
Навчальні матеріали для дистанційної роботи студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

 на період карантину з 16.03.2020 р. по 03.04.2020 р. 

Група Викладач, дисципліна 

Дата 

Кількість 

годин 

Тема лекції, план, зміст лекції Література Завдання студентам 

Е-41, 

 
ЕОСГМ 

Величко Т.Г. 

0972175152 

Velictam1@gmail.com 

17.03.2020 

2 год. 

«Системи керування 

електрогідророзподільниками»   

Матеріали з Google-диску 
https://drive.google.com/open?id=
102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7o
XrbnfjK 

Опорний конспект, 

переглянути відео. 
https://drive.google.com/op
en?id=102Ot9agaU0oRM9Qv
WdQuObv7oXrbnfjK 

24.03.2020 

2 год. 

«Генераторні установки тракторів і 

автомобілів» 

Матеріали з Google-диску 
https://drive.google.com/open?id=
102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7o
XrbnfjK 

Опорний конспект, 

переглянути відео. 
https://drive.google.com/op
en?id=102Ot9agaU0oRM9Qv
WdQuObv7oXrbnfjK  

31.03.2020 

2 год. 

1. Контроль знань з теми 

«Генераторні установки тракторів і 

автомобілів»   

2. «Автоматизована система 

контролю зернозбиральних 

комбайнів» 

Матеріали з Google-диску 
https://drive.google.com/open?id=
1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KV
LRFCc 

1. Пройти тест 

2. Опорний конспект, 

переглянути відео. 
https://drive.google.com/op
en?id=1hOwghpj_OhwfkQ5h
vb_Xxk1i5KVLRFCc 

Е22Е21 комп’ютерні 

технології 

Величко Тамара 

Григорівна  

0972175152 

Velictam1@gmail.com

Комп’ютери і  

25.03.2020 

4 год 
ЛПЗ Основи  роботи   із   

програмою MathCad.    Змінні   і   

функції.   Оператори  MathCad.     

Матричні обчислення. 

Відеоуроки: 

https://youtu.be/v4pV5pytwbA 

https://youtu.be/wntx5Ib-Ink 

https://youtu.be/_e6w-168dsc 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?id

=19ETNIOUiYiqOvJj-

m9mm5DMZgY97UGtQ 

Переглянути відеоуроки 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com 

(1 підгрупа) 

tamara_velichko@meta.u 

(2 підгрупа) 

01.04.2020 

4 год 
ЛПЗ Побудова графіків функцій в 

MathCad.     

Відеоурок: 

https://youtu.be/efkjW76pGqg 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?id

=11n0kOpFFHE3ops_DgbR6Kl

hwZiA4BO0z 

 

Переглянути відеоурок 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com 

(1 підгрупа) 

tamara_velichko@meta.u 

(2 підгрупа) 

https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK
https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK
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https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK
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Е-21 

Е-22 

 

Теоретичні основи 

електротехніки 

Нагачевська С.М. 

0974536418 

nag_sveta@ukr.net 

 

18.03 

2 год 

Е21 

Лекція 12. Розрахунок магнітних 

кіл 
1.Класифікація магнітних кіл 

2.Закони повного струму 

3.Розрахунок нерозгалужених 

однорідних магнітних кіл 

4.Розрахунок розгалужених маг. кіл 

Валовий Д.М. Теоретичні 

основи електротехніки, 

Конспект лекцій. с.167-173 

Опорний конспект. 

Розібрати алгоритм 

розрахунку магнітних 

кіл за прямою задачею. 

Підготуватись до 

виконання Практичної 

роботи №5 

18.03 

2год 

Е22 

Лекція 16. Коло синусоїдального 

струму із паралельним 

з’єднанням елементів 

1.Послідовне з’єднання RLC  опорів 

2.Розрахунок нерозгалуженого кола 

змінного струму 

3.Резонанс напруг 

Валовий Д.М. Теоретичні 

основи електротехніки, 

Конспект лекцій. с.102-106 

Презентація лекції: Коло 

синусоїдального струму із 

паралельним з’єднанням 

елементів 

 

Опорний конспект. 

Вивчення алгоритму 

розрахунку 

синусоїдальних кіл 

змінного струму. 

Підготуватись до 

виконання практичної 

роботи №6 

Рішення задач. 

20.03 

2год 

Е-21 

ПР№5 Розрахунок 

нерозгалужених магнітних кіл 
 

Валовий Д.М. Теоретичні 

основи електротехніки, 

Конспект лекцій. с.169-171 

Набути практичних 

навиків по розрахунку 

магнітних кіл 

20.03 

2год 

Е-22 

ПР№ 6 Розрахунок 

нерозгалуженого кола змінного 

струму 
 

Валовий Д.М. Теоретичні 

основи електротехніки, 

Конспект лекцій. с.104-105 

Набути практичних 

навиків по розрахунку 

синусоїдальних 

нерозгалужених кіл 

25.03 

2год 

Е21 

Лекція 13. Лінійні електричні 

кола синусоїдального струму 
1.Одержання синусоїдальної е.р.с. 

2.Основні характеристики 

синусоїдних величин 

3.Діюче і середнє значення синусоїд 

величин 

4.Векторне зображення синус. 

величин. 

Валовий Д.М. Теоретичні 

основи електротехніки, 

Конспект лекцій. с.79-87 

Презентація лекції: Лінійні 

електричні кола 

синусоїдального струму 

Опорний конспект. 

Відповісти на запитання. 

25.03 

2год 

Е-22 

Лекція 17. Коло синусоїдального 

струму із паралельним 

з’єднанням елементів 

1.Паралельне з’єднання RLC опорів 

2. Розрахунок розгалужених кіл 

Валовий Д.М. Теоретичні 

основи електротехніки, 

Конспект лекцій. с.107-118 

Презентація лекції: Коло 

синусоїдального струму із 

Опорний конспект. 

Відповісти на питання. 

Рішення задач. 



3.Резонанс струмів 

4. Коефіцієнт потужності і його 

значення 

паралельним з’єднанням 

елементів 

 

27.03 

2год 

Е-21 

Лекція 14. Розрахунок 

електричних кіл синусоїдального 

струму 
1.Коло з активним опором 

2.Коло з індуктивним опором 

3.Коло з ємнісним опором 

Валовий Д.М. Теоретичні 

основи електротехніки, 

Конспект лекцій. с.88-95 

Презентація лекції: 

Розрахунок електричних кіл 

синусоїдального струму 

Опорний конспект. 

Відповісти на запитання. 

27.03 

2год 

Е-22 

Лекція 18. Комплексні числа в 

колах змінного струму 
1.Основні поняття про комплексні 

числа 

2. Дії з комплексними числами 

3. Основні закони в комплексній 

формі 

Валовий Д.М. Теоретичні 

основи електротехніки, 

Конспект лекцій. с.122-125 

Презентація лекції: 

Комплексні числа в колах 

змінного струму 

Опорний конспект. 

Розрахунок комплексних 

чисел калькулятором 

01.04 

2год 

Е-21 

Лекція 15. Коло синусоїдального 

струму із реальною котушкою та 

реальним конденсатором 
1.Коло з реальною котушкою 

2. Коло з реальним конденсатором 

Валовий Д.М. Теоретичні 

основи електротехніки, 

Конспект лекцій. с.97-102 

Презентація лекції: Коло 

синусоїдального струму із 

реальною котушкою та 

реальним конденсатором 

Опорний конспект. 

01.04 

2год 

Е-22 

Лекція 19. Розрахунок 

електричних кіл синусоїдального 

струму за символічним методом  
1.Символічний метод розрахунку 

синусоїдальних кіл 

2.Побудова векторної діаграми за 

результатами в комплексній формі 

Валовий Д.М. Теоретичні 

основи електротехніки, 

Конспект лекцій. с.125-131 

Презентація лекції: 

Розрахунок електричних кіл 

синусоїдального струму за 

символічним методом 

Опорний конспект. 

Вивчення алгоритму 

розрахунку 

синусоїдальних кіл 

символічним методом. 

03.04 

2год 

Е-21 

Лекція 16. Коло синусоїдального 

струму із паралельним 

з’єднанням елементів 

1.Послідовне з’єднання RLC  опорів 

2.Розрахунок нерозгалуженого кола 

змінного струму 

3.Резонанс напруг 

Валовий Д.М. Теоретичні 

основи електротехніки, 

Конспект лекцій. с.102-106 

Презентація лекції: Коло 

синусоїдального струму із 

паралельним з’єднанням 

елементів 

Опорний конспект. 

Вивчення алгоритму 

розрахунку 

синусоїдальних кіл 

змінного струму. 



 Підготуватись до 

виконання практичної 

роботи №6 

Рішення задач. 

03.04 

2год 

Е-22 

ЛР№8  Дослідження 

нерозгалуженого кола змінного 

струму 

Підготуватись до виконання 

лабораторних робіт скачати 

програму Electronics 

Workbench 
https://soft.sibnet.ru/soft/25729-
electronic-workbench-5-12/ 

Ознайомитись із методичними 

вказівками по виконанню 

лабораторних робіт за 

допомогою програми 

Electronics Workbench 

Інструкція з виконання ЛР№8 

Виконати звіт з 

виконання лабораторної 

роботи, обчислити 

процеси що 

відбуваються в колі, у 

відповідності до 

складеної схеми в 

програмі Electronics 

Workbench, зробити 

висновки по виконаній 

роботі. 

Здати звіт. 

Е-21 

Е-22 
Контрольно-

вимірювальні 

прилади 

Нагачевська С.М. 

0974536418 

nag_sveta@ukr.net 

 

 

19.03 

2год 

Е-21 

Лекція № 5 Допоміжні 

вимірювальні перетворювачі 
1.Шунти 

2.Додаткові резистори 

3.Вимірювальні тран-ри струми 

4.Вимірювальні тран-ри напруги 

Шаповаленко О.Г. Основи 

електричних вимірювань, 

Підручник., с. 237-248 

Презентація лекції: 

Допоміжні вимірювальні 

перетворювачі 

Опорний конспект. 

Відповісти на питання. 

 

19.03 

2 год 

Е-22 

Лекція № 7 Облік електричної 

енергії в однофазних колах 

змінного струму. 

1.Вимірювання енергії в 

однофазних колах 

2.Вимірювання  в трифазних колах 

активної та реактивної енергії 

Шаповаленко О.Г. Основи 

електричних вимірювань, 

Підручник., с. 145-156 

Презентація лекції: Облік 

електричної енергії в 

однофазних колах змінного 

струму. 

Опорний конспект. 

Відповісти на питання. 

 

26.03 

2 год 

Е-21 

Лекція № 6 Вимірювання 

електричних величин 
1.Вимірювання струму 

2.Вимірювання напруги 

3.Вимірювання потужності 

в постійних та змінних колах 

Шаповаленко О.Г. Основи 

електричних вимірювань, 

Підручник., с. 104-121 

Презентація лекції: 

Вимірювання електричних 

величин 

Опорний конспект. 

Відповісти на питання. 

 

https://soft.sibnet.ru/soft/25729-electronic-workbench-5-12/
https://soft.sibnet.ru/soft/25729-electronic-workbench-5-12/


Е-21 

Е-22 

Вища математика  

Саволюк Т.Ю. 

0680579351 

wertep@meta.ua 

17.03.20 

4 год 

 
Метод Гауса при розв’язуванні 

систем лінійних рівнянь 

Дубовик В.П.,       Юрик І.І. 

Вища математика. Збірник 

задач 

Саволюк Т.Ю.Посібник з 

вищої  математики 

ст.25-46 

 звіт розв’язку задач і 

вправ 

ст.16-18 

Е-21 

Е-22 

 19.03.20 

4 год Матриці. Дії над матрицями. 

Обернена матриця. Матричний 

метод при розв’язуванні систем 

лінійних рівнянь 

Клепко В.Л., Голець В.Л. 

Вища математика в прикладах 

і задачах 

СаволюкТ.Ю.Посібник з 

вищої  математики 

ст.45-50 

звіт розв’язку задач і 

вправ 

ст.18-22 

 

Е-21 

Е-22 

 24.03.20 

4год 

 

 

Розв’язування систем лінійних 

рівнянь 

Литвин І.І., Конончук О.М. 

Вища математика 

СаволюкТ.Ю.Посібник з 

вищої  математики 

ст.281-282 

звіт розв’язку задач і 

вправ 

ст.22 

26.03 

2 год 

Е-22 

Лекція № 8 Вимірювання 

неелектричних величин 
1.Вимірювання опору амперметром 

і вольтметром 

2.Робота омметра 

3.Робота мегометра 

Шаповаленко О.Г. Основи 

електричних вимірювань, 

Підручник., с. 168-186 

Презентація лекції: 

Вимірювання 

неелектричних величин 

Опорний конспект. 

Відповісти на питання. 

 

02.04 

2 год 

Е-21 

Лекція № 7 Облік електричної 

енергії в однофазних колах 

змінного струму. 

1.Вимірювання енергії в 

однофазних колах 

2.Вимірювання  в трифазних колах 

активної та реактивної енергії 

Шаповаленко О.Г. Основи 

електричних вимірювань, 

Підручник., с. 145-156 

Презентація лекції: Облік 

електричної енергії в 

однофазних колах змінного 

струму. 

Опорний конспект. 

Відповісти на питання. 

 

02.04 

2 год 

Е-22 

Лекція № 9 Вимірювання 

неелектричних величин 

перетворювачами 
1.Вимірювальні перетворювачі 

2. Будова і робота і призначення 

перетворювачів 

Шаповаленко О.Г. Основи 

електричних вимірювань, 

Підручник., с. 249-273 

Презентація лекції: 

Вимірювання 

неелектричних величин 

перетворювачами 

Опорний конспект. 

Відповісти на питання. 

 

mailto:wertep@meta.ua


Е-21 

Е-22 

 

 26.03.20 

4 год 

 

 

 

Вектори на площині і в просторі. 

Скалярний добуток векторів, кут 

між векторами 

Клепко В.Л., Голець В.Л. 

Вища математика в прикладах 

і задачах 

СаволюкТ.Ю.Посібник з 

вищої  математики 

ст.50-57 

звіт розв’язку задач і 

вправ 

ст.26-28 

Е-21 

Е-22 

 31.03.20 

4год 

Векторний добуток. Площа 

трикутника заданого координатами 

СаволюкТ.Ю.Посібник з 

вищої  математики 

ст.28-31 звіт розв’язку 

задач і вправ 

Е-21 

Е-22 

 02.04.20 

4год 

Умови колінеарності  та 

компланарності векторів 

Мішаний добуток векторів. Об’єм 

тетраедра 

Дубовик В.П.,       Юрик І.І. 

Вища математика. Збірник 

задач 

 

ст.46-48 

звіт розв’язку задач і 

вправ 

 

Е21 

Е22 

Комп’ютери і 

комп’ютерні 

технології 

Баланчук Тетяна 

Олександрівна 

0679189502 

balanchuktat@gmail.com 

18.03.2020 

4 год 
Лекція 

Виконання обчислень в 

середовищі математичного 

пакету MathCAD 

Теоретичний матеріал: 

https://drive.google.com/open?i

d=1z1BDv9CJ6Wr5fS_K4m_va

bcTD6kQO7ln 

Відеоуроки: 

https://youtu.be/BYFfakq7YNQ 

https://youtu.be/Vej0sXPj_T0 

https://youtu.be/c6L22XzFC4w 

https://youtu.be/OswOeqICp-8 

https://youtu.be/YsMyiNk-nvg 

https://youtu.be/f14ZmZBDCYc 

https://youtu.be/su4j0nKazkQ 

https://youtu.be/B9sV3Mk6sd8 

https://youtu.be/zbZF-s2JHqI 

https://youtu.be/FQPHgvzu26s 

https://youtu.be/NUwdR2_9u_

M 

Архів з програмою: 

https://drive.google.com/open?i

d=1gJAfC5NhDf6EqdYXIeU-

X8_z0VioOXgI 

Відеоінструкція для 

встановлення MathCAD на 

комп’ютер: 

Встановити програму 

MathCAD на власний 

комп’ютер.  

 

Опрацювати 

теоретичний матеріал  

 

Переглянути відеоуроки 

https://drive.google.com/open?id=1z1BDv9CJ6Wr5fS_K4m_vabcTD6kQO7ln
https://drive.google.com/open?id=1z1BDv9CJ6Wr5fS_K4m_vabcTD6kQO7ln
https://drive.google.com/open?id=1z1BDv9CJ6Wr5fS_K4m_vabcTD6kQO7ln
https://youtu.be/BYFfakq7YNQ
https://youtu.be/Vej0sXPj_T0
https://youtu.be/c6L22XzFC4w
https://youtu.be/OswOeqICp-8
https://youtu.be/YsMyiNk-nvg
https://youtu.be/f14ZmZBDCYc
https://youtu.be/su4j0nKazkQ
https://youtu.be/B9sV3Mk6sd8
https://youtu.be/zbZF-s2JHqI
https://youtu.be/FQPHgvzu26s
https://youtu.be/NUwdR2_9u_M
https://youtu.be/NUwdR2_9u_M
https://drive.google.com/open?id=1gJAfC5NhDf6EqdYXIeU-X8_z0VioOXgI
https://drive.google.com/open?id=1gJAfC5NhDf6EqdYXIeU-X8_z0VioOXgI
https://drive.google.com/open?id=1gJAfC5NhDf6EqdYXIeU-X8_z0VioOXgI


https://www.youtube.com/watch

?v=VZKmG6aK7uk&list=PLW

hJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aA

pspdfp&index=6 

  25.03.2020 

4 год 
ЛПЗ Основи  роботи   із   

програмою MathCad.    Змінні   і   

функції.   Оператори  MathCad.     

Матричні обчислення. 

Відеоуроки: 

https://youtu.be/v4pV5pytwbA 

https://youtu.be/wntx5Ib-Ink 

https://youtu.be/_e6w-168dsc 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?i

d=19ETNIOUiYiqOvJj-

m9mm5DMZgY97UGtQ 

Переглянути відеоуроки 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com 

(1 підгрупа) 

tamara_velichko@meta.u 

(2 підгрупа) 

  01.04.2020 

4 год 
ЛПЗ Побудова графіків функцій в 

MathCad.     

Відеоурок: 

https://youtu.be/efkjW76pGqg 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?i

d=11n0kOpFFHE3ops_DgbR6

KlhwZiA4BO0z 

 

Переглянути відеоурок 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com 

(1 підгрупа) 

tamara_velichko@meta.u 

(2 підгрупа) 

Е31 

Е32 
Комп’ютери і 

комп’ютерні 

технології 

Баланчук Тетяна 

Олександрівна 

0679189502 

balanchuktat@gmail.com 

20.03.2020 

4 год 
ЛПЗ Вставка графічних об’єктів 

в MS Word     

Відеоуроки: 

https://youtu.be/DeK_lB1KLLc 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?i

d=1K-

aZ5ts4pwk5IiZnoQtQwH8Dorg

TndVm 

Переглянути відеоурок 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com  

  27.03.2020 

4 год 
ЛПЗ Створення форм документів 

для заповнення користувачами в 

MS Word     

Відеоурок: 

https://www.youtube.com/watch

?v=2z0oBuBwC5Q&list=PLWh

JMvUnSi681jf88S4TeKe_9aAp

spdfp&index=20 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?i

d=1o2nFs1xE_dOzle00LJx-

aHfZ440cHedF 

Переглянути відеоурок 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=VZKmG6aK7uk&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=VZKmG6aK7uk&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=VZKmG6aK7uk&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=VZKmG6aK7uk&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=6
https://youtu.be/v4pV5pytwbA
https://youtu.be/wntx5Ib-Ink
https://youtu.be/_e6w-168dsc
https://drive.google.com/open?id=19ETNIOUiYiqOvJj-m9mm5DMZgY97UGtQ
https://drive.google.com/open?id=19ETNIOUiYiqOvJj-m9mm5DMZgY97UGtQ
https://drive.google.com/open?id=19ETNIOUiYiqOvJj-m9mm5DMZgY97UGtQ
mailto:balanchuktat@gmail.com
mailto:tamara_velichko@meta.u
https://youtu.be/efkjW76pGqg
https://drive.google.com/open?id=11n0kOpFFHE3ops_DgbR6KlhwZiA4BO0z
https://drive.google.com/open?id=11n0kOpFFHE3ops_DgbR6KlhwZiA4BO0z
https://drive.google.com/open?id=11n0kOpFFHE3ops_DgbR6KlhwZiA4BO0z
mailto:balanchuktat@gmail.com
mailto:tamara_velichko@meta.u
https://youtu.be/DeK_lB1KLLc
https://drive.google.com/open?id=1K-aZ5ts4pwk5IiZnoQtQwH8DorgTndVm
https://drive.google.com/open?id=1K-aZ5ts4pwk5IiZnoQtQwH8DorgTndVm
https://drive.google.com/open?id=1K-aZ5ts4pwk5IiZnoQtQwH8DorgTndVm
https://drive.google.com/open?id=1K-aZ5ts4pwk5IiZnoQtQwH8DorgTndVm
mailto:balanchuktat@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=2z0oBuBwC5Q&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=2z0oBuBwC5Q&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=2z0oBuBwC5Q&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=2z0oBuBwC5Q&list=PLWhJMvUnSi681jf88S4TeKe_9aApspdfp&index=20
https://drive.google.com/open?id=1o2nFs1xE_dOzle00LJx-aHfZ440cHedF
https://drive.google.com/open?id=1o2nFs1xE_dOzle00LJx-aHfZ440cHedF
https://drive.google.com/open?id=1o2nFs1xE_dOzle00LJx-aHfZ440cHedF
mailto:balanchuktat@gmail.com


  03.04.2020 

4 год 
ЛПЗ MS Word  Підсумкова 

робота 

 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?i

d=1aDTT39ey4WI89q2G4yblN

35-F7twFcKK\ 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com 

Е31 Мазур А.В. 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

0687624332 

mazur.alla.77@gmail.com 

18.03.2020 

2 год. 

Тема: Конденсатори. Робочий зошит для відділення 

електрифікації та 

автоматизації с.г. 

 

Виконати лексичні  та 

граматичні вправи. 

Lesson8. The capacitor. 

  25.03.2020 

2 год. 

Тема: Резистори Робочий зошит для відділення 

електрифікації та 

автоматизації с.г. 

Виконати лексичні  та 

граматичні вправи. 

Lesson9. The resistors. 

  01.04.2020 Тема: Індукційна котушка. Робочий зошит для відділення 

електрифікації та 

автоматизації с.г. 

Виконати лексичні  та 

граматичні вправи. 

Lesson10. The Inductors. 

Е32 Мазур А.В. 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

0687624332 

mazur.alla.77@gmail.com 

19.03.2020 

2 год. 

Тема: Конденсатори. Робочий зошит для відділення 

електрифікації та 

автоматизації с.г. 

 

Виконати лексичні  та 

граматичні вправи. 

Lesson8. The capacitor. 

  26.03.2020 

2 год. 

Тема: Резистори Робочий зошит для відділення 

електрифікації та 

автоматизації с.г. 

Виконати лексичні  та 

граматичні вправи. 

Lesson9. The resistors. 

  02.04.2020 Тема: Індукційна котушка. Робочий зошит для відділення 

електрифікації та 

автоматизації с.г. 

Виконати лексичні  та 

граматичні вправи. 

Lesson10. The Inductors. 

 

 

Е32 

Правила дорожнього 

руху. 

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

16.03.2020 

2 год 

Тема: Попереджувальні сигнали Теоретичний матеріал: 

Відеоуроки  

https://www.youtube.com/watch

?v=lDRMT_znyMM&list=PLn4

Опрацювати 

теоретичний матеріал  

Переглянути відеоуроки 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

https://drive.google.com/open?id=1aDTT39ey4WI89q2G4yblN35-F7twFcKK/
https://drive.google.com/open?id=1aDTT39ey4WI89q2G4yblN35-F7twFcKK/
https://drive.google.com/open?id=1aDTT39ey4WI89q2G4yblN35-F7twFcKK/
mailto:balanchuktat@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lDRMT_znyMM&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=lDRMT_znyMM&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=9


igorekprepod@gmail.co

m 

X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLs

vWL-y&index=9 

Тематичні завдання 

https://vodiy.ua/pdr/test/?compl

ect=6&theme=9&part=1&traini

ng=off&adv=on&stat=off 

адресу: 
igorekprepod@gmail.com 

Е31 

Е32 

 

Правила дорожнього 

руху. 

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

18.03.2020 

4 год 

Тема:Попереджувальні сигнали 

Тема:Початок руху та зміна його 

напрямку 

Теоретичний матеріал: 

Відеоуроки  

https://www.youtube.com/watch

?v=lDRMT_znyMM&list=PLn4

X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLs

vWL-y&index=9 

Тематичні завдання 

https://vodiy.ua/pdr/test/?compl

ect=6&theme=9&part=1&traini

ng=off&adv=on&stat=off 

https://vodiy.ua/pdr/test/?compl

ect=6&theme=10&part=1&train

ing=off&adv=on&stat=off 

 

 Опрацювати 

теоретичний матеріал  

Переглянути відеоуроки 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 
igorekprepod@gmail.com 

 

Е32 

 

Правила дорожнього 

руху. Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

 

23.03.2020 

2 год 

Тема:Розташування транспортних 

засобів на прїзній частині  

 Теоретичний матеріал 

:Відеоурок: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=lIKBrNvrtLA&list=PLn4X5J
_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-
y&index=10 
Тематичні завдання: 
https://vodiy.ua/pdr/test/?com
plect=6&theme=11&part=1&tra
ining=off&adv=on&stat=off 

Переглянути відеоурок 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 
igorekprepod@gmail.com 

 

 

Е31 

Е32 

Правила дорожнього 

руху. 

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

25.03.2020 

4 год 

Тема:Розташування транспортних 

засобів на прїзній частині 

Тема:Швидкість руху. Дистанція, 

інтервал, зустрічний розїзд 

Відеоуроки: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=lIKBrNvrtLA&list=PLn4X5J
_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-
y&index=10 

Переглянути відео уроки 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 
igorekprepod@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lDRMT_znyMM&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=lDRMT_znyMM&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=9
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=9&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=9&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=9&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://www.youtube.com/watch?v=lDRMT_znyMM&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=lDRMT_znyMM&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=lDRMT_znyMM&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=lDRMT_znyMM&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=9
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=9&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=9&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=9&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=10&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=10&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=10&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://www.youtube.com/watch?v=lIKBrNvrtLA&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=lIKBrNvrtLA&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=lIKBrNvrtLA&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=lIKBrNvrtLA&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=10
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=11&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=11&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=11&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://www.youtube.com/watch?v=lIKBrNvrtLA&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=lIKBrNvrtLA&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=lIKBrNvrtLA&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=lIKBrNvrtLA&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=10


https://www.youtube.com/wat
ch?v=lIKBrNvrtLA&list=PLn4X5J
_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-
y&index=10 

Тематичні завдання 

https://vodiy.ua/pdr/test/?com
plect=6&theme=12&part=1&tra
ining=off&adv=on&stat=off 
 
 

 

Е32 

 

Правила дорожнього 

руху. 

 

Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

30.03.2020 

2 год 

Лекція: 

Тема:Обгін 

Відеоуроки: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=8KkkKLrcaGI&list=PLn4X5J
_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-
y&index=11 

Тематичні завдання 

https://vodiy.ua/pdr/test/?com
plect=6&theme=14&part=1&tra
ining=off&adv=on&stat=off 

Переглянути відео уроки 

 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 
igorekprepod@gmail.com 

 
 

Е31 

Е32 

Правила дорожнього 

руху. Паламарчук Ігор 

Васильович 

0985301679 

igorekprepod@gmail.co

m 

 

01.04.2020 

4 год 

Лекція: 

Тема:Швидкість руху. Дистанція, 

інтервал, зустрічний розїзд 

 

Тема:Зупинка і стоянка 

Відеоуроки: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=lIKBrNvrtLA&list=PLn4X5J
_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-
y&index=10 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=49QgvJthSU8&list=PLn4X5
J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-
y&index=12 

Тематичні завдання 

https://vodiy.ua/pdr/test/?com
plect=6&theme=15&part=1&tra
ining=off&adv=on&stat=off 

Переглянути відео уроки 

Опрацювати тести та 

відправити результати на 

адресу: 
igorekprepod@gmail.com 

 

Е-31 Технологія 

виробництва, 

переробки та 

16.03.2020 Тема. Технологія нормованої 

годівлі тварин і птиці 

Кифоренко О.Б. Технологія 

виробництва, переробки та 

зберігання с.г. продукції, 

Навчальний посібник, 2016р.  

Опорний конспект . 

Тези. 

https://www.youtube.com/watch?v=lIKBrNvrtLA&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=lIKBrNvrtLA&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=lIKBrNvrtLA&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=lIKBrNvrtLA&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=10
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=12&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=12&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=12&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://www.youtube.com/watch?v=8KkkKLrcaGI&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=8KkkKLrcaGI&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=8KkkKLrcaGI&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=8KkkKLrcaGI&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=11
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=14&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=14&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=14&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://www.youtube.com/watch?v=lIKBrNvrtLA&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=lIKBrNvrtLA&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=lIKBrNvrtLA&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=lIKBrNvrtLA&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=49QgvJthSU8&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=49QgvJthSU8&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=49QgvJthSU8&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=49QgvJthSU8&list=PLn4X5J_dzvHajdUNKizY5lTgjJLsvWL-y&index=12
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=15&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=15&part=1&training=off&adv=on&stat=off
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=6&theme=15&part=1&training=off&adv=on&stat=off


зберігання с.г. 

продукції 

Тихонова Т.І. 

0974761554 

kab420@ukr.net 

23.03.2020 Практична робота №4  

Розробка схеми кормового добового 

раціону для ВРХ 

Методичні вказівки по 

виконанню ПР. 

Виконати завдання 

30.03.2020 Тема. Технологія виробництва 

молока. Технологія вирощування 

молодняку і відгодівля с.г. тварин 

Кифоренко О.Б. Технологія 

виробництва, переробки та 

зберігання с.г. продукції, 

Навчальний посібник, 2016р. 

Опорний конспект . 

Тези. 

Е-32 17.03.2020 Тема. Технологія нормованої 

годівлі тварин і птиці 

Кифоренко О.Б. Технологія 

виробництва, переробки та 

зберігання с.г. продукції, 

Навчальний посібник, 2016р. 

Опорний конспект . 

Тези. 

23.03.2020 Практична робота №4  

Розробка схеми кормового добового 

раціону для ВРХ 

Методичні вказівки по 

виконанню ПР. 

Виконати завдання 

30.03.2020 Тема. Технологія виробництва 

молока. Технологія вирощування 

молодняку і відгодівля с.г. тварин 

Кифоренко О.Б. Технологія 

виробництва, переробки та 

зберігання с.г. продукції, 

Навчальний посібник, 2016р. 

Опорний конспект . 

Тези. 

Е31 Електропривод с.г. 

машин 

Недипіч М.С. 

0973647587 

nedypichms@ukr.net 

17.03.20 

2 год 

Лабораторна робота №4 “Монтаж, 

налагодження і дослідження 

реверсивного електромагнітного 

пускача” 

1 Зарисувати електричну 

принципову схему 

2 Описати роботу схеми 

3 Описати роботу схеми в аварійних 

режимах 

1 Гончар В.Ф., Тищенко Л.П., 

стор. 116-133;  

2 Олійник В.С. стор. 100-146  

1Оформити звіт 

(подвійний аркуш в 

клітинку, писати можна з 

обох сторін) 

2 Оформлений звіт 

скинути мені на пошту 

Е31  19.03.20 

2 год 

Лабораторна робота №5 “ 

Дослідження роботи тиристорного 

пускача ” 

1 Зарисувати функціональну схему 

2 Описати роботу схеми 

3 Розшифрувати ПТ-16-380-У5 

1 Гончар В.Ф., Тищенко Л.П., 

стор. 111-113;  

2 Кудрявцев И.Ф. стор. 101-

102  

1Оформити звіт  

2 Оформлений звіт 

скинути мені на пошту 

Е31  20.03.20 

2 год 

Лабораторна робота №6 “ 

Дослідження роботи пристрою 

1 Гончар В.Ф., Тищенко Л.П., 

стор. 111-113  

 

1Оформити звіт  

2 Оформлений звіт 

скинути мені на пошту 

mailto:kab420@ukr.net


вмонтованого температурного 

захисту ” 

1 Зарисувати схему пристрою УВТЗ-

2 

2 Описати призначення і 

характеристику позисторів СТ14-1А 

Е31  24.03.20 

2 год 

Лабораторна робота №7 “ 

Дослідження роботи фазочутливого 

пристрою захисту ” 

1 Зарисувати схему вмикання 

пристрою ФУЗ-У 

2 Описати роботу пристрою ФУЗ-У 

при обриві фази 

3 Описати роботу пристрою ФУЗ-У 

при перевантаженнях 

4 Описати роботу пристрою ФУЗ-У 

при перегріві обмоток двигуна 

1 Кудрявцев И.Ф. стор. 109-

112 

 

1Оформити звіт  

2 Оформлений звіт 

скинути мені на пошту 

Е31  26.03.20 

2 год 

Лабораторна робота №8 “ Монтаж, 

наладка і дослідження схеми 

керування а.д. у функції часу ” 

1 Зарисувати схему керування а.д. у 

функції часу 

2 Описати призначення і 

характеристику реле часу 

1 Гончар В.Ф., Тищенко Л.П., 

стор. 138-140  

 

1Оформити звіт  

2 Оформлений звіт 

скинути мені на пошту 

Е31  26.03.20 

2 год 

Курсова робота 

Пункт 5 Розрахунок і побудова 

механічної характеристики 

електроприводу 

[ 7, с.22…23 ]  Виконаний пункт 5 

скинути мені на пошту 

Е31  27.03.20 

2 год 

Лабораторна робота №9 “ Монтаж, 

наладка і дослідження схеми 

керування а.д. у функції шляху ” 

1 Зарисувати схему керування а.д. у 

функції шляху 

2 Описати призначення і 

характеристику шляхових 

вимикачів 

1 Гончар В.Ф., Тищенко Л.П., 

стор. 141-143  

 

1 Оформити звіт  

2 Оформлений звіт 

скинути мені на пошту 



Е31  31.03.20 

2 год 

Лабораторна робота №10 “ Монтаж, 

наладка і дослідження схеми 

керування а.д. з гальмуванням 

противмиканням” 

1 Зарисувати схему керування а.д. з 

гальмуванням противмиканням 

2 Описати призначення і 

характеристику реле контролю 

швидкості 

1 Гончар В.Ф., Тищенко Л.П., 

стор. 222-224  

 

1 Оформити звіт  

2 Оформлений звіт 

скинути мені на пошту 

Е31  01.04.20 

30 хв. 

Написання ОКР 1 Індивідуальні завдання (№ 

білета – це № по списку в 

журналі групи). В білеті 30 

питань 

1  Оформлений бланк 

скинути мені на пошту 

Е31  02.04.20 

2 год 

Тема 3.1 Електропривод насосних 

установок 

План заняття №20 

1 Технологічні особливості роботи 

електроприводів насосних 

установок 

2 Визначення потужності і вибір 

типу електродвигуна 

3 Електрообладнання типових схем 

водопостачання 

4 Комплектні пристрої керування 

водонасосними установками 

5 Електропривод насосних станцій 

зрошувальних систем   

[ 1, с.154…169 ], [ 2, 

с.210…227 ] . 

 

Законспектувати питання 

плану заняття, скинути 

мені на пошту 

Е31  02.04.20 

2 год 

Курсова робота 

Пункт 6 Визначення тривалості 

пуску електроприводу 

[ 7, с.21…23 ]  Виконаний пункт 6 

скинути мені на пошту 

Е31  03.04.20 

2 год 

Тема 3.2 Електропривод 

вентиляційних установок 

План заняття №21 

1 Класифікація вентиляційних 

установок 

2 Особливості електроприводу 

вентиляційних установок 

[ 1, с.169…183 ], [2, 

с.227…247 ] 

Законспектувати питання 

плану заняття, скинути 

мені на пошту 



3 Визначення потужності і вибір 

типу електродвигуна 

4 Електрообладнання типових 

систем вентиляції 

5 Основні типи вентиляційного 

обладнання. 

6 Принципи регулювання подачі 

повітря в вентиляційних установках 

Е32 Електропривод 

сільськогосподарськи

х машин 

Коломієць О.І. 

0975454529 

meh.lkvu@ukr.net 

18.03.2020 

   2 год 

 

 

 

 

 

 

1 год 

СР (тести). Тема. Автоматичне 

керування електроприводами. 

1. Принципи автоматичного 

керування електроприводами (пуск 

нереверсивний, реверсивний, 

перемиканням із Y на     ). 

2. Керування електроприводом у 

функції шляху.   

3. Блокувальні зв’язки  і  

сигналізація в схемах керування 

електроприводами 

4. Керування електроприводом у 

функції часу, струму  

Консультація ро курсовій роботі                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 Гончар В.Ф., Тищенко Л.П. 

електрообладнання і 

автоматизація 

сільськогосподарських 

агрегатів і установок. 

с.136…149. 

2 Кашенко П.С. 

Електропривід  

сільськогосподарських 

машин.: Навч.-методичний 

посібник. – НМЦ, 

Мінагрополітики України, 

2006. с.178…199. 

1. Тестовий контроль. 

2. Опорний конспект. 

20.03.2020 

2 год 

ЛР 1 Дослідження механічної  

характеристики електродвигуна 

постійного струму незалежного 

збудження 

Інструкційні картки 1. Оформлення звіту 

24.03.2020 

2 год 

ЛР 2 Дослідження механічної  

характеристики електродвигуна 

постійного струму послідовного 

збудження 

Інструкційні картки 1. Оформлення звіту 

25.03.2020 

2 год 

 

1 год 

 

ЛР 3 Монтаж, налагодження і 

дослідження нереверсивних 

електромагнітних пускачів  

Консультація ро курсовій роботі  

Інструкційні картки 1. Оформлення звіту 



  27.03.2020 

2 год 

ЛР 4 Монтаж, налагодження і 

дослідження реверсивного 

електромагнітного пускача 

Інструкційні картки 1. Оформлення звіту 

  31.03.2020 

2 год 

ЛР 5 Монтаж, налагодження і 

дослідження тиристорного пускача 

Інструкційні картки 1. Оформлення звіту 

  01.04.2020 

2 год 

 

1 год 

ЛР 6 Дослідження роботи пристрою 

вмонтованого температурного 

захисту 

Консультація ро курсовій роботі 

Інструкційні картки 1. Оформлення звіту 

  03.04.2020 

2 год 

ЛР 7 Дослідження роботи 

фазочутливого пристрою захисту 

Інструкційні картки 1. Оформлення звіту 

Е31 

Е32 
АТП і САК 

Пелешок С.В. 

0969055075 

jnec54321@gmail.com 

18.03.2020 

   4 год 

 

Автоматизація процесів гранулювання 

та  

брикетування кормів 

 Барало О.В. «Автоматизація 

технологічних процесів і 

систем автоматичного 

керування» с 296-301 

Опорний конспект 

  19.03.2020 

4 год 
ПЗ №4  Вивчення системи 

автоматизації обладнання ОПК-2. 

Інструкційні картки Оформлення звіту 

  25.03.2020 

4 год 
Автоматизація кормоприготування 

та змішування кормів 

Барало О.В. «Автоматизація 

технологічних процесів і 

систем автоматичного 

керування» с 302-314 

Опорний конспект 

  26.03.2020 

4 год 
ЛЗ №6  Дослідження схеми 

автоматизації 

установок ультрафіолетового 

опромінення. 

Інструкційні картки Оформлення звіту 

  01.04.2020 

4 год 

ЛЗ №7  Дослідження схеми 

автоматизації 

установок інфрачервоного обігріву. 

Інструкційні картки Оформлення звіту 

  02.04.2020 4 

год 
ЛЗ №8  Дослідження схеми 

автоматизації агрегату для 

приготування трав’яного борошна. 

Інструкційні картки Оформлення звіту 

Е-21 

 
Комп’ютерна та 

інженерна графіка 

Дідик І.О. 

0971572269 

16.03.2020 

2 год 
Тема: Поверхні геометричних тіл. 

 Вправа. Визначення поверхні тіла. 

Побудова проекцій точок, що лежать 

на поверхнях геометричних тіл. 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 

Занотувати основні 

поняття із конспекту. 

Варіант графічного 

завдання згідно 



Mehanyzatsiya_s_g@uk

r.net 

 

http://sukhorukov.vk.vntu.edu.ua/f
ile/ab4684511d9b425f3c28d607f93
a7769.pdf., 
http://kukh.ho.ua/kurs/IKG/LIT/1.p
df 
https://www.gurt.org.ua/uploads/n
ews/files/2016-
8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%
81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%
BD%D1%8F-min.pdf 

порядкового номеру в 

журналі. 

Конспект  Поверхні 

геометричних тіл .pdf., 

Складальне 

креслення\Вправа.  
Поверхні геометричних 

тіл.docx 

Формат А3 

17.03.2020 

2 год 
Тема: Поверхні геометричних тіл. 
Практична робота 4. Комплексне 

креслення геометричних тіл. 

Побудова точок на поверхні 

геометричних тіл. Аксонометрія, 

розгортка. 

 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 
http://mkdgma.org.ua/wp-
content/uploads/2018/02/%D0%A1
%D0%B0%D0%BC.%D0%B2%D0%B
8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B
D%D0%BD%D1%8F_205_%D0%93
%D0%9C%D0%91.pdf 

Виконати графічну 

роботу на аркуші 

формату А3 

ПРАКТИЧНА №4 

Поверхні геометрични 

тіл\ПР 4.pdf 

Формат А3 

23.03.2020 

2 год 
Тема: Перетин поверхонь 

геометричних тіл площинами. 
Вправа. Знаходження дійсної 

величини фігури перерізу. Розгортка 

поверхонь зрізаних тіл. Аксонометрія 

зрізаних гранованих тіл. 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 
http://kppk.com.ua/ELLIB/DOC/501
010401tr/ingenegna_komp%20graf
ika/literatura.pdf 
http://mkdgma.org.ua/wp-
content/uploads/2018/02/%D0%A1
%D0%B0%D0%BC.%D0%B2%D0%B
8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B
D%D0%BD%D1%8F_205_%D0%93
%D0%9C%D0%91.pdf 

Занотувати основні 

поняття із конспекту. 

Варіант графічного 

завдання згідно 

порядкового номеру в 

журналі. 
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Перетин геометричних 

тіл січною 
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  24.03.2020 

2 год 
Тема: Перетин поверхонь 

геометричних тіл площинами. 

Практична робота 5. Комплексне 

креслення зрізаного геометричного 

тіла. Натуральна величина фігури 

зрізу. 

 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/fmo
z/wp-
content/uploads/sites/19/2015/11/
NG-1S.pdf 
http://kppk.com.ua/ELLIB/DOC/501
010401tr/ingenegna_komp%20graf
ika/literatura.pdf 

Виконати графічну 

роботу на аркуші 

формату А3 

 КІГ\ПРАКТИЧНА №5  

Перетин геометричних 

тіл січною площиною 
http://kppk.com.ua/ELLIB/D
OC/501010401tr/ingenegna
_komp%20grafika/literatura.
pdf 

  30.03.2020 

2 год 

Тема: Взаємний перетин поверхонь 
геометричних тіл.  
Вправа. Побудова ліній перетину 
поверхонь тіл за допомогою січних 
площин. Аксонометрія перетину тіл 
обертання. 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/fmo
z/wp-
content/uploads/sites/19/2015/11/
NG-1S.pdf 
http://kppk.com.ua/ELLIB/DOC/501
010401tr/ingenegna_komp%20graf
ika/literatura.pdf 

Занотувати основні 

поняття із конспекту. 

Варіант графічного 

завдання згідно 

порядкового номеру в 

журналі. 

КІГ\ПРАКТИЧНА №6 

Взаємний перетин геом. 

тіл\16-17 Взаємний 

перетин.pdf 

  31.03.2020 

2 год 

Тема: Взаємний перетин 
поверхонь геометричних тіл.  
Практична робота 6. Побудова 
комплексного креслення та 
аксонометрії поверхонь 
геометричних тіл, що перетинаються. 
 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/fmo
z/wp-
content/uploads/sites/19/2015/11/
NG-1S.pdf 

Виконати графічну 

роботу на аркуші 

формату А3 

КІГ\ПРАКТИЧНА №6 

Взаємний перетин геом. 

тіл\ПР 6.pdf 

Е-21, 

Е-22 

 

Комп’ютерна та 

інженерна графіка 

Павловський Д.В. 

0964617925 

pavlovskiydv@gmail.co

m 

16.03.2020 

4 год 
Тема: Поверхні геометричних тіл. 

 Вправа. Визначення поверхні тіла. 

Побудова проекцій точок, що лежать 

на поверхнях геометричних тіл. 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 
http://sukhorukov.vk.vntu.edu.ua/f
ile/ab4684511d9b425f3c28d607f93
a7769.pdf., 
http://kukh.ho.ua/kurs/IKG/LIT/1.p
df 
https://www.gurt.org.ua/uploads/n
ews/files/2016-
8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%

Занотувати основні 

поняття із конспекту. 

Варіант графічного 

завдання згідно 

порядкового номеру в 

журналі. 

Конспект  Поверхні 

геометричних тіл .pdf., 

Складальне 

креслення\Вправа.  
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81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%
BD%D1%8F-min.pdf 

Поверхні геометричних 

тіл.docx  Формат А3 

17.03.2020 

4 год 
Тема: Поверхні геометричних тіл. 
Практична робота 4. Комплексне 

креслення геометричних тіл. 

Побудова точок на поверхні 

геометричних тіл. Аксонометрія, 

розгортка. 

 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 
http://mkdgma.org.ua/wp-
content/uploads/2018/02/%D0%A1
%D0%B0%D0%BC.%D0%B2%D0%B
8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B
D%D0%BD%D1%8F_205_%D0%93
%D0%9C%D0%91.pdf 

Виконати графічну 

роботу на аркуші 

формату А3 

ПРАКТИЧНА №4 

Поверхні геометрични 

тіл\ПР 4.pdf 

Формат А3 

23.03.2020 

4 год 
Тема: Перетин поверхонь 

геометричних тіл площинами. 
Вправа. Знаходження дійсної 

величини фігури перерізу. Розгортка 

поверхонь зрізаних тіл. Аксонометрія 

зрізаних гранованих тіл. 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 
http://kppk.com.ua/ELLIB/DOC/501
010401tr/ingenegna_komp%20graf
ika/literatura.pdf 
http://mkdgma.org.ua/wp-
content/uploads/2018/02/%D0%A1
%D0%B0%D0%BC.%D0%B2%D0%B
8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B
D%D0%BD%D1%8F_205_%D0%93
%D0%9C%D0%91.pdf 

Занотувати основні 

поняття із конспекту. 

Варіант графічного 

завдання згідно 

порядкового номеру в 

журналі. 

КІГ\ПРАКТИЧНА №5  

Перетин геометричних 

тіл січною 

площиною\Алгоритм 

побудови.pptx 

  24.03.2020 

4 год 
Тема: Перетин поверхонь 

геометричних тіл площинами. 

Практична робота 5. Комплексне 

креслення зрізаного геометричного 

тіла. Натуральна величина фігури 

зрізу. 

 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/fmo
z/wp-
content/uploads/sites/19/2015/11/
NG-1S.pdf 
http://kppk.com.ua/ELLIB/DOC/501
010401tr/ingenegna_komp%20graf
ika/literatura.pdf 

Виконати графічну 

роботу на аркуші 

формату А3 

 КІГ\ПРАКТИЧНА №5  

Перетин геометричних 

тіл січною площиною 
http://kppk.com.ua/ELLIB/D
OC/501010401tr/ingenegna
_komp%20grafika/literatura.
pdf 
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  30.03.2020 

4 год 

Тема: Взаємний перетин поверхонь 
геометричних тіл.  
Вправа. Побудова ліній перетину 
поверхонь тіл за допомогою січних 
площин. Аксонометрія перетину тіл 
обертання. 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/fmo
z/wp-
content/uploads/sites/19/2015/11/
NG-1S.pdf 
http://kppk.com.ua/ELLIB/DOC/501
010401tr/ingenegna_komp%20graf
ika/literatura.pdf 

Занотувати основні 

поняття із конспекту. 

Варіант графічного 

завдання згідно 

порядкового номеру в 

журналі. 

КІГ\ПРАКТИЧНА №6 

Взаємний перетин геом. 

тіл\16-17 Взаємний 

перетин.pdf 

  31.03.2020 

4 год 

Тема: Взаємний перетин 
поверхонь геометричних тіл.  
Практична робота 6. Побудова 
комплексного креслення та 
аксонометрії поверхонь 
геометричних тіл, що перетинаються. 
 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/fmo
z/wp-
content/uploads/sites/19/2015/11/
NG-1S.pdf 

Виконати графічну 

роботу на аркуші 

формату А3 

КІГ\ПРАКТИЧНА №6 

Взаємний перетин геом. 

тіл\ПР 6.pdf 

Е-31 

Е-32 

ЕРЕО 

Фуркало Г. Д. 

0977099319 

20.03.20,  

4 год 

Тема 5. Експлуатація 

розподільних пристроїв напругою 

понад 1000 В 

1 Загальні вимоги до РП (РУ) та 

завдання обслуговування 

електрообладнання, що входить у 

розподільні пристрої (установки). 

Приймально-здавальні 

випробування РП (РУ). 

2 Експлуатація основного 

обладнання РП (РУ). 

2.1 Загальні вимоги до експлуатації 

основного електрообладнання РП 

(РУ). 

2.2 Огляди (РУ) РП (і догляд за 

електрообладнанням). 

2.3 Догляд за масляними 

вимикачами. 

9. Єрмолаєв С.О., Мунтян 

В.О., Яковлєв В.Ф. 

Експлуатація і ремонт 

енергообладнання та засобів 

автоматизації в системі АПК: 

Підручник / За ред. С.О. 

Єрмолаєва. – К.:Мета,2003. 

Опрацьовувати за сторінками 

145-167 

Опорний конспект 
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2.4 Догляд за роз’єднувачами, 

відокремлювачами і 

короткозамикачами. 

2.5 Догляд за вимірювальними 

трансформаторами і 

конденсаторами зв’язку. 

2.6 Контроль за станом 

струмоведучих частин і контактних 

з’єднань. 

3 Профілактичні випробування 

електрообладнання РП (РУ). 

3.1 Строки, обсяг і норми 

випробувань. 

3.2 Випробування ізоляції комірок і 

збірних шин, опорної і підвісної 

ізоляції та вентильних розрядників. 

4 Охорона праці під час 

експлуатації РП (РУ) напругою 

понад   1000 В. 

27.03.20,  

4 год 

Тема 6 Ремонт 

електрообладнання РП (РУ) 

напругою понад 1000 В. 

1 Види, обсяг і строки ремонту РП 

(РУ). 

2 Підготовчі операції та організація 

ремонту. 

3 Несправності обладнання 

(апаратури) та Їх усунення. 

3.1 Пошкодження і відмови 

масляних вимикачів. 

3.2 Пошкодження і відмови 

роз’єднувачів, відокремлювачів і 

короткозамикачів. 

3.3 Пошкодження комплектних РП 

– КРП (КРУ – комплектного 

розподільного устаткування). 

3.4 Ремонт масляних вимикачів. 

9. Єрмолаєв С.О., Мунтян 

В.О., Яковлєв В.Ф. 

Експлуатація і ремонт 

енергообладнання та засобів 

автоматизації в системі АПК: 

Підручник / За ред. С.О. 

Єрмолаєва. – К.:Мета,2003. 

Опрацьовувати за сторінками 

167-183 

Опорний конспект 



 

3.5 Ремонт вимикачів 

навантаження. 

3.6 Ремонт роз’єднувачів, 

відокремлювачів і короткозамикачів. 

3.7 Ремонт збірних шин. 

3.8 Ремонт трансформаторів струму. 

3.9 Ремонт трансформаторів 

напруги. 

3.10 Ремонт трубчастих розрядників. 

3.11 Ремонт вілітових розрядників 

типів РВМ і РВО. 

03.04.20,  

4 год 

Тема 7 Експлуатація силових 

трансформаторів. 

1 Обсяг і норми приймально-

здавальних випробувань силових 

трансформаторів. 

2 Умови вмикання трансформатора 

без сушіння. 

3 Контроль ізоляції та сушіння 

трансформаторів. 

4 Економічні режими роботи 

трансформаторів (особливості 

роботи трансформаторів у 

сільському господарстві). 

5 Безпека праці під час експлуатації 

трансформаторів. 

6 Експлуатація трансформаторних 

олив (масел). Вимоги до олив 

(масел), що знаходяться в 

експлуатації; сушіння, очищення, 

регенерація олив (масел). 

9. Єрмолаєв С.О., Мунтян 

В.О., Яковлєв В.Ф. 

Експлуатація і ремонт 

енергообладнання та засобів 

автоматизації в системі АПК: 

Підручник / За ред. С.О. 

Єрмолаєва. – К.:Мета,2003. 

Опрацьовувати за сторінками 

183-223 

Опорний конспект 



 

Е-31, 

Е-32 
Охорона праці 

Сєріков А.В. 

0673088814 

andriy_viktorovuch@

ukr.net 

 

16.03.2020 

2 год 

 

Тема: Вібрація. Шум, ультразвук 

та інфразвук. 

 

Охорона праці / Г.М. 

Гряник, С.Д. Лехман, Д.А 

Бутко/ К.:Урожай, 1994 с. 

Жидецький В.Ц. Основи 

охорони праці.Підручник. — 

Львів: Афіша, 2005. — 319 с. 

https://library.udpu.edu.ua/libr

ary_files/423594.pdf 

https://pidruchniki.com/92790/

bzhd/ultrazvuk_infrazvuk 

Оформити конспект 

згідно плану заняття 

E:\охорона праці\5 

Вібрації, шум\5 .шум, 

ультразвук, інфразвук, 

вібрація.ppt 

 

23.03.2020 

2 год 

 

Тема: Електромагнітні кола та 

випромінювання радіочастотного 

діапазону. Випромінювання 

оптичного діапазону. Іонізуюче 

випромінювання. 

 

 Охорона праці / Г.М. 

Гряник, С.Д. Лехман, Д.А 

Бутко/ К.:Урожай, 1994 с. 

Жидецький В.Ц. Основи 

охорони праці.Підручник. — 

Львів: Афіша, 2005. — 319 с. 

https://library.udpu.edu.ua/libr

ary_files/423594.pdf 

 

 

 

Оформити конспект 

згідно плану заняття 

E:\охорона праці\6 
Електромагнітні кола та 
випромінювання 
радіочастотного 
діапазону\Електромагнітн
і випромінювання. 
Випромінювання 
оптичного діапазону. 
іонізуючі 
випромінювання.pptx 

30.03.2020 

2 год 

 

Тема: Санітарно – гігієнічні 

умови до планування та 

розміщення виробничих та 

допоміжних приміщень. Загальні 

вимоги безпеки. 

 

 

 

Охорона праці / Г.М. 

Гряник, С.Д. Лехман, Д.А 

Бутко/ К.:Урожай, 1994 с. 

Жидецький В.Ц. Основи 

охорони праці.Підручник. — 

Львів: Афіша, 2005. — 319 с. 

https://library.udpu.edu.ua/libr

ary_files/423594.pdf 

https://pidruchniki.com/92794/

bzhd/sanitarno-

gigiyenichni_vimogi_planuvan

nya_rozmischennya_virobnichi

h_dopomizhnih_primischen 

Оформити конспект 

згідно плану заняття 

E:\охорона праці\7 
санітарно гігієнічні 
умови\санітарно гігієнічні 
умови.pdf 

https://library.udpu.edu.ua/library_files/423594.pdf
https://library.udpu.edu.ua/library_files/423594.pdf
https://pidruchniki.com/92790/bzhd/ultrazvuk_infrazvuk
https://pidruchniki.com/92790/bzhd/ultrazvuk_infrazvuk
file:///E:/охорона%20праці/5%20Вібрації,%20шум/5%20.шум,%20ультразвук,%20інфразвук,%20вібрація.ppt
file:///E:/охорона%20праці/5%20Вібрації,%20шум/5%20.шум,%20ультразвук,%20інфразвук,%20вібрація.ppt
file:///E:/охорона%20праці/5%20Вібрації,%20шум/5%20.шум,%20ультразвук,%20інфразвук,%20вібрація.ppt
file:///E:/охорона%20праці/5%20Вібрації,%20шум/5%20.шум,%20ультразвук,%20інфразвук,%20вібрація.ppt
https://library.udpu.edu.ua/library_files/423594.pdf
https://library.udpu.edu.ua/library_files/423594.pdf
file:///E:/охорона%20праці/6%20Електромагнітні%20кола%20та%20випромінювання%20радіочастотного%20діапазону/Електромагнітні%20випромінювання.%20Випромінювання%20оптичного%20діапазону.%20іонізуючі%20випромінювання.pptx
file:///E:/охорона%20праці/6%20Електромагнітні%20кола%20та%20випромінювання%20радіочастотного%20діапазону/Електромагнітні%20випромінювання.%20Випромінювання%20оптичного%20діапазону.%20іонізуючі%20випромінювання.pptx
file:///E:/охорона%20праці/6%20Електромагнітні%20кола%20та%20випромінювання%20радіочастотного%20діапазону/Електромагнітні%20випромінювання.%20Випромінювання%20оптичного%20діапазону.%20іонізуючі%20випромінювання.pptx
file:///E:/охорона%20праці/6%20Електромагнітні%20кола%20та%20випромінювання%20радіочастотного%20діапазону/Електромагнітні%20випромінювання.%20Випромінювання%20оптичного%20діапазону.%20іонізуючі%20випромінювання.pptx
file:///E:/охорона%20праці/6%20Електромагнітні%20кола%20та%20випромінювання%20радіочастотного%20діапазону/Електромагнітні%20випромінювання.%20Випромінювання%20оптичного%20діапазону.%20іонізуючі%20випромінювання.pptx
file:///E:/охорона%20праці/6%20Електромагнітні%20кола%20та%20випромінювання%20радіочастотного%20діапазону/Електромагнітні%20випромінювання.%20Випромінювання%20оптичного%20діапазону.%20іонізуючі%20випромінювання.pptx
file:///E:/охорона%20праці/6%20Електромагнітні%20кола%20та%20випромінювання%20радіочастотного%20діапазону/Електромагнітні%20випромінювання.%20Випромінювання%20оптичного%20діапазону.%20іонізуючі%20випромінювання.pptx
file:///E:/охорона%20праці/6%20Електромагнітні%20кола%20та%20випромінювання%20радіочастотного%20діапазону/Електромагнітні%20випромінювання.%20Випромінювання%20оптичного%20діапазону.%20іонізуючі%20випромінювання.pptx
file:///E:/охорона%20праці/6%20Електромагнітні%20кола%20та%20випромінювання%20радіочастотного%20діапазону/Електромагнітні%20випромінювання.%20Випромінювання%20оптичного%20діапазону.%20іонізуючі%20випромінювання.pptx
file:///E:/охорона%20праці/6%20Електромагнітні%20кола%20та%20випромінювання%20радіочастотного%20діапазону/Електромагнітні%20випромінювання.%20Випромінювання%20оптичного%20діапазону.%20іонізуючі%20випромінювання.pptx
https://library.udpu.edu.ua/library_files/423594.pdf
https://library.udpu.edu.ua/library_files/423594.pdf
https://pidruchniki.com/92794/bzhd/sanitarno-gigiyenichni_vimogi_planuvannya_rozmischennya_virobnichih_dopomizhnih_primischen
https://pidruchniki.com/92794/bzhd/sanitarno-gigiyenichni_vimogi_planuvannya_rozmischennya_virobnichih_dopomizhnih_primischen
https://pidruchniki.com/92794/bzhd/sanitarno-gigiyenichni_vimogi_planuvannya_rozmischennya_virobnichih_dopomizhnih_primischen
https://pidruchniki.com/92794/bzhd/sanitarno-gigiyenichni_vimogi_planuvannya_rozmischennya_virobnichih_dopomizhnih_primischen
https://pidruchniki.com/92794/bzhd/sanitarno-gigiyenichni_vimogi_planuvannya_rozmischennya_virobnichih_dopomizhnih_primischen
file:///E:/охорона%20праці/7%20санітарно%20гігієнічні%20умови/санітарно%20гігієнічні%20умови.pdf
file:///E:/охорона%20праці/7%20санітарно%20гігієнічні%20умови/санітарно%20гігієнічні%20умови.pdf
file:///E:/охорона%20праці/7%20санітарно%20гігієнічні%20умови/санітарно%20гігієнічні%20умови.pdf
file:///E:/охорона%20праці/7%20санітарно%20гігієнічні%20умови/санітарно%20гігієнічні%20умови.pdf


 

Е-31 

Е=32 

Електропостачання 

с.г. 

Кучерук А.П. 

0975024664 

npenod@i.ua 

24.03. 

4 год 

П.Р.№9 Розрахунок струмів К.З. у 

мережі 10…35 кВ у відносних 

одиницях 
2, с. 149-152 Оформлення практичної 

  26.03 

4 год 

П.Р.№10 Розрахунок струмів К.З. у 

мережі 380/220 В в іменованих 

одиницях 

2, с. 155-157 Оформлення практичної 

  31.03 

4 год 

Тема 20 Загальні відомості про 

релейний захист. Реле захисту. 
1, с. 208-215 

1д, с. 242-243 

Конспект лекції 

Тестування 

  2.04 

4 год 

Тема 21 Релейний захист ПЛ 6-10 

кВ (35 кВ). 
1,с.236…244 

1д,с.263…269 

Конспект лекції 

Тестування 

Е-31 

Е=32 

Монтаж 

електрообладнання  

Кучерук А.П. 

0975024664 

npenod@i.ua 

20.03. 

4 год 

Тема 5 Основні відомості про 

електричне освітлення 

1.с 122-151 

2.с 170-184 
Конспект лекції 

Тестування 
27.03 

4 год 

Тема 6 Монтаж світильників, 

приладів і розподільчих пристроїв 

освітлювальних електроустановок 

1.с 122-151 

2.с 170-184 

3. с 292-321 

Конспект лекції 

Тестування 

1.04 

4 год 

Тема 7 Основні відомості про 

асинхронні електродвигуни 

1. с 99-118 

2. с 66-102 

3. с 243-248 

Конспект лекції 

Тестування 

3.04 

4 год 

Тема 8 Монтаж електропривода 1. с 99-118 

2. с 102-104 

3. с 266-287 

Конспект лекції 

Тестування 

Е – 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будова і експлуатація 

автомобіля 

Довбуш Є.О. 

0976392968 

zdvbus@gmai.cоm 

 

17.03.2020 

4 год 

Тема: Система запалювання  

План заняття 

1. Призначення і класифікація 

систем запалювання  

2. Схема і принцип дії батарейної 

контактної системи запалювання 

3. Конструкція вузлів системи 

запалювання 

4. Встановлення запалювання на 

двигуні 

5. Принцип дії безконтактної 

транзисторної системи запалювання 

Електронний підручник 

ТРАКТОРИ І 

АВТОМОБІЛІ II частина 

2017 «Науково-методичний 

центр інформаційно-

аналітичного забезпечення 

діяльності ВНЗ «Агроосвіта» 

03151, м. Київ, вул. 

Смілянська, 11 
http://192.162.132.48:555/elektr
%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A
%202/Golovna/Golovna.htm 

Зробити конспект згідно 

плану заняття 

Будова і експлуатація 

автомобіля. Заняття №5 

Система 

запалювання.docx 

 

 

 

 

 

 

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A%202/Golovna/Golovna.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A%202/Golovna/Golovna.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A%202/Golovna/Golovna.htm
file:///C:/Users/IM/Downloads/ист.%20навчання/Е%20-%2031/Будова%20і%20експлуатація%20автомобіля.%20Заняття%20№5%20Система%20запалювання.docx
file:///C:/Users/IM/Downloads/ист.%20навчання/Е%20-%2031/Будова%20і%20експлуатація%20автомобіля.%20Заняття%20№5%20Система%20запалювання.docx
file:///C:/Users/IM/Downloads/ист.%20навчання/Е%20-%2031/Будова%20і%20експлуатація%20автомобіля.%20Заняття%20№5%20Система%20запалювання.docx
file:///C:/Users/IM/Downloads/ист.%20навчання/Е%20-%2031/Будова%20і%20експлуатація%20автомобіля.%20Заняття%20№5%20Система%20запалювання.docx


 

 

Е – 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е – 31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е – 32 

 

 

 

Тема :Силова передача автомобіля 

План заняття 

1. Призначення трансмісії її типи і 

основні вузли. 

2. Схема силової передачі з різними 

розташуваннями двигуна і ведучих 

коліс. 

3. Призначення, будова і робота 

зчеплення. 

4. Призначення, загальна будова і 

робота коробки передач. 

Самостійна робота 

5. Призначення, загальна будова і 

робота карданної передачі і 

головної передачі. 

6. Технічне обслуговування 

трансмісії.  

Електронний підручник 

ТРАКТОРИ І 

АВТОМОБІЛІ II частина 

2017 «Науково-методичний 

центр інформаційно-

аналітичного забезпечення 

діяльності ВНЗ «Агроосвіта» 

03151, м. Київ, вул. 

Смілянська, 11 
http://192.162.132.48:555/elektr
%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A
%202/Golovna/Golovna.htm 

Зробити конспект згідно 

плану заняття 

Будова і експлуатація 

автомобіля. Заняття №7 

Силова передача 

автомобіля.docx 

24.03.2020 

4 год 

Тема: Система електричного пуску 

двигуна внутрішнього згоряння 

План заняття 

1 Призначення і загальна будова 

електричного стартера 

2 Схема і робота систем 

електричного пуску двигуна 

3 Призначення, будова і 

регулювання фар 

4 Будова і принцип дії реле 

показчика поворотів та звукового 

сигналу 

5 Призначення і загальна будова 

К.В.П 

6 ТО електрообладнання автомобіля     

Тема :Механізми керування 

План заняття 

1. Способи повороту колісних 

машин 

Електронний підручник 

ТРАКТОРИ І 

АВТОМОБІЛІ II частина 

2017 «Науково-методичний 

центр інформаційно-

аналітичного забезпечення 

діяльності ВНЗ «Агроосвіта» 

03151, м. Київ, вул. 

Смілянська, 11 
http://192.162.132.48:555/elektr
%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A
%202/Golovna/Golovna.htm 

 

 

 

Електронний підручник 

ТРАКТОРИ І 

АВТОМОБІЛІ II частина 

2017 «Науково-методичний 

центр інформаційно-

Зробити конспект згідно 

плану заняття 

Будова і експлуатація 

автомобіля. Заняття №6 

Система електричного 

пуску двз.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зробити конспект згідно 

плану заняття 

Будова і експлуатація 

автомобіля. Заняття №8 

Механізми керування.docx 

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A%202/Golovna/Golovna.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A%202/Golovna/Golovna.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A%202/Golovna/Golovna.htm
file:///C:/Users/IM/Downloads/ист.%20навчання/Е%20-%2031/Будова%20і%20експлуатація%20автомобіля.%20Заняття%20№7%20Силова%20передача%20автомобіля.docx
file:///C:/Users/IM/Downloads/ист.%20навчання/Е%20-%2031/Будова%20і%20експлуатація%20автомобіля.%20Заняття%20№7%20Силова%20передача%20автомобіля.docx
file:///C:/Users/IM/Downloads/ист.%20навчання/Е%20-%2031/Будова%20і%20експлуатація%20автомобіля.%20Заняття%20№7%20Силова%20передача%20автомобіля.docx
file:///C:/Users/IM/Downloads/ист.%20навчання/Е%20-%2031/Будова%20і%20експлуатація%20автомобіля.%20Заняття%20№7%20Силова%20передача%20автомобіля.docx
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A%202/Golovna/Golovna.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A%202/Golovna/Golovna.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A%202/Golovna/Golovna.htm
file:///C:/Users/IM/Downloads/ист.%20навчання/Е%20-%2031/Будова%20і%20експлуатація%20автомобіля.%20Заняття%20№6%20Система%20електричного%20пуску%20двз.docx
file:///C:/Users/IM/Downloads/ист.%20навчання/Е%20-%2031/Будова%20і%20експлуатація%20автомобіля.%20Заняття%20№6%20Система%20електричного%20пуску%20двз.docx
file:///C:/Users/IM/Downloads/ист.%20навчання/Е%20-%2031/Будова%20і%20експлуатація%20автомобіля.%20Заняття%20№6%20Система%20електричного%20пуску%20двз.docx
file:///C:/Users/IM/Downloads/ист.%20навчання/Е%20-%2031/Будова%20і%20експлуатація%20автомобіля.%20Заняття%20№6%20Система%20електричного%20пуску%20двз.docx
file:///C:/Users/IM/Downloads/ист.%20навчання/Е%20-%2032/Будова%20і%20експлуатація%20автомобіля.%20Заняття%20№8%20Механізми%20керування.docx
file:///C:/Users/IM/Downloads/ист.%20навчання/Е%20-%2032/Будова%20і%20експлуатація%20автомобіля.%20Заняття%20№8%20Механізми%20керування.docx
file:///C:/Users/IM/Downloads/ист.%20навчання/Е%20-%2032/Будова%20і%20експлуатація%20автомобіля.%20Заняття%20№8%20Механізми%20керування.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Загальна будова і робота 

рульового керування 

3. Призначення і загальна будова 

гальмової системи 

4. Класифікація гальмових систем 

5. Будова і робота вузлів 

гідравлічного приводу гальм 

6. Стоянкове гальмо 

7. ТО механізмів керування        

8. Кузов і допоміжне обладнання     

аналітичного забезпечення 

діяльності ВНЗ «Агроосвіта» 

03151, м. Київ, вул. 

Смілянська, 11 
http://192.162.132.48:555/elektr
%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A
%202/Golovna/Golovna.htm 

 

Е-22 

 
Комп’ютерна та 

інженерна графіка 

Присяжнюк Д.В. 

0970772917 

dima061992@yahoo.co

m 

 

16.03.2020 

2 год. 
Тема: Поверхні геометричних тіл. 

 Вправа. Визначення поверхні тіла. 

Побудова проекцій точок, що лежать 

на поверхнях геометричних тіл. 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 
http://sukhorukov.vk.vntu.edu.ua
/file/ab4684511d9b425f3c28d607
f93a7769.pdf., 
http://kukh.ho.ua/kurs/IKG/LIT/1.
pdf 
https://www.gurt.org.ua/uploads
/news/files/2016-
8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1
%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D1%8F-min.pdf 

Занотувати основні 

поняття із конспекту. 

Варіант графічного 

завдання згідно 

порядкового номеру в 

журналі. 

Конспект  Поверхні 

геометричних тіл .pdf., 

Складальне 

креслення\Вправа.  
Поверхні геометричних 

тіл.docx 

Формат А3 

17.03.2020 

2 год. 
Тема: Поверхні геометричних тіл. 
Практична робота 4. Комплексне 

креслення геометричних тіл. 

Побудова точок на поверхні 

геометричних тіл. Аксонометрія, 

розгортка. 

 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 
http://mkdgma.org.ua/wp-
content/uploads/2018/02/%D0%
A1%D0%B0%D0%BC.%D0%B2%D
0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%
D0%BD%D0%BD%D1%8F_205_%
D0%93%D0%9C%D0%91.pdf 

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3 

ПРАКТИЧНА №4 

Поверхні геометрични 

тіл\ПР 4.pdf 

Формат А3 

23.03.2020 

2 год. 
Тема: Перетин поверхонь 

геометричних тіл площинами. 
Вправа. Знаходження дійсної 

величини фігури перерізу. Розгортка 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 

Занотувати основні 

поняття із конспекту. 

Варіант графічного 

завдання згідно 

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A%202/Golovna/Golovna.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A%202/Golovna/Golovna.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A%202/Golovna/Golovna.htm
mailto:Mehanyzatsiya_s_g@ukr.net
mailto:Mehanyzatsiya_s_g@ukr.net
http://sukhorukov.vk.vntu.edu.ua/file/ab4684511d9b425f3c28d607f93a7769.pdf
http://sukhorukov.vk.vntu.edu.ua/file/ab4684511d9b425f3c28d607f93a7769.pdf
http://sukhorukov.vk.vntu.edu.ua/file/ab4684511d9b425f3c28d607f93a7769.pdf
http://kukh.ho.ua/kurs/IKG/LIT/1.pdf
http://kukh.ho.ua/kurs/IKG/LIT/1.pdf
https://www.gurt.org.ua/uploads/news/files/2016-8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-min.pdf
https://www.gurt.org.ua/uploads/news/files/2016-8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-min.pdf
https://www.gurt.org.ua/uploads/news/files/2016-8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-min.pdf
https://www.gurt.org.ua/uploads/news/files/2016-8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-min.pdf
https://www.gurt.org.ua/uploads/news/files/2016-8/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-min.pdf
file:///C:/Users/Дмитрий/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№17%20Складальне%20креслення/Конспект%20Складальне%20креслення.pdf
file:///C:/Users/Дмитрий/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№17%20Складальне%20креслення/Конспект%20Складальне%20креслення.pdf
file:///C:/Users/Дмитрий/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№17%20Складальне%20креслення/Практична%20робота%20№%2017%20Складальне%20креслення.docx
file:///C:/Users/Дмитрий/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№17%20Складальне%20креслення/Практична%20робота%20№%2017%20Складальне%20креслення.docx
file:///C:/Users/Дмитрий/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№17%20Складальне%20креслення/Практична%20робота%20№%2017%20Складальне%20креслення.docx
file:///C:/Users/Дмитрий/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№17%20Складальне%20креслення/Практична%20робота%20№%2017%20Складальне%20креслення.docx
http://mkdgma.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/%D0%A1%D0%B0%D0%BC.%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_205_%D0%93%D0%9C%D0%91.pdf
http://mkdgma.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/%D0%A1%D0%B0%D0%BC.%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_205_%D0%93%D0%9C%D0%91.pdf
http://mkdgma.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/%D0%A1%D0%B0%D0%BC.%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_205_%D0%93%D0%9C%D0%91.pdf
http://mkdgma.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/%D0%A1%D0%B0%D0%BC.%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_205_%D0%93%D0%9C%D0%91.pdf
http://mkdgma.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/%D0%A1%D0%B0%D0%BC.%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_205_%D0%93%D0%9C%D0%91.pdf
http://mkdgma.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/%D0%A1%D0%B0%D0%BC.%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_205_%D0%93%D0%9C%D0%91.pdf
file:///C:/Users/Дмитрий/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№4%20Поверхні%20геометрични%20тіл/ПР%204.pdf
file:///C:/Users/Дмитрий/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№4%20Поверхні%20геометрични%20тіл/ПР%204.pdf
file:///C:/Users/Дмитрий/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№4%20Поверхні%20геометрични%20тіл/ПР%204.pdf


поверхонь зрізаних тіл. Аксонометрія 

зрізаних гранованих тіл. 

http://kppk.com.ua/ELLIB/DOC/5
01010401tr/ingenegna_komp%20
grafika/literatura.pdf 
http://mkdgma.org.ua/wp-
content/uploads/2018/02/%D0%
A1%D0%B0%D0%BC.%D0%B2%D
0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%
D0%BD%D0%BD%D1%8F_205_%
D0%93%D0%9C%D0%91.pdf 

порядкового номеру в 

журналі. 

КІГ\ПРАКТИЧНА №5  

Перетин геометричних тіл 

січною 

площиною\Алгоритм 

побудови.pptx 

  24.03.2020 

2 год. 
Тема: Перетин поверхонь 

геометричних тіл площинами. 

Практична робота 5. Комплексне 

креслення зрізаного геометричного 

тіла. Натуральна величина фігури 

зрізу. 

 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/fm
oz/wp-
content/uploads/sites/19/2015/1
1/NG-1S.pdf 
http://kppk.com.ua/ELLIB/DOC/5
01010401tr/ingenegna_komp%20
grafika/literatura.pdf 

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3 

 КІГ\ПРАКТИЧНА №5  

Перетин геометричних тіл 

січною площиною 
http://kppk.com.ua/ELLIB/DO
C/501010401tr/ingenegna_ko
mp%20grafika/literatura.pdf 

  30.04.2020 

2 год. 

Тема: Взаємний перетин поверхонь 
геометричних тіл.  
Вправа. Побудова ліній перетину 
поверхонь тіл за допомогою січних 
площин. Аксонометрія перетину тіл 
обертання. 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/fm
oz/wp-
content/uploads/sites/19/2015/1
1/NG-1S.pdf 
http://kppk.com.ua/ELLIB/DOC/5
01010401tr/ingenegna_komp%20
grafika/literatura.pdf 

Занотувати основні 

поняття із конспекту. 

Варіант графічного 

завдання згідно 

порядкового номеру в 

журналі. 

КІГ\ПРАКТИЧНА №6 

Взаємний перетин геом. 

тіл\16-17 Взаємний 

перетин.pdf 

  31.04.2020 

2 год. 

Тема: Взаємний перетин 
поверхонь геометричних тіл.  
Практична робота 6. Побудова 
комплексного креслення та 
аксонометрії поверхонь 
геометричних тіл, що перетинаються. 
 

Райковська Г.О. Основи 

нарисної геометрії та 

інженерна графіка -К.,2003., 
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/fm
oz/wp-
content/uploads/sites/19/2015/1
1/NчG-1S.pdf 

Виконати графічну роботу 

на аркуші формату А3 

КІГ\ПРАКТИЧНА №6 

Взаємний перетин геом. 

тіл\ПР 6.pdf 

http://kppk.com.ua/ELLIB/DOC/501010401tr/ingenegna_komp%20grafika/literatura.pdf
http://kppk.com.ua/ELLIB/DOC/501010401tr/ingenegna_komp%20grafika/literatura.pdf
http://kppk.com.ua/ELLIB/DOC/501010401tr/ingenegna_komp%20grafika/literatura.pdf
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http://mkdgma.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/%D0%A1%D0%B0%D0%BC.%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_205_%D0%93%D0%9C%D0%91.pdf
http://mkdgma.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/%D0%A1%D0%B0%D0%BC.%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_205_%D0%93%D0%9C%D0%91.pdf
http://mkdgma.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/%D0%A1%D0%B0%D0%BC.%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_205_%D0%93%D0%9C%D0%91.pdf
http://mkdgma.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/%D0%A1%D0%B0%D0%BC.%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_205_%D0%93%D0%9C%D0%91.pdf
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http://kppk.com.ua/ELLIB/DOC/501010401tr/ingenegna_komp%20grafika/literatura.pdf
http://kppk.com.ua/ELLIB/DOC/501010401tr/ingenegna_komp%20grafika/literatura.pdf
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file:///C:/Users/Дмитрий/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№6%20Взаємний%20перетин%20геом.%20тіл/16-17%20Взаємний%20перетин.pdf
file:///C:/Users/Дмитрий/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№6%20Взаємний%20перетин%20геом.%20тіл/16-17%20Взаємний%20перетин.pdf
file:///C:/Users/Дмитрий/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№6%20Взаємний%20перетин%20геом.%20тіл/16-17%20Взаємний%20перетин.pdf
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/fmoz/wp-content/uploads/sites/19/2015/11/NчG-1S.pdf
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/fmoz/wp-content/uploads/sites/19/2015/11/NчG-1S.pdf
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/fmoz/wp-content/uploads/sites/19/2015/11/NчG-1S.pdf
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/fmoz/wp-content/uploads/sites/19/2015/11/NчG-1S.pdf
file:///C:/Users/Дмитрий/Aналогія%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№6%20Взаємний%20перетин%20геом.%20тіл/ПР%206.pdf
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Е-21, 

Е-22, 

. 

«Інженерна механіка»        

Духно  М.І. 

0685127587 

super-d91@ukr.net 

 

18.03.2020 

2 год. 
Тема заняття:   Динаміка. Основні 

поняття та задачі динаміки. 

1 Никитин Е.М. Теханика для 

техникумов-М: 1988.     2 

Чернілевський Д. В. Теоретична 

механіка –К. НМКВО, 1992.                                 

3 Пастушенко С. І. Практикум з 

теоретичної механіки.-

Вінниця:Нова Книга,2006. 

Эрдеди А.А. Медвелев Ю. А.. 

Техническая механика. 

Занотувати основні поняття 

із конспекту.  

Конспект Основні поняття 

динаміки .pdf., 

 

1Аксіоми динаміки.                                                                                                       

2 Сили інерції при прямолінійному і 

криволінійному русі точки,напрямки та 

визначення їх величини.                                                                                                  

3Метод кінетостатики     

Розв’язування задач згідно варіанту 

  20.03.2020 

2 год. 
Тема заняття; Робота потужність 

1     Робота постійної сили при 

прямолінійному русі.                                                                               

2    Одиниці роботи.                                                                                                      

3    Потужність одиниці потужності.                                                                           

4     Коефіцієнт корисної дії,способи 

визначення.          

Розв’язування задач згідно варіанту 

1 Никитин Е.М. Теханика для 

техникумов-М: 1988.     2 

Чернілевський Д. В. Теоретична 

механіка –К. НМКВО, 1992.                                 

3 Пастушенко С. І. Практикум з 

теоретичної механіки.-

Вінниця:Нова Книга,2006.  

Эрдеди А.А. Медвелев Ю. А.. 

Техническая механика 

  Занотувати основні поняття 

із конспекту. Варіант 

самостійного завдання 

згідно порядкового номеру в 

журналі. 

  25.03.2020 

2 год. 
 Тема: Опір матеріалів.  Основні 

поняття та визначення.                                                    
1 Основні завдання.                                                             

2 Види деформації.                                                                       

3 Класифікація конструкцій.                                                       

4 Основні гіпотези.                                                                      

5 Класифікація навантажень.                                               

6 Метод перерізів.                                                                      

7 Поняття напруження 

Розв’язування задач згідно варіанту 

1 Эрдеди А.А. Медвелев Ю. А.. 

Техническая механика                                 

2 Чернілевський Д. В. 

Теоретична механіка –К. 

НМКВО, 1992.                                 

3 Пастушенко С. І. Практикум з 

теоретичної механіки.-

Вінниця:Нова  4Нехайчук В. Г., 

Опір матеріалів Книга,2006. 

Занотувати основні  .поняття 

із конспекту. Варіант 

самостійного завдання 

згідно порядкового номеру в 

журналі. 
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  27.03.2020 

2 год. 
Тема: Розтяг і стиск.    1 Эрдеди А.А. Медвелев Ю. 

А.. Техническая механика                 

2 Чернілевський Д. В. 

Теоретична механіка –К. 

НМКВО, 1992.                                 

3 Пастушенко С. І. Практикум з 

теоретичної механіки.-

Вінниця:Нова Книга,2006.  

Занотувати основні поняття  

із конспекту.  

 

 

1 Поняття розтягу,стиску.                                                             

2 Поздовжні сили та їх епюри.                                                        

3 Нормальні напруження.                                                                       

3 Принцип Сен-Венана.                                                                     

4 Закон Гука.                                                                                        

5 Осьові переміщення.. 

  01.04.2020 

2 год. 
Тема: Розрахунки на міцність при 

розтягу-стиску 

.1 Эрдеди А.А. Медвелев Ю. А.. 

Техническая механика               

2Теоретична механіка –К. 

НМКВО, 1992.                                 

3 Пастушенко С. І. Практикум з 

теоретичної механіки.-

Вінниця:Нова Книга,2006.  

4Нехайчук В. Г., Опір 

матеріалів Книга,2006. 

Занотувати основні поняття 

із конспекту.  

Конспект Розрахунки на 

міцність .pdf., 

 

1Розрахункові і допустимі напруження.                  

2 Границя міцності.                                                                       

3 Коефіцієнт запасу міцності.                                                       

4 Умова міцності.                                                                      

5 Допустимі навантаження.                                               

6 Визначення необхідних розмірів 

поперечного перерізу.                                                                       

  03.04.2020 

2 год 
Тема: Деформація кручення. 

1 Поняття деформації. кручення . 

2 Поперечні  сили, крутний  момент  

та їх епюри.                                                        3 2 Правило знаків для крутного моменту.  

3 Кут закручування, побудова епюр                                     

4.Дотичні напруження. 

 5 Кут 3  

 5 Розрахунки на міцність.. 

Розв’язування задач згідно варіанту 
 

1 Эрдеди А.А. Медвелев Ю. А.. 

Техническая механика                             

2 Чернілевський Д. В. 

Теоретична механіка –К. 

НМКВО, 1992.                                 

3 Пастушенко С. І. Практикум з 

теоретичної механіки.-

Вінниця:Нова Книга,2006.  

4Нехайчук В. Г., Опір 

матеріалів Книга,2006. 

Занотувати основні поняття 

із конспекту.  

Конспект Деформація 

кручення. .pdf 
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