
 

Дисципліна Переобладнання тракторів і автомобілів на альтернативні палива 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до початку вивчення дисципліни «Переобладнання тракторів 

і автомобілів на альтернативні палива» є забезпечення достатнього 

рівня теоретичних знань і практичних навичок у здобувачів вищої 

освіти з: фізики, загально-технічних дисциплін, деталей машин, 

підйомно-транспортних механізмів, теорії машин і механізмів, будови і 

принципу дії двигунів внутрішнього згоряння, протіканні робочих 

процесів у двигунах. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен на достатньому рівні знати: основні вимоги до конструкцій 

двигунів внутрішнього згоряння; будови карбюраторів, паливних 

насосів високого тиску; основні фізико-хімічні та експлуатаційні 

властивості палив; хімічний склад нафти, сучасні способи отримання 

палив та способи очищення нафтопродуктів; умови застосування 

бензинів; фізико-хімічні експлуатаційні властивості дизельних палив.  

Вміти: орієнтуватись будові двигунів внутрішнього згоряння; 

термінології, стандартах і марках нафтопродуктів; розрізняти марки 

бензинів; застосовувати практичні рекомендації при виборі палив. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Переобладнання тракторів і автомобілів на 

альтернативні палива» є досить важливою у формуванні здобувачів 

вищої освіти теоретичних знань і практичних навиків щодо 

застосування теоретичних основ про двигуни внутрішнього згоряння; 

будову карбюраторів, паливних насосів високого тиску, властивості 

палив, мастильних матеріалів, вплив їх видів та якостей на техніко-

економічні показники сільськогосподарської техніки при 

переобладнанні.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПР 2. Володіти інформацією чинних нормативно-правових документів, 

законодавства, галузевих стандартів професійної діяльності в установах, 

на виробництвах, організаціях галузі/сфери (відповідно до 

спеціалізації). 

ПР 7. Аналізувати та оцінювати ризики, проблеми у професійній 

діяльності й обирати ефективні шляхи їх вирішення. 

ПР 12. Уміти проектувати і реалізувати навчальні/розвивальні проекти. 

ПР 13. Застосовувати у професійній діяльності сучасні дидактичні та 

методичні засади викладання навчальних дисциплін і обирати доцільні 

технології та методики в освітньому процесі. 

ПР 16. Знати основи і розуміти принципи функціонування 

технологічного обладнання та устаткування галузі (відповідно до 

спеціалізації).  

ПР 17. Виконувати розрахунки, що відносяться до сфери професійної 

діяльності. 

ПР 18. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані з вибором 

матеріалів, виконанням необхідних розрахунків, конструюванням, 

проектуванням технічних об’єктів у предметній галузі (відповідно до 

спеціалізації). 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

СК 1. Здатність застосовувати освітні теорії та методології у 

педагогічній діяльності. 

СК 3. Здатність керувати навчальними/ розвивальними проектами. 



СК 5. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення та інтегрувати їх в освітнє 

середовище. 

СК 7. Здатність аналізувати ефективність проектних рішень, пов’язаних 

з підбором, експлуатацією, удосконаленням, модернізацією 

технологічного обладнання та устаткування галузі/сфери відповідно до 

спеціалізації. 

СК 10. Здатність упроваджувати ефективні методи організації праці 

відповідно до вимог екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності та 

охорони і гігієни праці. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення лабораторних занять та самостійної роботи. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, лабораторні заняття, самостійна робота, індивідуальні 

завдання. 

Семестровий 

контроль 

Залік. 

 


