
Навчальні матеріали для дистанційної роботи студентів  на період карантину з 27.04.2020 р. по 11.05.2020 р. 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 

Група Викладач, дисципліна 

Дата 

Кількість 

годин 

Тема лекції, план, зміст лекції Література Завдання студентам 

Е-21 

Е-22 

 

Теоретичні основи 

електротехніки 

Нагачевська С.М. 

0974536418 

nag_sveta@ukr.net 

 

29.04 

2 год 

Е-21 

Лекція№20 Трифазні 

електричні кола 
1.Основні поняття про 

трифазну систему 

2.Одержання та зображення 

трифазної системи е.р.с. 

Валовий Д.М. Теоретичні 

основи електротехніки, 

Конспект лекцій. с.132-137 

Презентація лекції: Трифазні 

електричні кола 
https://www.youtube.com/watch?v=

Kb1CN7cXaVQ&t=5s 

Опорний конспект. 

Відповісти на питання. 

 

29.04 

2 год 

Е-22 

П.Р.№7 Розрахунок симет. 

трифаз. систем при з'єднанні 

зіркою або трикутником 
Провести розрахунок за 

алгоритмом 

https://www.youtube.com/watch?v=

ZkTb79LSBFQ- для повторення 

комплексних чисел 

https://www.youtube.com/watch?v=

wcyQvK84lsU – побудова 

векторної діаграми зірка 

https://www.youtube.com/watch?v=

XBoF0gFU_FI - трикутник 

Виконувати індивідуальні 

завдання 

06.05 

2 год 

Е-21 

Лекція №21 Розрахунок 

трифазних електричних кіл 

із симетричним 

навантаженням при 

з’єднанні споживачів зіркою 

1.Алгоритм розрахунку 

системи трифазного кола 

2.Рішення задач 

3.Побудова векторної 

діаграми 

Валовий Д.М. Теоретичні 

основи електротехніки, 

Конспект лекцій. с.137-139 

Презентація лекції: Розрахунок 

трифазних електричних кіл із 

симетричним навантаженням 

при з’єднанні споживачів 

зіркою 
 

Опорний конспект. 

Відповісти на питання. 

 

06.05 

2 год 

Е-22 

ПР№ 8 Розрахунок три фаз. 

несиметричного кола при 

з’єднанні споживачів зіркою 

https://www.youtube.com/watch?

v=ZG18Af_1QVY розрах три 

фаз не семетричне коло зіркою 

Виконувати індивідуальні 

завдання 

08.05 

2 год 

Е-21 

Лекція №22 Розрахунок 

трифазних електричних кіл 

із симетричним 

Валовий Д.М. Теоретичні 

основи електротехніки, 

Конспект лекцій. с.139-142 

Опорний конспект. 

Відповісти на питання. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kb1CN7cXaVQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Kb1CN7cXaVQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=ZkTb79LSBFQ-
https://www.youtube.com/watch?v=ZkTb79LSBFQ-
https://www.youtube.com/watch?v=wcyQvK84lsU
https://www.youtube.com/watch?v=wcyQvK84lsU
https://www.youtube.com/watch?v=XBoF0gFU_FI
https://www.youtube.com/watch?v=XBoF0gFU_FI
https://www.youtube.com/watch?v=ZG18Af_1QVY
https://www.youtube.com/watch?v=ZG18Af_1QVY


навантаженням при 

з’єднанні споживачів 

трикутником 
1.Алгоритм розрахунку 

системи трифазного кола 

2.Рішення задач 

3.Побудова векторної 

діаграми 

Презентація лекції: Розрахунок 

трифазних електричних кіл із 

симетричним навантаженням 

при з’єднанні споживачів 

трикутником 
 

08.05 

2 год 

Е-22 

ПР№ 9  Розрахунок три фаз. 

несиметричного кола при 

з’єднанні споживачів 

трикутником 

https://www.youtube.com/watch?

v=ZG18Af_1QVY розрах три 

фаз не семетричне коло трикут 

Виконувати індивідуальні 

завдання 

Е-21 

Е-22 
Контрольно-

вимірювальні 

прилади 

Нагачевська С.М. 

0974536418 

nag_sveta@ukr.net 

 

 

29.04 

2 год 

Е-21 

Лекція № 10 Метрологічний 

нагляд і державна повірка 

приладів 

1.Державна система 

забезпечення єдності 

вимірювання 

2.Організація метрологічного 

нагляду за засобами 

вимірювання 

3.Періодичність повірки 

засобів вимірювання 

Шаповаленко О.Г. Основи 

електричних вимірювань, 

Підручник., с. 27-29 

Презентація лекції: 

Метрологічний нагляд і 

державна повірка приладів 

 

Опорний конспект. 

Відповісти на питання. 

 

29.04 

2 год 

Е-22 

ЛР № 2 Випробування 

Індукційного однофазного 

лічильника електричної 

енергії 

Інструкційна картка по 

виконанню лабораторної 

роботи. 
https://www.youtube.com/watch?v
=dANztdS3IEQ 
https://www.youtube.com/watch?v
=Y3AgmmzCTi0 

Виконати звіт з виконання 

лабораторної роботи 

30.04 

2 год 

Е-21 

ЛР № 1 Вивчення якісних 

показників 

електровимірювальних 

приладів 

 

Інструкційна картка по 

виконанню лабораторної 

роботи. 
https://www.youtube.com/watch?v
=Ji6s88o2ufQ 
https://www.youtube.com/watch?v
=yT6Myl5y3Gs 

Виконати звіт з виконання 

лабораторної роботи 

https://www.youtube.com/watch?v=ZG18Af_1QVY
https://www.youtube.com/watch?v=ZG18Af_1QVY
https://www.youtube.com/watch?v=dANztdS3IEQ
https://www.youtube.com/watch?v=dANztdS3IEQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y3AgmmzCTi0
https://www.youtube.com/watch?v=Y3AgmmzCTi0
https://www.youtube.com/watch?v=Ji6s88o2ufQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ji6s88o2ufQ
https://www.youtube.com/watch?v=yT6Myl5y3Gs
https://www.youtube.com/watch?v=yT6Myl5y3Gs


https://www.youtube.com/watch?v
=rTa0GEGCsDI 

30.04 

2 год 

Е-22 

ЛР№ 3 Вивчення будови та 

принципу  дії комбінованих 

приладів 

Інструкційна картка по 

виконанню лабораторної 

роботи 
https://www.youtube.com/watch?v=u

Yg3tJjDWpM  - мультиметр 

https://www.youtube.com/watch?v=v

xBCdPPrwTE – як вибрати 

мультиметр 

 

Виконати звіт з виконання 

лабораторної роботи 

07.05 

2 год 

Е-21 

ЛР № 2 Випробування 

Індукційного однофазного 

лічильника електричної 

енергії 

Інструкційна картка по 

виконанню лабораторної 

роботи. 
https://www.youtube.com/watch?v
=dANztdS3IEQ 
https://www.youtube.com/watch?v
=Y3AgmmzCTi0 

Виконати звіт з виконання 

лабораторної роботи 

07.05 

2 год 

Е-22 

ЛР№ 4 Вивчення та 

обчислення  пристроїв для 

розширення меж вимірювання 

Інструкційна картка по 

виконанню лабораторної 

роботи 
https://www.youtube.com/watch?v
=PNRa8st1fEM&t=61s – шунт 
https://www.youtube.com/watch?v
=GOuVk4yKy1Q – як зробити 
вольтметр 

Виконати звіт з виконання 

лабораторної роботи 

Е-41 

 
ЕОСГМ 

Величко Т.Г. 

0972175152 

Velictam1@gmail.com 

27.04.2020 

2 год. 

«Системи керування 

електрогідророзподільниками

»   

Матеріали з Google-диску 

https://drive.google.com/open?id=10

2Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXr

bnfjK 

Опорний конспект, 

переглянути відео. 
https://drive.google.com/open?id
=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv
7oXrbnfjK 

 

28.04.2020 

2 год. 

«Генераторні установки 

тракторів і автомобілів» 

Матеріали з Google-диску 

https://drive.google.com/open?id=10

2Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXr

bnfjK 

Опорний конспект, 

переглянути відео. 
https://drive.google.com/open?id
=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv
7oXrbnfjK  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rTa0GEGCsDI
https://www.youtube.com/watch?v=rTa0GEGCsDI
https://www.youtube.com/watch?v=uYg3tJjDWpM
https://www.youtube.com/watch?v=uYg3tJjDWpM
https://www.youtube.com/watch?v=vxBCdPPrwTE
https://www.youtube.com/watch?v=vxBCdPPrwTE
https://www.youtube.com/watch?v=dANztdS3IEQ
https://www.youtube.com/watch?v=dANztdS3IEQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y3AgmmzCTi0
https://www.youtube.com/watch?v=Y3AgmmzCTi0
https://www.youtube.com/watch?v=PNRa8st1fEM&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=PNRa8st1fEM&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=GOuVk4yKy1Q
https://www.youtube.com/watch?v=GOuVk4yKy1Q
https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK
https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK
https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK
https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK
https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK
https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK
https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK
https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK
https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK
https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK
https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK
https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK


04.05.2020 

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=1h

Owghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVL

RFCc 

1. Пройти тест 
2. Опорний конспект, 

переглянути відео. 
https://drive.google.com/open?id
=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5K
VLRFCc 

 

05.05.2020 

2 год. 

«Система звукової та світлової 

сигналізації зернозбиральних 

комбайнів»   

Матеріали з Google-диску 

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

102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv

7oXrbnfjK 

Опорний конспект, 

переглянути відео. 

https://drive.google.com/open
?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQ
uObv7oXrbnfjK 

 

06.05.2020 

2 год. 

3.  Контроль знань з теми 

«АСК зернозбиральних 

комбайнів»   

4. Лабораторна робота 

«Дослідження роботи КВП 

комбайну»  

Інструкційна картка 

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

1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5

KVLRFCc 

3.  Пройти тест 

4. Виконати роботу і дати 

відповіді на контрольні 

питання.  

 

Е31 Електропривод с. г. 

машин 

Недипіч М. С. 

0973647587 

nedypichms@ukr.net 

24. 04.20 

2 год. 

Лабораторна робота №13  

“Дослідження електроприводу 

кормоприготувальної 

машини” 

1 Записати паспортні дані 

установки. 

2 Зарисувати електричну 

принципову схему керування 

3 Дати відповіді на контрольні 

питання. 

1 Інструкційна картка №13 1 Оформити звіт  

2 Оформлений звіт скинути мені 

на пошту 

Е21 

Е22 
Комп’ютери і 

комп’ютерні 

технології 

Баланчук Тетяна 

Олександрівна 

0679189502 
balanchuktat@gmail.com 

29.04.2020 

4 год 

Лекція Комп’ютерна графіка. 

Редактор векторної графіки 

MS Visio 

Теоретичний матеріал: 

https://drive.google.com/open?id
=1Xb1eWNod43nyaZj_OfhYsh6kT
suHcSDe 

Відеоматеріал: 

https://youtu.be/zR8c5JTl744 

 

Опрацювати теоретичний 

матеріал 

 

Переглянути відеоматеріал 

https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK
https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK
https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK
https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK
https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK
https://drive.google.com/open?id=102Ot9agaU0oRM9QvWdQuObv7oXrbnfjK
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=1Xb1eWNod43nyaZj_OfhYsh6kTsuHcSDe
https://drive.google.com/open?id=1Xb1eWNod43nyaZj_OfhYsh6kTsuHcSDe
https://drive.google.com/open?id=1Xb1eWNod43nyaZj_OfhYsh6kTsuHcSDe
https://youtu.be/zR8c5JTl744


  06.05.2020 
4 год 

ЛПЗ Робота з фігурами в 
Microsoft Visio 

 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?id
=1PyrQ4A0MH0HJhBeH7xhmjsm
DM-A3tT6Q 

Архів картинок: 

https://drive.google.com/open?id
=11N82MzrUZZcu3YPxZR7k4Wsg
vR4c_ffa 

Виконати завдання 
інструкційної карти  

 

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com 

Е32 

 
Комп’ютери і 

комп’ютерні 

технології 

Баланчук Тетяна 

Олександрівна 

0679189502 
balanchuktat@gmail.com 

25.04.2020 

2 год 

ЛПЗ Умовне форматування. 

Використання формул та 

функцій у середовищі 

табличного процесора MS 

Excel 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?id
=11YHNDL_Y1mW_WDXbpgmPXj
uK3D5no5N5 

 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

 

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com 

 

27.04.2020 

2 год 

ЛПЗ Робота з датами. 

Створення діаграм  у 

середовищі табличного 

процесора MS Excel 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?id
=1B1DA2rkY7UGj7-
8rriQaMNbbwRFlyn_k 

 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

 

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com 

 

29.04.2020 

2 год 

ЛПЗ Робота з базами даних  у 

середовищі табличного 

процесора MS Excel. 

Сортування, фільтрування, 

пошук записів 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?id
=1ntSm2yFix3M-
J3nOs7LAvXpwKhANtTe9 

 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

 

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com 
 

 

Е21 

Е22 

Комп’ютери і 

комп’ютерні 

технології 

Величко Т.Г. 

0972175152 

Velictam1@gmail.com 

06.05.2020 

4 год 
ЛПЗ Робота з фігурами в 

Microsoft Visio 

 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?id
=1PyrQ4A0MH0HJhBeH7xhmjsm
DM-A3tT6Q 

Архів картинок: 

https://drive.google.com/open?id
=11N82MzrUZZcu3YPxZR7k4Wsg
vR4c_ffa 

Виконати завдання 

інструкційної карти  

 

Відправити на адресу: 

tamara_velichko@meta.ua 

https://drive.google.com/open?id=1PyrQ4A0MH0HJhBeH7xhmjsmDM-A3tT6Q
https://drive.google.com/open?id=1PyrQ4A0MH0HJhBeH7xhmjsmDM-A3tT6Q
https://drive.google.com/open?id=1PyrQ4A0MH0HJhBeH7xhmjsmDM-A3tT6Q
mailto:balanchuktat@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=11YHNDL_Y1mW_WDXbpgmPXjuK3D5no5N5
https://drive.google.com/open?id=11YHNDL_Y1mW_WDXbpgmPXjuK3D5no5N5
https://drive.google.com/open?id=11YHNDL_Y1mW_WDXbpgmPXjuK3D5no5N5
mailto:balanchuktat@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1B1DA2rkY7UGj7-8rriQaMNbbwRFlyn_k
https://drive.google.com/open?id=1B1DA2rkY7UGj7-8rriQaMNbbwRFlyn_k
https://drive.google.com/open?id=1B1DA2rkY7UGj7-8rriQaMNbbwRFlyn_k
mailto:balanchuktat@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1ntSm2yFix3M-J3nOs7LAvXpwKhANtTe9
https://drive.google.com/open?id=1ntSm2yFix3M-J3nOs7LAvXpwKhANtTe9
https://drive.google.com/open?id=1ntSm2yFix3M-J3nOs7LAvXpwKhANtTe9
mailto:balanchuktat@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1PyrQ4A0MH0HJhBeH7xhmjsmDM-A3tT6Q
https://drive.google.com/open?id=1PyrQ4A0MH0HJhBeH7xhmjsmDM-A3tT6Q
https://drive.google.com/open?id=1PyrQ4A0MH0HJhBeH7xhmjsmDM-A3tT6Q


Е-41 

Економіка с. г., 

організація 

агроенергосервісу 

Лобуренко О.В. 

0974052302 

kab420@ukr.net 

29.04.2020 

2год 

Практична робота. 
Визначення потреби 

енергогосподарства в 

матеріалах 

https://drive.google.com/drive/folder

s/18L3btweu0Oun0jIS3b4OU-

QmzKwu2XFP 
Виконати завдання 

30.04.2020 

2год 

Практична робота. 

Розрахунок річних 

експлуатаційних витрат 

https://drive.google.com/drive/folder

s/18L3btweu0Oun0jIS3b4OU-

QmzKwu2XFP 
Виконати завдання 

30.04.2020 

2год 

Тема. Організація 

господарського розрахунку в 

енергетичних відносинах 

https://drive.google.com/drive/folder

s/18L3btweu0Oun0jIS3b4OU-

QmzKwu2XFP 

Опрацювати матеріал. Тези. 

 

06.05.2020 

2год 

Тема. Орендні відносини в 

сфері агренерогсервісу 

 

 

https://drive.google.com/drive/folder

s/18L3btweu0Oun0jIS3b4OU-

QmzKwu2XFP 

Опрацювати матеріал. Тези. 

 

06.05.2020 

2год 

Планування в експлуатаційних 

енергетичних підприємствах 

 

 

https://drive.google.com/drive/folder

s/18L3btweu0Oun0jIS3b4OU-

QmzKwu2XFP 

Опрацювати матеріал. Тези. 

 

Е-21 

Е-22 
Вища математика  

Саволюк Т.Ю. 

0680579351 

wertep@meta.ua 

 

28.04.20 

4 год 

 

Обчислення границь типу 

lim
𝑛→∞

(1 +
1

𝑛
)

𝑛

;   lim
𝑛→0

sin х

х
 

.  

СаволюкТ.Ю. Посібник з вищої  

математики 

ст.54-57 

 звіт розв’язку задач і вправ 

 

30.04.20 

4 год 

Знаходження похідних, 

дослідження функцій, правила 

досліджень 

 

 

СаволюкТ.Ю. Посібник з вищої  

математики 

ст.58-75 

звіт розв’язку задач і вправ 

 

05.05.20 

4год 

 

Задачі на максимум та 

мінімум 

 

 

 

СаволюкТ.Ю. Посібник з вищої  

математики 

ст.75-77 

звіт розв’язку задач і вправ 

 

07.05.20 

4 год 

 

Диференціал функції та його 

застосування до наближених 

обчислень 

 

 

 

СаволюкТ.Ю. Посібник з вищої  

математики 

 

ст.78-82 

звіт розв’язку задач і вправ 

 

mailto:kab420@ukr.net
https://drive.google.com/drive/folders/18L3btweu0Oun0jIS3b4OU-QmzKwu2XFP
https://drive.google.com/drive/folders/18L3btweu0Oun0jIS3b4OU-QmzKwu2XFP
https://drive.google.com/drive/folders/18L3btweu0Oun0jIS3b4OU-QmzKwu2XFP
https://drive.google.com/drive/folders/18L3btweu0Oun0jIS3b4OU-QmzKwu2XFP
https://drive.google.com/drive/folders/18L3btweu0Oun0jIS3b4OU-QmzKwu2XFP
https://drive.google.com/drive/folders/18L3btweu0Oun0jIS3b4OU-QmzKwu2XFP
https://drive.google.com/drive/folders/18L3btweu0Oun0jIS3b4OU-QmzKwu2XFP
https://drive.google.com/drive/folders/18L3btweu0Oun0jIS3b4OU-QmzKwu2XFP
https://drive.google.com/drive/folders/18L3btweu0Oun0jIS3b4OU-QmzKwu2XFP
https://drive.google.com/drive/folders/18L3btweu0Oun0jIS3b4OU-QmzKwu2XFP
https://drive.google.com/drive/folders/18L3btweu0Oun0jIS3b4OU-QmzKwu2XFP
https://drive.google.com/drive/folders/18L3btweu0Oun0jIS3b4OU-QmzKwu2XFP
https://drive.google.com/drive/folders/18L3btweu0Oun0jIS3b4OU-QmzKwu2XFP
https://drive.google.com/drive/folders/18L3btweu0Oun0jIS3b4OU-QmzKwu2XFP
https://drive.google.com/drive/folders/18L3btweu0Oun0jIS3b4OU-QmzKwu2XFP
mailto:wertep@meta.ua


 
Е41 

 

Основи 

енергозбереження 

Прокопенко Н.А. 

0974493944 

Nataha6894@gmail.com 

29.04.2020 
06.05.2020 

4 год 

ЛПЗ Пр. № 3 і №4 

Практичні роботи зошит.pdf
 

Виконати завдання 
інструкційної карти  

 

Відправити на адресу:  

Nataha6894@gmail.com 

 

Е-31 Практика ТОРЕЗА 

Фуркало Г. Д. 

0977099319 

27.04.20,  

6 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 год 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 

(по практиці з ЕРЕО) 

ТЕМА: Технічне 

обслуговування і ремонт 

пускової та захисної 

апаратури. 

НАЗВА РОБОТИ: ТО і ПР 

неавтоматичної апаратури 

напругою до 1000 В: пакетних 

вимикачів (перемикачів), 

рубильників, запобіжників, 

кнопок керування. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 

(по практиці з ЕРЕО) 

ТЕМА: Технічне 

обслуговування і ремонт 

пускової та захисної 

апаратури. 

НАЗВА РОБОТИ: ТО і ПР 

розподільних пристроїв 

напругою до 1000 В: 

електрощитів керування, 

розподільних пунктів, силових 

шаф, пускових ящиків, ящиків 

керування тощо. 

 

[9(Єрмолаєв2003), с. 422-425, 

426-437], [1(Єрмолаєв1996), с. 

292-295, 296-304], 

[2(Пястолов84), с. 177-181, 183-

191], [3(Пястолов76), с. 195-

214, ], [4(Нугер1991), с. 119-

124], [5(ППРЭсх 87), с. 65-73], 

[(Бодин 86), с.72-77, 97-99 

(справочные данные)], 

[(Кудрявцев И.Ф. 79), с. 145-

148, 152-153], [(Кудрявцев И.Ф. 

88), с. 84-91, 103-105, 448], 

[(Марченко А.С. 90), с. 40-56 

(справочные данные)], 

[(Олійник89), с. 102-115, 129-

132 (довідникові дані)]. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

[9(Єрмолаєв2003), с. 422-423, 

425-427, 437-439], 

[1(Єрмолаєв1996), с.292-293, 

295-296, 305-306], 

[2(Пястолов84), с. 181-182, 191-

193], [3(Пястолов76), с. 200-

202, 214-218], , [5(ППРЭсх 87), 

с. 37-53], [(Бодин 86), с.102-112 

(справочные данные)], 

[(Олійник89), с. 32-36 

(довідникові дані)]. 

Звіт з роботи 

  28.04.20,  

6 год 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 

(по практиці з ЕРЕО) 

[9(Єрмолаєв2003), с. 422-424, 

427-431], [1(Єрмолаєв1996), с. 

292-294, 296-299], 

Звіт з роботи 

mailto:Nataha6894@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 год 

ТЕМА: Технічне 
обслуговування і ремонт 

пускової та захисної 

апаратури 

НАЗВА РОБОТИ: ТО і ПР 

неавтоматичної апаратури 

напругою до 1000 В: пакетно-

кулачкових вимикачів 

(перемикачів), універсальних 

перемикачів, шляхових 

(кінцевих) вимикачів 

(перемикачів), кнопкових 

постів, контролерів, реостатів, 

ручних пускачів тощо. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 

(див. вище) 

[2(Пястолов84), с. 177-193], 
[3(Пястолов76), с. 195-219], 

[4(Нугер1991), с. 119-124], 

[5(ППРЭсх 87), с. 65...73], 

[(Бодин 86), с.97-99], 

[(Кудрявцев И.Ф. 79), с. 145-

148], 

[(Кудрявцев И.Ф. 88), с. 84-91, 

448], [(Марченко А.С. 90), с. 40-

56], [(Олійник89), с. 102-115]. 

 

 

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

(див. вище) 

  29.04.20,  

6 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 год 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 

(по практиці з ЕРЕО) 

ТЕМА: Технічне 

обслуговування і ремонт 

пускової та захисної 

апаратури. 

НАЗВА РОБОТИ: ТО і ПР 

автоматичної апаратури 

напругою до 1000 В: 

електромагнітних пускачів, 

контакторів, автоматичних 

вимикачів. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 

(див. вище) 

[9(Єрмолаєв2003), с. 390-416-

(421), 424-429, 431-436 ], 

[1(Єрмолаєв1996), с. 268-286-

298, 300-304], [2(Пястолов84), 

с. 166-193], [3(Пястолов76), с. 

181-219], [4(Нугер1991), с. 119-

135], [5(ППРЭсх 87), с. 65-73], 

[(Бодин 86), с.77-94, 97-99], 

[(Кудрявцев И.Ф. 79), с. 148-

150, 153-155], [(Кудрявцев И.Ф. 

88), с. 84-89, 91-93, 105-108, 

448], [(Марченко А.С. 90), с. 56-

85], [(Олійник89), с. 115-129, 

132-145]. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Звіт з роботи 

  04.05.20,  

6 год 
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 

(по практиці з ЕРЕО) 

ТЕМА: Технічне 

обслуговування і ремонт 

електричних машин. 

[9(Єрмолаєв2003), с. 322-324, 

325], [4(Нугер1991), с. 91-118 

(вибрати потрібне)]. 

 

Звіт з роботи 



НАЗВА РОБОТИ: Зняття 
шківів, підшипників з вала 

електродвигуна, видалення 

пошкоджених обмоток, 

намотування котушок (секцій) 

обмотки, укладання нової 

обмотки та її просочування і 

сушіння 

  05.05.20,  

6 год 
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 

(по практиці з ЕРЕО) 

ТЕМА: Технічне 

обслуговування і ремонт 

електричних машин. 

НАЗВА РОБОТИ: Ремонт 

деталей і складальних 

одиниць електричних машин; 

особливості експлуатації 

електродвигунів заглибних 

насосів 

[9(Єрмолаєв2003), с. 324-326 

(вибрати потрібне)]. 

Звіт з роботи 

Е32 Електропривод 

сільськогосподарськи

х машин 

Коломієць О.І. 

0975454529 

meh.lkvu@ukr.net 

25.04.2020 

   2 год 

 

 

ЛР 8 Монтаж, налагодження і 

дослідження асинхронного 

електродвигуна в функції часу 

Інструкційні картки 1. Оформлення звіту 

25.04.2020 

2 год 

 

 

ЛР 9 Монтаж, налагодження і 

дослідження асинхронного 

електродвигуна в функції 

шляху 

Інструкційні картки 1. Оформлення звіту 

27.04.2020 

2 год 

ЛР 10 Монтаж, налагодження 

і дослідження схеми 

гальмування противмиканням 

Інструкційні картки 1. Оформлення звіту 

28.04.2020 

2 год 

 

 

 

ОКР 

Тема. ЕЛЕКТРОПРИВОД 

МАШИН, АГРЕГАТІВ І 

ПОТОКОВИХ ЛІНІЙ 

1 Гончар В.Ф., Тищенко Л.П. 

Електрообладнання і 

автоматизація  

сільськогосподарських 

1. Тестовий контроль 

2. Опорний конспект 



1 Електропривод насосних 

установок 

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. 

агрегатів і установок. 
с.154…169 

2 Кашенко П.С. Електропривід 

сільськогосподарських машин. 

с.210…227 

29.04.2020 

2 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год 

 

Модуль 2.  

Тема. Електропривод 

вентиляційних установок 

1 Класифікація вентиляційних 

установок. 

2 Особливості електроприводу 

вентиляційних установок. 

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. 

Консультація по курсовій 

роботі 

1 Гончар В.Ф., Тищенко Л.П. 

Електрообладнання і 

автоматизація  

сільськогосподарських 

агрегатів і установок. 

с.169…183 

2 Кашенко П.С. Електропривід 

сільськогосподарських машин. 

с. 227…247 

1. Тестовий контроль 

2. Опорний конспект 

30.04.2020 

2 год 
СР (Тести). 

Тема. Електропривод 

кормоприготувальних 

машин 

1 Гончар В.Ф., Тищенко Л.П. 

Електрообладнання і 

автоматизація  

сільськогосподарських 

1. Тестовий контроль 

2. Опорний конспект 



1 Електропривод 
кормоприготувальних машин 

різального типу, 

універсальних дробарок 

кормів. 

2 Методика визначення 

потужності і вибір типу 

електродвигуна.  

3 Навантажувальні діаграми 

кормоприготувальних машин. 

4 Комплекти обладнання для 

приготування кормів. 

5 Електропривод 

кормоприготувальних машин 

для індивідуальних 

(фермерських господарств). 

агрегатів і установок. 
с.183…193 

2 Кашенко П.С. Електропривід 

сільськогосподарських машин. 

с. 247…270 

3 Марченко О.С., Дацішин О.В., 

Лавріненко Ю.М. та ін. 

Механізація та автоматизація у 

тваринництві і птахівництві. 

с.150…238 

04.05.2020 

2 год 

 

 

СР (Тести). 

Тема. Електропривод 

кормороздавальних і 

транспортних установок 

1 Методика визначення 

потужності і вибір типу 

електродвигуна для приводу 

ковшових, шнекових і 

стрічкових транспортерів. 

2 Електропривод стаціонарних 

транспортних 

кормороздавачів. 

3 Електропривод мобільних 

кормороздавачів.  

4 Електропривод 

прибиральних транспортерів 

на тваринницьких і 

птахівничих фермах. 

1 Гончар В.Ф., Тищенко Л.П. 

Електрообладнання і 

автоматизація  

сільськогосподарських 

агрегатів і установок. 

с.193…201 

2 Кашенко П.С. Електропривід 

сільськогосподарських машин. 

с. 271…297 
 

1. Тестовий контроль 

2. Опорний конспект 

05.05.2020 

2 год 

 

СР (Тести). 1 Гончар В.Ф., Тищенко Л.П. 

Електрообладнання і 

автоматизація  

1. Тестовий контроль 

2. Опорний конспект 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Електропривод 

доїльних установок і машин 

первинної обробки молока 

1 Методика визначення 

потужності і вибір типу 

електродвигунів для 

вакуумних, молочних насосів; 

сепараторів молока. 

2 Способи полегшення пуску 

електродвигуна сепаратора. 

3 Електропривод доїльних 

установок. 

4 Електропривод 

водокільцевого вакуумного 

насоса. 

сільськогосподарських 
агрегатів і установок. 

с.201…208 

2 Кашенко П.С. Електропривід 

сільськогосподарських машин. 

с. 297…311 
 

06.05.2020 

2 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СР (Тести). 

Тема. Електропривод 

ручних електричних машин 

1 Вимоги до електроприводу 

ручних електричних машин.  

2 Характеристика 

електродвигунів, що 

використовуються для 

приводу ручних електричних 

машин. 

3 Джерела живлення ручних 

електричних машин. 

4 Правила безпеки при 

експлуатації ручних 

електричних машин. 

5 Особливості електроприводу 

ручних електричних машин ( 

РЕМ ), що застосовуються в 

різних галузях сільського 

господарства. 

6 Виносні стригальні цехи 

ВСЦ -22/200. 

1 Гончар В.Ф., Тищенко Л.П. 

Електрообладнання і 

автоматизація  

сільськогосподарських 

агрегатів і установок. 

с.208…211 

2 Кашенко П.С. Електропривід 

сільськогосподарських машин. 

с. 312…326 
 

1. Тестовий контроль 

2. Опорний конспект 



1 год Консультація по курсовій 

роботі 

07.05.2020 

2 год 
Модуль3 

Тема. Електропривод 

зерноочисно-сушильних 

пунктів і комплексів 

1 Методика визначення 

потужності і вибір типу 

електродвигуна для приводу 

решітного стану зерноочисної 

машини і приводу трієрного 

циліндра. 

2 Електропривод мобільних 

машин ЗПС-60, ЗПС-100, ЗМ-

30, ЗМ-60, ОВП-20, ПС-10А. 

3 Особливості електропривода 

потокових ліній ЗАВ і КЗС.  

4 Електропривод мобільної 

машини СМ-4.     

5 Електропривод мобільної 

машини ОВС-25.                                                                                                                                                                                                                                                          

1 Гончар В.Ф., Тищенко Л.П. 

Електрообладнання і 

автоматизація  

сільськогосподарських 

агрегатів і установок. 

с.211…215 

2 Кашенко П.С. Електропривід 

сільськогосподарських машин. 

с.326…331 

3 Жулай Є.Л. Електропривід 

сільськогосподарських машин, 

агрегатів та потокових ліній. 

с.212…213 

4 Автоматизація технологічних 

процесів  і  систем 

автоматичного     керування: 

навчальний посібник / Барало 

О.В., Самійленко П.Г., Гранат 

С.Є., Ковальов  В.О.с.374…375] 

1. Тестовий контроль 

2. Опорний конспект 

08.05.2020 

2 год 
Тема. Електропривод 

метало- і деревообробних 

верстатів, стендів для 

обкатування теплових 

двигунів. Електропривод 

підйомних механізмів. 

1 Особливості електроприводу 

метало- і деревообробних 

верстатів. 

2 Електропривод 

деревообробних верстатів. 

3 Особливості електроприводу 

стендів для обкатування 

теплових двигунів. 

Визначення потужності і вибір 

типу електродвигунів. 

1 Гончар В.Ф., Тищенко Л.П. 

Електрообладнання і 

автоматизація  

сільськогосподарських 

агрегатів і установок. 

с.216...224 

2 Кашенко П.С. Електропривід 

сільськогосподарських машин. 

с.332…352 

1. Опорний конспект 

2. Підготуватися до ЛР. 



4 Електропривод підйомних 
механізмів. 

5 Електропривод пилорам, 

круглопиляльних верстатів. 

6 Визначення потужності і 

вибір типу електродвигуна. 

Е31 Практика по ЕРЕО 

Коломієць О.І. 

0975454529 

meh.lkvu@ukr.net 

27.04.2020 

8 год 
Тема. Технічне 

обслуговування і ремонт 

пускової та захисної 

апаратури. 

1. Несправності пускової та 

регулювальної апаратури 

1 Єрмолаєв С.О., Мунтян В.О., 

Яковлєв В.Ф. Експлуатація 

енергообладнання та засобів 

автоматизації в системі АПК.             

с. 422-425, 426-437 

1. Оформлення звіту 

28.04.2020 

8 год 
Тема. Технічне 

обслуговування і ремонт 

пускової та захисної 

апаратури. 

1. Ремонт пускової і захисної 

апаратури. 

1 Єрмолаєв С.О., Мунтян В.О., 

Яковлєв В.Ф. Експлуатація 

енергообладнання та засобів 

автоматизації в системі АПК.              

с. 422-425, 426-437 

1. Оформлення звіту 

29.04.2020 

8 год 
Тема. Технічне 

обслуговування і ремонт 

пускової та захисної 

апаратури. 

1 Ремонт розподільних 

пристроїв напругою до 1000 В 

1 Єрмолаєв С.О., Мунтян В.О., 

Яковлєв В.Ф. Експлуатація 

енергообладнання та засобів 

автоматизації в системі АПК.             

с. 422-425, 426-437 

1. Оформлення звіту 

30.04.2020 

8 год 
Тема. Технічне 

обслуговування і ремонт 

електричних машин.  

1 Загальні вимоги. Організація 

ремонту 

1 Єрмолаєв С.О., Мунтян В.О., 

Яковлєв В.Ф. Експлуатація 

енергообладнання та засобів 

автоматизації в системі АПК.          

с. 312…337 

1. Оформлення звіту 

04.05.2020 

6 год 
Тема. Технічне 

обслуговування і ремонт 

електричних машин.  

1. Структура 

електроремонтного 

підприємства 

1 Єрмолаєв С.О., Мунтян В.О., 

Яковлєв В.Ф. Експлуатація 

енергообладнання та засобів 

автоматизації в системі АПК.          

с. 312…337 

1. Оформлення звіту 



05.05.2020 
6 год 

Тема. Технічне 

обслуговування і ремонт 

електричних машин.  

1. Ремонт і виготовлення 

нових обмоток 

1 Єрмолаєв С.О., Мунтян В.О., 
Яковлєв В.Ф. Експлуатація 

енергообладнання та засобів 

автоматизації в системі АПК.          

с. 312…337 

1. Оформлення звіту 

06.05.2020 

4 год 
Тема. Технічне 

обслуговування і ремонт 

електричних машин. 

1. Випробування електричних 

машин після ремонту 

1 Єрмолаєв С.О., Мунтян В.О., 

Яковлєв В.Ф. Експлуатація 

енергообладнання та засобів 

автоматизації в системі АПК.          

с. 312…337 

1. Оформлення звіту 

06.05.2020 

2 год 
Тема. Технічне 

обслуговування і ремонт 

трансформаторів. 

1. Несправності 

трансформаторів 

1 Єрмолаєв С.О., Мунтян В.О., 

Яковлєв В.Ф. Експлуатація 

енергообладнання та засобів 

автоматизації в системі АПК.          

с. 223…237 

1. Оформлення звіту 

07.05.2020 

6 год 
Тема. Технічне 

обслуговування і ремонт 

трансформаторів. 

1. Ремонт деталей і 

складальних одиниць 

трансформатора 

1 Єрмолаєв С.О., Мунтян В.О., 

Яковлєв В.Ф. Експлуатація 

енергообладнання та засобів 

автоматизації в системі АПК.          

с. 223…237 

1. Оформлення звіту 

08.05.2020 

4 год 
Тема. Технічне 

обслуговування і ремонт 

трансформаторів. 

1. Випробування 

трансформаторів після 

ремонту 

1 Єрмолаєв С.О., Мунтян В.О., 

Яковлєв В.Ф. Експлуатація 

енергообладнання та засобів 

автоматизації в системі АПК.          

с. 223…237 

1. Оформлення звіту 

Е-21 

 
Комп’ютерна та 

інженерна графіка 

Дідик І.О. 

0971572269 

Mehanyzatsiya_s_g@ukr.

net 

 

27.04.2020 

2 год 
Тема: Зображення і позначення 

різей. 
Характеристика стандартних 

різей. 

Умовне зображення і позначення 

різей згідно з вимогами 

стандартів. 

Райковська Г.О. Основи нарисної 

геометрії та інженерна графіка -

К.,2003., 

https://www.studmed.ru/view/haskin-

am-cherchenie_b4958cc65aa.html 

https://studopedia.info/Cherchenie/ 

http://abuda.vk.vntu.edu.ua/file/NM

KD/c1fe3cb023b993fae605e169feea

434d.pdf 

Занотувати основні поняття із 

конспекту. Варіант графічного 

завдання згідно порядкового 

номеру в журналі. 

КІГ\ПРАКТИЧНА  Зображення і 

позначення різей\Конспект 

проекційне.pdf 

 

mailto:Mehanyzatsiya_s_g@ukr.net
mailto:Mehanyzatsiya_s_g@ukr.net
https://www.studmed.ru/view/haskin-am-cherchenie_b4958cc65aa.html
https://www.studmed.ru/view/haskin-am-cherchenie_b4958cc65aa.html
https://studopedia.info/Cherchenie/
http://abuda.vk.vntu.edu.ua/file/NMKD/c1fe3cb023b993fae605e169feea434d.pdf
http://abuda.vk.vntu.edu.ua/file/NMKD/c1fe3cb023b993fae605e169feea434d.pdf
http://abuda.vk.vntu.edu.ua/file/NMKD/c1fe3cb023b993fae605e169feea434d.pdf
file:///C:/Users/User.DESKTOP-RLUV055/a%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№7%20Проекційне%20креслення%20моделі/Конспект%20проекційне.pdf
file:///C:/Users/User.DESKTOP-RLUV055/a%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№7%20Проекційне%20креслення%20моделі/Конспект%20проекційне.pdf
file:///C:/Users/User.DESKTOP-RLUV055/a%20ОНГІГ/ПРАКТИЧНА%20№7%20Проекційне%20креслення%20моделі/Конспект%20проекційне.pdf


  28.04.2020 

2 год 
Тема: Креслення деталей. 

Ескізи. 
Поняття про шорсткість 

поверхонь, позначення та 

нанесення на кресленнях 

деталей. Технічні вимоги до 

виготовлення деталей. 

 

Райковська Г.О. Основи нарисної 

геометрії та інженерна графіка -

К.,2003., 

https://www.studmed.ru/view/haskin-

am-cherchenie_b4958cc65aa.html 

https://studopedia.info/Cherchenie/ 

http://abuda.vk.vntu.edu.ua/file/NM

KD/c1fe3cb023b993fae605e169feea

434d.pdf 

Занотувати основні поняття із 

конспекту. Варіант графічного 

завдання згідно порядкового 

номеру в журналі. 

http://kppk.com.ua/ELLIB/DOC/50

1010401tr/ingenegna_komp%20gr

afika/literatura.pdf 

КІГ\ПРАКТИЧНА 

№....Ескізи\ескіз штуцера.pdf 

Формат А3 

 

  04.05.2020 

2 год 
Практична робота 8 

Тема: Креслення деталей. 

Ескізи. 

Поняття про шорсткість 

поверхонь, позначення та 

нанесення на кресленнях 

деталей. Технічні вимоги до 

виготовлення деталей. 

Виконання ескізу деталі з натури. 

 

Райковська Г.О. Основи нарисної 

геометрії та інженерна графіка -

К.,2003., 

https://vseosvita.ua/library/rozrizi-

zagalni-vidomosti-pro-rozrizi-prosti-

rozrizi-frontalnij-rozriz-13484.html 

Виконати графічну роботу на 

аркуші формату А3. 

http://kppk.com.ua/ELLIB/DOC/50

1010401tr/ingenegna_komp%20gr

afika/literatura.pdf 

КІГ\ПРАКТИЧНА 

№....Ескізи\ескіз штуцера.pdf 

Формат А3 

 

  05.05.2020 

2 год 
Тема: З’єднання і передачі 

Нерознімні з’єднання: зварні, 

заклепкові, паяні, клейові та 

зшивні. Виконання нерознімних 

з’єднань, умовні позначення та 

зображення. 

 

Райковська Г.О. Основи нарисної 

геометрії та інженерна графіка -

К.,2003., 

https://vseosvita.ua/library/rozrizi-

zagalni-vidomosti-pro-rozrizi-prosti-

rozrizi-frontalnij-rozriz-13484.html 

Занотувати основні поняття із 

конспекту. Варіант графічного 

завдання згідно порядкового 

номеру в журналі. 

З’єднання і передавачі\Конспект 

лекцій 

 ПР.pdf 

http://kppk.com.ua/ELLIB/DOC/50

1010401tr/ingenegna_komp%20gr

afika/literatura.pdf 

Е – 32 

 

 

 

 

 

Будова і експлуатація 

автомобіля 

Довбуш Є.О. 

0976392968 

zdоvbus@gmai.cоm 

 

04.05.202

0 

ЛПЗ №4 Тема: Проведення 

технічного обслуговування 

електричного обладнання 

автомобіля 

Зміст роботи: ТО 

акумуляторної батареї, 

приладів системи 

запалювання. 

Регулювання світла фар. 

С.М.Круглов. Устройство, 

техническое обслуживание и 

ремонт легковых 

автомобилей. М.-, Высшая 

школа, 1987. с. 183- 187. 

Та електронний посібник з 

даної лабораторної роботи 

 

Завдання для звіту: Заповнити 

таблицю 4.1. 

 Інструкційні папки і 

посібники.pdf 
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Матеріально - технічне 
забезпечення робочого місця; 

акумуляторна батарея, 

кислотоденсиметр, скляна 

трубка, контрольна лампа, 

комплект інструменту, 

двигун. 

Е - 31  06.05.202

0 

ЛПЗ №2 Тема: Проведення 

щозмінного технічного 

обслуговування автомобіля. 

Зміст роботи: Проведення 

прибирально-мийних, 

контрольно-оглядових, 

перевірно- 

кріпильних робіт. Виконання 

змащувальних і заправних 

робіт. 

Матеріально - технічне 

забезпечення робочого місця: 

автомобіль, плакати, 

комплект інструменту 

 

Література:  

В.М. Кленников. Автомобиль 

категории «В»,М.-,Транспорт, 

1986 с.. 257. 
Та електронний посібник з 

даної лабораторної роботи 

 

Завдання для звіту: Заповнити 

таблицю результатів перевірки 

2. Інструкційні папки і 

посібники.pdf 

file:///C:/Users/2019/Desktop/ист.%20навчання/Е%20-%2032/лпз/2.%20Інструкційні%20папки%20і%20посібники.pdf
file:///C:/Users/2019/Desktop/ист.%20навчання/Е%20-%2032/лпз/2.%20Інструкційні%20папки%20і%20посібники.pdf


 

Е-21, 

Е-22, 

. 

«Інженерна 

механіка»        

Духно  М.І. 

0685127587 
super-
d91@ukr.net 

 

29.04.2020 

2 год. 
Тема заняття:   Деталі машин і механізмів, 

основні положення. 

1 Эрдеди А.А. Медвелев 

Ю. А.. Техническая 

механика. 2 Устюгов І.І. 

Деталі машин, К,;Вища 

школа  3 Романов М. Я. 

Сборник задач по деталям 

машин.  Машиностоение. 

Занотувати основні 

поняття із конспекту.  

Конспект Основні 

поняття деталей 

машин .pdf., 

 

Мета; Ознайомити з основними положеннями, 

дати класифікацію машин.                                                              

1 Мета і задачі розділу.                                                                                                       

2 Поняття механізму,машини,деталі.                               

3  Класифікація машин і механізмів.                                                                                                  

4 Сучасні напрямки розвитку машинобудування.                                         

5 Вимоги до машин, складових одиниць і їх 

деталей.                             

06.06.2020 

2 год. 
Тема заняття; Механізми передач 

обертального руху.  

1 Эрдеди А.А. Медвелев 

Ю. А.. Техническая 

механика. 2 Устюгов І.І. 

Деталі машин, К,;Вища 

школа  3 Романов М. Я. 

Сборник задач по деталям 

машин.  Машиностоение 

  Занотувати основні 

поняття із конспекту. 

Варіант самостійного 

завдання згідно 

порядкового номеру 

в журналі. 

Мета; Ознайомити з  механізмами обертального 

руху.                                                                                   

1  Класифікація передач та їх призначення.                                                                               

2  Кінематичні та силові параметри передач.                                                                                                       

3  Передаточне відношення і передаточне число.     

4  Коефіцієнт корисної дії передачі . механізму.                                                                            

5 Зубчасті передачі,будова,принцип дії.                          

6  Класифікація зубчастих коліс.        

Розв’язування задач згідно варіанту 

08.05.2020 

2 год. 
 Тема: Прямозубі циліндричні передачі.    

Мета: Ознайомити з будовою передач і 

елементарними  способами їх  розрахунку.                                                                   

1  Будова, галузі застосування, недоліки і переваги.                                                            

2  Геометрія зачеплення, основні параметри..                                                                

3  Силові та геометричні співвідношення.                                                                         

4 Матеріали і їх марки для виготовлення зубчастих 

прямозубих коліс.                                                             

5 Способи виготовлення зубчастих коліс.                    

6 Методи  розрахунку прямозубих передач.                                                                                                                                                                                                                            

.1 Эрдеди А.А. Медвелев 

Ю. А.. Техническая 

механика. 2 Устюгов І.І. 

Деталі машин, К,;Вища 

школа  3 Романов М. Я. 

Сборник задач по деталям 

машин.  Машиностоение 

 

Занотувати основні  

.поняття із конспекту. 

Варіант самостійного 

завдання згідно 

порядкового номеру 

в журналі. 
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