і трактора. Контактна 
система батарейного запалювання. Її призначення, принципова схема. Основи 
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конструкції та принцип дії основних функціональних елементів (джерела 
струму, котушка запалювання, переривник-розподільник, регулятори моменту 
запалювання, свічки запалювання). Схеми контактно-транзисторної, 
безконтактної систем запалювання, з датчиком Холла, без розподільника, 
принцип роботи, їх переваги та недоліки. Системи запуску. Призначення, 
умови запуску ДВЗ. Типи систем запуску ДВЗ. Принципова схема запуску 
двигуна стартером, її функціональні елементи, їх призначення, основи 
конструкції та принцип дії. Системи освітлення та світлової сигналізації. Їх 
призначення, типи, основи конструкції, принцип роботи, регулювання, 

контрольно-вимірювальні прилади для контролю джерел електрозабезпечення, 
покажчики рівня палива, спідометри, тахометри, основи конструкції, принцип 
дії. 

Тема 7. Трансмісія автомобілів, колісних та гусеничних тракторів. 

Призначення трансмісій. Способи перетворення крутного моменту в 
трансмісіях. Схеми механічних трансмісій гусеничних та колісних тракторів, 
двох та трьохвісних автомобілів. Основні механізми трансмісій. Схеми та 
принцип роботи гідродинамічної та електромеханічної трансмісій. Ходова 
частина колісних та гусеничних машин. Пневматичні шини, маркування. Рами. 
Типи підвісок автомобілів та гусеничних тракторів. Питомий тиск на ґрунт. 

Прохідність. Способи підвищення прохідності. 
Тема 8. Рульове керування та механізм повороту. Призначення, 

класифікація та вимоги до рульового керування. Рульовий механізм та 
рульовий привід. Розвал та сходження коліс. Поняття про системи 
автоматичного керування трактора. Механізми повороту гусеничних та 
колісних тракторів. Гальмівна система. Призначення та класифікація 
гальмівної системи. Гальмівні системи: робоча, запасна, стоянкова, допоміжна. 
Критерії оцінки гальмівних систем. АБС. Схеми і конструкції різних типів 
гальмівних механізмів. Додаткове робоче та допоміжне обладнання 
тракторів та автомобілів. Вали відбору потужності. Зчіпні тракторні 
пристрої. Гідрофікований крюк. Сідловий зчіпний пристрій автомобіля-тягача. 
Автомобільна лебідка. 

 

Модуль 2    

Змістовий модуль 2. Основи теорії трактора і автомобіля. Тягові та 
динамічні властивості. 

 

Тема 9. Тяговий баланс трактора і автомобіля. Ведучі моменти, 
прикладені до рушіїв. Дотична сила тяги і штовхаюча реакція дороги. Сили 
опору руху. Тяговий баланс і диференційне рівняння руху. 

Тема 10. Загальна динаміка колісних тракторів та автомобілів. Фізико-

механічні властивості ґрунту. Фізико-механічні властивості пневматичної 
шини. Робота веденого колеса. Робота ведучого колеса. Визначення 
нормальних реакцій дороги на передні і задні колеса тракторів і автомобілів. 
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Визначення нормальних реакцій ґрунту на колеса трактора при роботі з 
навісними сільсьгосподарськими машинами. 

Тема 11. Загальна динаміка гусеничних тракторів. Робота гусеничного 
рушія. Визначення положення центра тиску гусеничного трактора. Розподілення 
нормальних реакцій ґрунту по довжині опорної поверхні гусениць. 

Тема 12. Тягова динаміка  і паливна економічність трактора. Баланс 
потужності і тягові характеристики. Тяговий розрахунок трактора. Побудова 
теоретичної тягової характеристики. Тягова динаміка тракторів з чотирма 

ведучими колесами. Розгін тракторного агрегату. Зняття експериментальної 
тягової  характеристики. Динамометрування тракторів з начіпними та 

привідними машинами. 
Тема 13. Тягова динаміка і паливна економічність автомобіля. 

Динамічний фактор і динамічні характеристики. Розгін автомобіля. Паливна 
економічність автомобіля. Тягова динаміка автомобіля з гідромеханічною 
трансмісією. Тяговий розрахунок автомобіля. Експериментальне дослідження 
тягової динаміки і паливної економічності автомобіля.   

Тема 14. Гальмівна динаміка тракторів, автомобілів, тракторних та 

автомобільних  потягів. Рівняння руху при гальмуванні. Вимірювачі гальмівних 
якостей. Гальмування з від’єднаним двигуном. Гальмування двигуном. 
Гальмування потяга. 

Тема 15.  Прохідність автомобілів і тракторів. Параметри прохідності. 
Вплив диференціала на прохідність. Геометричні параметри прохідності. 
Прохідність трактора по міжряддям просапних культур. Випробування на 
прохідність. 

Тема 16. Керованість колісних тракторів і автомобілів. Кінематика 
повороту. Повертаюча сила; умови збереження керованості. Вплив бічний 
пружності шин на керованість машини. Стабілізація керованих коліс. Поняття 
про кутові коливання керованих коліс. Поворот потяга. 

 

Модуль 3  3-й курс 5 семестр 

Змістовий модуль  3.  Поворот, стійкість, плавність руху тракторів і 
автомобілів. Автоматичні системи керування. Покращення 
експлуатаційних  властивостей. 

 

Тема 17. Поворот гусеничних тракторів. Кінематика повороту. Момент 
опору повороту. Повертаючий момент. Вплив механізмів повороту на розподіл 
ведучих моментів між гусеницями і на значення повертального моменту. 
Характеристика повороту гусеничного трактора. 

Тема 18.  Стійкість тракторів і автомобілів. Повздовжня стійкість. 

Поперечна стійкість. Поперечна стійкість при криволінійному русі. Занесення 
передніх і задніх коліс. Експериментальне визначення координат центра ваги. 

Тема 19.  Плавність руху. Основні відомості про коливання автомобіля і 
трактора. Керованість колісних тракторів і автомобілів. Рівняння коливань. 
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Гасіння коливань. Особливості коливань колісного трактора. Вимірювачі 
плавності ходу. Експериментальні дослідження плавності ходу 

Тема 20. Автоматичні системи керування, що використовуються в 
сільськогосподарських тракторах. 

Тема 21. Електронне обладнання в сучасних закордонних сільсько-

господарських тракторах.  
Тема 22. Керування  моторно-трансмісійним комплексом.  
Тема 23. Експлуатаційно-технологічний контроль ходу виконання робочих 

операцій. 

Тема 24. Автоматичне коригування вертикальних навантажень на 
колеса трактора в агрегаті з навісними машинами. Автоматичні засоби 
регулювання ходу робочих органів (САРГ). Висотне, позиційне та силове 
регулювання. Автоматичне водіння. 

 Тема 25. Шляхи покращення експлуатаційних властивостей сучасних 
сільськогосподарських тракторів. Підвищення енергонасиченості с/г тракторів. 
Модернізація конструкцій навісних систем і тягово-зчіпних пристроїв. 
Збільшення частки енергії, що реалізується вал відбору потужності. 
Використання вдосконалених, герметизованих кабін с/г тракторів. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

 і тем         

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Ра-

зом 

у тому числі  Ра-

зом 

у тому числі 
лек пр. лаб с.р. лек пр.  лаб с.р. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 

Модуль 1  2-й курс 4 семестр 

Змістовий модуль 1. Принципи роботи. Механізми  і системи ДВЗ. 
Трансмісія,  рульове керування, механізм повороту, ходова частина, 
гальмівна система тракторів і автомобілів.  
Тема 1. Історія, класифіка-

ція.   Загальна будова 
трактора і автомобіля. 

Загальна будова та принцип 
дії двигуна.   

9 2 - 2 5      

Тема 2. Цикли двигунів 
внутрішнього згоряння. 11 2 2 2 5      

Тема 3. Кривошипно-шатун-

ний механізм.   Газорозпо-

дільний механізм.    

11 2 2 2 5      
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Тема 4.  Система мащення 
ДВЗ.   Система охолоджен-

ня ДВЗ. 

11 2 2 2 5      

Тема 5. Системи живлення 
бензинових  ДВЗ.   Системи 

живлення дизельних ДВЗ. 

12 2 2 2 6      

Тема 6.  Електрообладнання 
автомобіля і трактора. 
Контактна система бата-

рейного запалювання. Схеми 
контактно-транзисторної, 
безконтактної систем. 

12 2 2 2  6      

Тема 7. Трансмісія автомо-

білів, колісних та гусеничних 
тракторів. Ходова частина 

колісних та гусеничних 

машин.      

12 2 2 2 6      

Тема 8. Рульове керування і 
механізми повороту. Гальмі-
вні системи. Додаткове 
робоче та допоміжне обла-

днання тракторів та 
автомобілів 

12 2 2 2 6      

Разом за змістовим модулем 1 90 16 14 16 44       

Модуль 2   

Змістовий модуль 2. Основи теорії трактора і автомобіля. Тягові та 
динамічні властивості. 

Тема 9. Тяговий баланс 

трактора і автомобіля. 
12 2 2 2 6      

Тема 10. Загальна динаміка 
колісних тракторів та 
автомобілів. 

12 2 2 2 6      

Тема 11. Загальна динаміка 
гусеничних тракторів. 12 2 2 2 6      

Тема 12. Тягова динаміка  і 
паливна економічність 
трактора. 

12 2 2 2 6      

Тема 13. Тягова динаміка і 
паливна економічність 
автомобіля. 

12 2 2 2 6      
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Тема 14. Гальмівна динаміка 
тракторів, автомобілів, 
тракторних та автомобіль-

них  потягів. 

12 2 2 2 6      

Тема 15.  Прохідність авто-

мобілів і тракторів. 12 2 2 2 6      

Тема 16. Керованість коліс-

них тракторів і автомобілів. 6 2 - - 4      

Разом за змістовим модулем 2 90 16 14 14 46      

Модуль 1  3-й курс 5 семестр 

Змістовий модуль 3.  Поворот, стійкість, плавність руху тракторів і 
автомобілів. Автоматичні системи керування. Покращення експлуатаційних 
властивостей. 

Тема 17. Поворот гусеничних 
тракторів. 11 2 2 - 7      

Тема 18.  Стійкість тракто-

рів і автомобілів. 11 2 2 - 7      

Тема 19.  Плавність руху. 10 2 2 - 6      

Тема 20. Автоматичні системи 
керування, що використову-

ються в сільськогосподарських 
тракторах. 

10 2 2 - 6      

Тема 21. Електронне обла-

днання в сучасних закордонних 
сільсько-господарських 
тракторах. 

10 2 2 - 6      

Тема 22. Керування  моторно-

трансмісійним комплексом. 10 2 2 - 6      

Тема 23. Експлуатаційно-тех-

нологічний контроль ходу 
виконання робочих операцій. 

10 2 2 - 6      

Тема 24. Автоматичне коригу-

вання вертикальних наванта-

жень на колеса трактора в 
агрегаті з навісними маши-

нами. 

9 2 - - 7      

Тема 25. Шляхи покращення 
експлуатаційних властиво-

стей сучасних сільськогоспо-

дарських тракторів. 

9 2 - - 7      

Разом за змістовим модулем 3 90 18 14 - 58      

ІНДЗ - - -  - -      
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Усього годин 270 50 42 30 148      

 

 

5. Теми практичних занять 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма  

навчання 

заочна 

 форма  
 навчання 

1 2 3 4 

 2-й курс 4 семестр   

 1. 
Розрахунок процесів впуску і газообміну  в 
циліндрі двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ). 

2  

2. 
Розрахунок процесів стиску і згоряння в 
циліндрі ДВЗ.  2  

3. 
Розрахунок процесу розширення  і випуску 
відпрацьованих газів в двигуні. 2  

4. 
 Розрахунок  індикаторних параметрів робочого 

циклу.  2  

5. 

Розрахунок ефективних показників двигуна. 
Визначення основних розмірів циліндра  
двигуна. 

2  

6. Побудова індикаторної діаграми 2   

7. 

Визначення опору повітря і опору коченню для  

легкового, вантажного автомобілів та колісного 
трактора. 

2   

8. 

Визначення максимального підйому, який  

може подолати гусеничній трактор з двома 
колісними причепами. 

2   

9. 

Визначення нормальних реакцій дороги на 
передні і задні колеса трактора при різних 
навантаженнях на крюку. 

2  

10. 

Визначення  реакцій на передні і задні колеса 
сідельного тягача, що рухається з 

напівпричепом по горизонтальній ґрунтовій 

дорозі.  

2  

11. 

Визначення вертикального навантаження на 
колеса навісного культиватора, який   працює  з 
колісним  трактором.  

2  

12. 

Визначення центра тиску гусеничного трактора 
із бульдозерним обладнанням при тяговому 
зусиллі на крюку  .  

2  
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13. 

Визначення центра тиску гусеничного 

трелювального трактора  і  вагові навантаження 
на опорні каретки  на горизонтальній ділянці. 

2  

14. 

Визначення центра тиску гусеничного трактора, 

що працює з навісним плугом на оранці стерні. 
 

2  

 3-й курс 5 семестр   

15. 

Проведення тягового розрахунку трактора  і 
визначення його ваги, розрахункових 

швидкостей та потужності двигуна.  
 

2  

16. 

Побудова теоретичної тягової характеристики 

колісного трактора 4х2 на стерні на трьох 
передачах. 

2  

17. 

Визначення буксування ведучих коліс при 
включенні переднього моста колісного 

трактора 4х4.  
2  

18. 
 Тяговий розрахунок  вантажного автомобіля.  

 
2  

19. 
Побудова універсальної динамічної 
характеристики  вантажного автомобіля   2  

20. 

Побудова кривих паливно-економічної 
характеристики вантажного автомобіля. 

 

2  

21. 
Визначення  мінімального гальмівного шляху 
автопотяга – тягача та напівпричепа  2  

 Разом 42   

  

 

6. Теми лабораторних робіт 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма  

навчання 

заочна 

 форма  
 навчання 

1 2 3 4 

 2-й курс 4 семестр   

 1. 

Інструктаж з техніки безпеки та пожежної 
безпеки. Вивчення загальної будови трактора  і 
автомобіля. 

2  

 2. 
Вивчення конструкції КШМ і ГРМ 
автотракторного ДВЗ. 2  

 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3. 
Вивчення роботи систем мащення і 
охолодження ДВЗ. 2 - 

4. 
Вивчення систем живлення бензинових  та 
дизельних ДВЗ. 2  

5. 

Вивчення роботи контактної, контактно-

транзисторної і без контактної систем 
запалювання. 

2  

6. 
Вивчення роботи систем запуску ДВЗ 
стартером та пусковим двигуном. 2  

7. 
Вивчення роботи навантажувальних стендів для 
обкатки і випробування ДВЗ. 2  

8. 
Випробування карбюраторного ДВЗ зі зняттям 
швидкісної характеристики. 2  

9. 
Випробування інжекторного ДВЗ зі зняттям 
швидкісної  характеристики. 

2  

10. 

Вивчення схем  механічної, гідромеханічної та 
електромеханічної трансмісій тракторів і 
автомобілів. 

2  

11. 
Вивчення роботи ходової частини і підвісок 
колісних та гусеничних машин. 2  

12. 
Вивчення конструкції  рульових механізмів та 
рульового приводу. 2  

13. 
Вивчення механізмів повороту гусеничних та 
колісних тракторів. 2  

14. 
Вивчення схем і принципу роботи гальмівних 
систем. 2  

15. 
Вивчення конструкції додаткового обладнання 
тракторів і автомобілів. 2  

 Разом 30  

 

 

7. Самостійна робота 

 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 2-й курс 4 семестр   

 1. 
Тема 1. Історія, класифікація та загальна будова 
трактора і автомобіля. 

5   

 2. Тема 2. Загальна будова та принцип дії двигуна 5   

 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3. Тема 3 Система мащення ДВЗ 5   

 4. Тема 4. Система охолодження ДВЗ 5   

5. Тема 5. Системи живлення, бензинових ДВЗ 6   

 6. Тема 6. Система живлення дизельних ДВЗ 6   

 7. 

Тема 7. Електрообладнання автомобіля і 
трактора. Системи запалювання, пуску, 
освітлення, світлової сигналізації та контрольно-

вимірювальні прилади 

6   

 8. 

Тема 8. Трансмісія і ходова частина колісних та 
гусеничних тракторів, автомобілів.  Рульове 
керування та механізм повороту. Гальмівна 
система. 

6   

9. Тема 9. Тяговий баланс трактора і автомобіля. 6   

10. 
Тема 10. Загальна динаміка колісних тракторів та 
автомобілів. 6  

11. 
Тема 11. Загальна динаміка гусеничних 
тракторів. 6  

12. 
Тема 12. Тягова динаміка  і паливна 
економічність трактора. 6  

13. 
Тема 13. Тягова динаміка і паливна 
економічність автомобіля. 6  

14. 

Тема 14. Гальмівна динаміка тракторів, 
автомобілів, тракторних та автомобільних  
потягів. 

6  

15. Тема 15.  Прохідність автомобілів і тракторів. 6  

16. 
Тема 16. Керованість колісних тракторів і 
автомобілів. 4  

 3-й курс 5 семестр   

17. Тема 17. Поворот гусеничних тракторів. 7  

18. Тема 18.  Стійкість тракторів і автомобілів. 7  

19. Тема 19.  Плавність руху. 6  

20. 

Тема 20. Автоматичні системи керування, що 
використовуються в сільськогосподарських 
тракторах. 

6  

21. 
Тема 21. Електронне обладнання в сучасних 
закордонних сільсько-господарських тракторах. 6  

22. 
Тема 22. Керування  моторно-трансмісійним 
комплексом. 6  

23. 
Тема 23. Експлуатаційно-технологічний 
контроль ходу виконання робочих операцій. 6  

24. 
Тема 24. Автоматичне коригування вертикальних 
навантажень на колеса трактора в агрегаті з 7  

 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

навісними машинами. 

25. 

Тема 25. Шляхи покращення експлуатаційних 
властивостей сучасних сільськогосподарських 
тракторів. 

7  

 Разом 148   

 

8. Методи навчання 

 

При викладанні навчальної дисципліни „Трактори і автомобілі" 

використовується інформативно-ілюстративний та проблемний методи 
навчання із застосуванням: 

- лекцій у супроводі слайдів; 
- навчальних кінофільмів та відеофільмів; 
- розв'язування проблемних задач; 
- складання графічних схем. 

 

9. Методи контролю 

 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній і 
письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають 
теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину (розрахункові 
задачі). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 
- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 
- робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних практичних завдань; 
- підготовка до видання наукових статей, тез для участі в конференціях; 
- участь в конкурсах, олімпіадах. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

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

1. Розрахункові завдання, задачі, 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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2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 
характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 
цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 
недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 Підсумко-

вий тест  
(екзамен) 

 

Сума Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль № 1   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8     

3 4 4 4 3 4 4 4 30   

Змістовий модуль № 2   

Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16    

3 4 3 4 3 4 3 4 30   

За 4-й семестр 60 40 100 

Змістовий модуль № 3   

Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22 Т23  Т24 Т25   

6 7 7 6 7 7 6 7 7   

 За 5-й семестр                                  60 40 100 

Т1, Т2... Т25 — теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 
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90 – 100 відмінно  

 

зараховано 
82-89 добре 
74-81 

64-73 задовільно 
60-63 

35-59 

незадовільно з 
можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 

Незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни „Трактори і автомобілі" 

включає: 
– інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни 

(ІКНМЗД); 
–  конспект лекцій на паперовому і електронному носіях; 

–  комплект прозірок (фолій); 
– методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Трактори і 

автомобілі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 

спеціальністю 208 “Агроінженерія”  денної та заочної форм навчання. НУВГП, 
Рівне. – 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/14795/1/02-03-83..pdf; 

- роздатковий матеріал; 
 

12. Рекомендована література 

Базова 

  

1. Абрамчук Ф.І. , Гутаревич Ю.Ф., Долганов К.Є., Тимченко І.І. 
Автомобільні двигуни / Ф.І. Абрамчук та ін. – К.: Арістей, 2004. – 474 с.  

2. Білоконь Я.Ю. Трактори і автомобілі / Я.Ю. Білоконь, А.В. Окоча 
Підручник. – К.: Урожай, 2002. – 318 с. 

3. Скотников В.А. Тракторы и автомобили / В.А. Скотникова. – М.: 
Агропромиздат, 1985.  

4. Конструкция тракторов и автомобилей / А.М.Гуревич, А.К.Болотов. 
В.И.Судницын. – М.: Агропромиздат, 1989. – 368.с.. 

5. Трактори та автомобілі. Ч. 3.Шасі: Навч. Посібник А.Т.Лебедєв, В.М. 
Антошенков, М.Ф.Бойко та ін; За ред. проф. А.Т. Лебедєва. – К.; Вища освіта. 
2004. – 336 с: іл.     

6. Скотников В.А. Основы теории и расчёта трактора и автомобиля. 
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В.А.Скотников, А.А.Мащенский, А.С.Солонский. Под ред. В.А.Скотникова.  – 

М.: Агропромиздат, 1986.  
7. Чудаков Д.А. Основы теории и расчёта трактора и автомобиля. – М.: 

Колос, 1972. – 384 с.  
8. Колчин А.И., Демидов В.П. Расчёт автомобильных и тракторных 

двигателей – М.: Высшая школа, 2008. – 498 с. 
9. Шабуня Н.Г.  Основы теории и расчёта тракторных и автомобильных 

двигателей. /В.Е. Тарасенко, Т.А.Варфоломеева. – Минск: БГАТУ, 2013.  
 

 

Допоміжна 

1. Дяченко В.Г. Розрахунок автомобільних двигунів: Навчальний посібник / 

В.Г. Дяченко, В.С. Саловський, В.М. Кропивний та інші; За ред. к.т.н. В.Г. 
Дяченка, к.т.н. В.С. Саловського. – Кіровоград: КДТУ, 2003. – 266 с.: іл.  

2. Надикто В.Т Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні 
основи використання в землеробстві: Навчальний посібник / В.Т. Надикто, 
М.Л. Крижачківський, В.М. Кюрчев, С.Л. Абдула. – Мелітополь, 2005. – 337 с.  

3. Дьяченко В.Г. Теория двигателей внутреннего сгорания / В.Г. Дьяченко – 

Харьков.: ХНАДУ, 2009. – 500 с. 

 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. Наукова бібліотека НУВГП – м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75 / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua  

2. Наукова бібліотека НТУ – м. Київ, вул. М. Бойчука, 42 / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: www.library.ntu.edu.ua 

3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – м. Київ, 
Голосіївський пр., 3 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua 
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	РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	Метою викладання дисципліни є вивчення студентами будови, принципів роботи та конструктивного виконання тракторів та автомобілів, основ теорії та розрахунку базових машин для сільськогосподарських, дорожніх та меліоративних робіт.


