
Дисципліна Експлуатаційні властивості мобільно-енергетичних засобів 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до вивчення дисципліни «Експлуатаційні властивості 

мобільно-енергетичних засобів» є забезпечення достатнього рівня 

теоретичних знань і практичних навичок у здобувачів вищої освіти з: 

інженерної та комп’ютерної графіки, теоретичної механіки, теорії 

механізмів і машин, технології конструкційних матеріалів і 

матеріалознавства, деталей машин. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення дисципліни «Експлуатаційні властивості 

мобільно-енергетичних засобів» фахівець повинен знати: 

класифікацію, загальну будову і принцип дії автотракторних двигунів та 

їх складових; призначення та будову трансмісій, ходових частин та 

систем керування тракторів і автомобілів; робоче і додаткове 

обладнання тракторів і автомобілів, а також вимоги щодо безпеки їх 

експлуатації; правила дорожнього руху; основні положення теорії та 

розрахунку робочих циклів автотракторних двигунів; основні 

положення теорії та розрахунку експлуатаційних показників тракторів і 

автомобілів. Вміти: виконувати регулювання механізмів та систем 

мобільно-енергетичних засобів для забезпечення їх роботи з належною 

продуктивністю та економічністю; керувати тракторами і автомобілями; 

проводити типові випробування тракторів і автомобілів та їх двигунів; 

аналізувати їх експлуатаційні показники; обґрунтовувати основні робочі 

параметри тракторів, автомобілів та їх складових для ефективного 

використання мобільних енергетичних засобів у 

сільськогосподарському виробництві. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Експлуатаційні властивості мобільно-

енергетичних засобів» є досить важливою у формуванні здобувачів 

вищої освіти теоретичних знань і практичних навиків щодо досконалого 

оволодіння обґрунтуванням раціональних компонувальних та 

конструктивних рішень при розробці мобільних енергетичних засобів; 

надбанням практичних навичок та вмінь технічної експлуатації 

механізмів і систем тракторів і автомобілів; визначенням залежностей 

експлуатаційних властивостей і якостей від конструктивних параметрів 

та умов експлуатації; засвоєнням методів оцінювання впливу технічного 

стану мобільних енергетичних засобів на їх тягово-швидкісні, паливно-

економічні та екологічні показники. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 1. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції сталого 

розвитку суспільства, освіти і методології наукового пізнання у сфері 

професійної освіти. 

РН 2. Ефективно використовувати сучасні цифрові інструменти, 

інформаційні технології та ресурси у професійній, інноваційній та/або 

дослідницькій діяльності. 

РН 6. Організовувати освітній процес у сфері професійної освіти на 

основі людиноцентрованого підходу та сучасних досягнень педагогіки і 

психології, керувати пізнавальною діяльністю, здійснювати ефективне 

та об’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів освіти. 

РН 8. Здійснювати у науковій та професійній літературі, базах даних, 

інших джерелах пошук необхідної інформації з професійної освіти і 

дотичних питань, систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну 

інформацію.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 4. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 



ЗК 7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

СК 1. Здатність застосовувати і розробляти нові підходи до 

вирішення задач дослідницького та/або інноваційного характеру і 

проблем професійної освіти. 

СК 4. Здатність аналізувати, прогнозувати, критично осмислювати 

проблеми у професійній освіті, приймати ефективні рішення щодо їх 

розв’язання. 

СК 6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі 

здійснення професійної діяльності. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення практичних, лабораторні занять та 

самостійної роботи. 

Форма проведення 

занять 
Лекції, практичні, лабораторні роботи, самостійна робота. 

Семестровий 

контроль 

Залік. 

 

 


