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НАЗВА, КОД КОМПОНЕНТИ І КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ 
ОК 13  «Трактори і автомобілі» 

Кількість кредитів ЄКТС-7        

Кількість годин – 210, у тому числі 104 аудиторних годин, 106 годин 

самостійної роботи.   

 

ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Термін викладання: III, IV семестр 

Місце проведення навчальної дисципліни: корпус № 4, 1 поверх, кабінет 

№4104. 

 

ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Вивчення дисципліни базується на знаннях: 

ОК 7. Нарисна геометрія та інженерна графіка. 

ОК 8. Загальна електротехніка і автоматика. 

ОК 9. Інженерна механіка. 

ОК 10. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. 

ОК 12. Паливо-мастильні та інші витратні матеріали. 

У свою чергу знання з дисципліни «Трактори і автомобілі» будуть сприяти 

вивченню дисциплін: 

ОК 15. Експлуатація машин і обладнання. 

ОК 16. Ремонт машин і обладнання. 

ОК 20. Виробнича практика (технологічна). 

ОК 21. Атестація здобувачів освіти. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Призначення навчальної дисципліни 

Знання та вміння, набуті при вивченні дисципліни спрямовані на 
формування у майбутніх фахівців теоретичних знань та практичних навичок для 
забезпечення експлуатації сучасних тракторів і автомобілів в аграрному 
виробництві, а також забезпечення їх ефективного технічного обслуговування. 
Однією з головних умов, при цьому, є збереження і відновлення екологічної 
чистоти навколишнього середовища. 



Мета вивчення навчальної дисципліни 

 Мета вивчення дисципліни «Трактори і автомобілі» - отримання 

майбутніми фахівцями необхідних знань з конструкції, теорії, основ розрахунку 

та аналізу роботи тракторів і автомобілів для їх ефективного використання, а 

також надати студентам сучасні теоретичні і практичні знання робочих процесів 

механізмів тракторів та автомобілів, які використовуються в сільськогосподарському 

виробництві. 
Завдання вивчення дисципліни 

Формування у майбутніх фахівців необхідного в їхній подальшій 

професійній діяльності рівня знань та умінь з будови та принципу дії тракторів 

та автомобілів, засвоєння методики розрахунку та практичного випробування  

основних агрегатів тракторів і автомобілів. 

Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна Трактори і автомобілі є обов’язковою, формує такі 

програмні компетентності: 

1. Інтегральна компетентність(ІК) 

Здатність особи самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі чи 

навчальні завдання в галузі аграрного виробництва або у процесі навчання, 

нести відповідальність за результати своєї діяльності та діяльності інших осіб у 

певних ситуаціях. 

2. Загальні компетентності (ЗК)  

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

3. Фахові компетентності спеціальності(ФК): 

ФК4. Здатність використовувати знання і практичні навички для 

експлуатації та ремонту машин та орієнтації в асортименті сучасної техніки. 

ФК6. Здатність правильно та ефективно  застосовувати метали та 

експлуатаційні матеріали різного походження. 

ФК7. Здатність вибирати раціональну схему технологічного 

процесу для конкретних умов та вміння визначати стан ефективного 

використання     засобів електрообладнання і автоматизації установок. 

ФК14. Здатність до засвоєння та демонстрування професійних знань та 

розумінь, набуття вмінь та навичок, розв’язання конкретних задач та 

вирішення проблем у професійній галузі. 

4. Програмні результати навчання(ПРН): 

ПРН2. Розв’язувати типові технічні задачі пов’язані з функціонуванням 

техніки та її впровадження в технології органічного землеробства при 

виробництві сільськогосподарської продукції. Проявляти самостійність і 

відповідальність у роботі. 

ПРН3. Розуміти особливості будови і функціонування машин та систем,    

Ідентифікувати, класифікувати та описувати їх роботу.  

ПРН13. Застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних 

особливостей, призначення і правил експлуатації машин та обладнання для 

вирішення технічних завдань спеціальності. 

 



ПЛАН ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва модуля і теми 

Форми організації 

навчання та 

кількість годин 

Самостій

на 

робота, 

кількість 

годин 
лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

Модуль 1 

Тема 1. Вступ 

Загальні відомості про трактори  і 

автомобілі. Загальна будова двигуна 

внутрішнього згорання. 

2  2 

Тема 2. Дійсні робочі цикли двигунів .  

Кінематика і динаміка кривошипно-

шатунного механізму. 
2  4 

Тема 3. Характеристики та випробування 

двигунів. 
2  4 

Тема 4. Корбово-гонковий механізм. 2 2 4 

Тема5.Газорозподільний і декомпресійний 

механізми. 
2 2 4 

Тема 6. Система живлення карбюраторного 

двигуна. Система живлення двигунів з 

газобалонною установкою. 
2 2 6 

Тема 7. Система живлення двигунів з 

впорскуванням палива. 
2  2 

Тема 8. Система живлення і регулятори 

дизельного двигуна. 
2 2 4 

Тема 9. Система мащення двигуна. 2 2 4 

Тема 10. Система охолодження двигуна. 2 2 4 

Тема 11. Система пуску двигуна. 2 2 4 

 

Всього  
22 14 42 

Модуль 2 

Тема 12. Стартерні акумуляторні батареї. 2 2  

Тема 13. Генераторні установки. 2 2 2 

Тема 14. Система запалювання. 2 2 2 

Тема 15. Система електричного пуску 

двигуна. Система освітлення і сигналізації. 

Контрольно-вимірювальні прилади. 
2 4 6 

Всього  

 
8 10 10 



Модуль 3 

Тема 16. Загальні відомості про трансмісії. 2  4 

Тема 17. Гідромеханічні та гідрооб’ємні 

трансмісії. 
2 2 4 

Тема 18. Зчеплення тракторів і автомобілів. 2 2 2 

Тема 19. Коробки передач, роздавальні 

коробки і ходозменшувачі. 
2 2 4 

Тема 20. Проміжні з’єднання і карданні 

передачі. 
2 2 4 

Тема 21. Ведучі мости колісних машин. 

Ведучі мости гусеничних тракторів. 
2 4 4 

Тема 22. Ходова частина колісних машин. 

Ходова частина гусеничних тракторів. 
2 4 8 

Тема 23. Рульове керування. Гальмівні 

системи. 
2 4 6 

Всього  16 20 36 

Модуль 4 

Тема 24. Гідравлічна начіпна система. 2 2 4 

Тема 25. Довантажувачі ведучих коліс 

тракторів. Регулятори глибини обробітку 

ґрунту. Вали відбору потужності. Робоче і 

допоміжне обладнання тракторів і 

автомобілів. 

2 4 6 

Тема 26.  Загальна динаміка тракторів і 

автомобілів. Тягова динаміка і паливна 

економічність тракторів і автомобілів. 
2  6 

Тема 27.   Правила техніки безпеки при 

роботі на тракторах і автомобілях. 
2  2 

Всього  8 6 18 

Всього 54 50 106 

 

Теми практичних занять 

Назва теми 
К-сть 

годин 

Тема 4. Розбирання і складання циліндро-поршневої групи 

корбово-гонкового механізму різних типів двигунів. 
2 

Тема 5. Встановлення привідних шестерень механізму 

газорозподілу за мітками. Визначення моментів відкриття та 

закриття впускних і випускних клапанів. 

2 

Тема 6.Розбирання і складання бензонасоса, паливних фільтрів, 

повітроочисника і карбюратора. Попереднє регулювання 

карбюратора на мінімально стійку частоту обертання колінчастого 

2 



вала. 

Тема 8. Розбирання і складання паливо підкачувального насоса, 

повітроочисника, паливного насосу високого тиску, форсунки. 

Перевірка технічного стану форсунки. Встановлення паливного 

насоса на дизельний двигун і перевірка моменту подачі палива. 

2 

Тема 9. Розбирання і складання оливного насоса та фільтрів. 

Вивчення розміщення оливо подавальних клапанів у системі, а 

також оливних клапанів у картері двигуна та інших механізмів.  

2 

Тема 10. Розбирання та складання радіатора та рідинного 

насоса(помпи). Перевірка дії термостата. Перевірка і регулювання 

натягу паса вентилятора. 

2 

Тема 11. Розбирання і складання пускового двигуна і його 

трансмісії. Підготовка і пуск дизеля за допомогою пускового 

двигуна. Підготовка і пуск карбюраторного двигуна. 

2 

Тема 12. Вивчення будови стартерних свинцево-кислотних 

акумуляторних батарей. Ознайомлення з приладами і обладнанням, 

які застосовують для технічного обслуговування акумуляторних 

батарей. Перевірка технічного стану акумуляторних батарей. 

Підготовка і встановлення акумуляторної батареї на зарядження.   

2 

Тема 13. Перевірка роботи генератора і реле-регулятора на двигуні 

за допомогою приладу та коректування регульованої напруги.  
2 

Тема 14. Розбирання, вивчення будови і складання переривника-

розподільника. Ознайомлення з будовою та роботою котушки 

запалювання і свічок запалювання. Розбирання, вивчення будови і 

роботи, складання магнето. 

2 

Тема 15. Вивчення будови електричних стартерів. Розбирання, 

перевірка технічного стану, складання та регулювання стартера. 

Ознайомлення з конструкцією системи освітлення і сигналізації. 

Монтажно-демонтажні і регулювальні роботи за основними 

збірними одиницями системи освітлення, сигналізації та КВП(фар, 

задніх та передніх ліхтарів, вимикачів, сигналів гальмування, 

переривників і покажчиків поворотів, звукового сигналу) 

4 

Тема 17. Вивчення будови, роботи, складання і регулювання 

гідротрансформатора 
2 

Тема 18. Розбирання, вивчення будови і роботи, складання, 

регулювання зчеплення. 
2 

Тема 19. Часткове розбирання, вивчення конструкції та роботи 

механічних коробок передач колісних і гусеничних тракторів; 

перевірка і регулювання зазорів у підшипниках вторинного вала 

коробки передач. Розбирання, вивчення будови і роботи, складання 

коробок передач автомобілів. Ознайомлення  з будовою та 

принципом дії блокувального механізму та механізму 

переключення передач, синхронізаторів і дільника коробки 

передач. Ознайомлення з конструкцією і принципом дії коробок 

передач з гідро підтискними муфтами та шестернями постійного 

2 



зачеплення. 

Тема 20. Розбирання, вивчення будови і роботи та складання 

роздавальних коробок, ходозменшувачів тракторів і автомобілів. 

Розбирання, вивчення конструкції та складання карданної передачі 

і проміжного з'єднання. 

2 

Тема 21. Вивчення будови і роботи, розбирання, складання та 

регулювання механізмів заднього моста колісного трактора. 

Перевірка та регулювання бічного зазору конічних шестерень 

головної передачі трактора і автомобіля. Регулювання зачеплення 

шестерень за допомогою плямного контакту. Розбирання, вивчення 

конструкції та роботи, складання і регулювання механізмів 

ведучого моста гусеничного трактора з фрикційними муфтами 

повороту. Розбирання, вивчення конструкції та роботи, складання і 

регулювання механізмів ведучого моста гусеничного трактора з 

планетарним механізмом повороту. 

4 

Тема 22. Монтаж автомобільного колеса з пневматичною шиною. 

Перевірка і встановлення тиску повітря в шинах до заданих меж у 

колісних тракторах і автомобілях. Підготовка ходової частини 

універсально-просапного трактора для виконання заданої 

агротехнічної операції. Вивчення конструкції ходової частини 

гусеничного трактора та її основних збірних одиниць. Перевірка і 

натяг гусениці. Регулювання зазорів у підшипниках ходової 

частини трактора. 

4 

Тема 23. Вивчення конструкції та принципу дії рульових керувань 

тракторів і автомобілів та їх основних збірних одиниць. Перевірка і 

регулювання розвалу коліс легкового автомобіля та сходу коліс 

трактора.Часткове розбирання, вивчення конструкції і роботи, 

складання та регулювання елементів гальмівної системи із 

гідравлічним та пневматичним приводом. Під’єднання гальмівної 

системи причепа до тягача і перевірка його роботи. 

4 

Тема 24. Розбирання, вивчення будови і принципу дії агрегатів 

гідроначіпної системи. Вивчення подачі гідронасоса і граничного 

тиску клапанів гідро розподільника. Перевірка технічного стану 

ГНС трактора. Підготовка і випробування підіймального механізму 

автомобіля-самоскида. 

2 

Тема 25. Розбирання, вивчення будови і роботи, складання 

гідронавантажування ведучих коліс та силового позиційного 

регулятора. Перевірка технічного стану ДВК та силового 

позиційного регулятора ГНС трактора. Переналагодження 

начіпного пристрою трактора. Підготовка начіпного пристрою 

трактора для агрегатування з різними с/г машинами і знаряддями.  

Розбирання, вивчення будови і роботи, складання та регулювання 

механізмів приводу валів відбору потужності. 

4 

Всього                                                                                                                                    50 

 



       Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів 

неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих 

документів як окремі кредити вивчення навчальних дисциплін. 

Передбачена в разі потреби розробка аудіокурсу, дистанційних online 

курсів для здобувачів з особливими освітніми проблемами (інклюзивної 

освіти). 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 

Самостійна робота студента коледжу є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

 

Теми  самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-сть 

годин 

1. 

Тема 1. Порівняльна характеристика техніко-економічних 

показників сучасних, вітчизняних та зарубіжних 

автотракторних двигунів. Визначення основних розмірів 

двигунів. Тепловий баланс двигуна. 

2 

2. 

Тема 2. Основні показники роботи двигуна. Індикаторні 

діаграми. Індикаторні, ефективні та порівняльні 

показники: робота, тиск, потужність, коефіцієнт корисної 

дії, витрата палива. Визначення основних розмірів 

двигунів. Тепловий баланс двигуна. Зрівноваження одно-, 

дво-, чотири-, шести- і восьмициліндрових рядних і V-

подібних двигунів. Дійсне зрівноваження двигуна. 

4 

3. 

Тема 3. Прилади, які застосовують під час проведення 

випробувань.Методика проведення випробувань двигунів. 

Обробка їх результатів, побудова графіків та їх аналіз. 

4 

4. 

Тема 4. Призначення, матеріал виготовлення, кріплення 

маховика. Фактори, від яких залежить маса і розмір 

маховика. Мітки на маховику. Гасник крутних коливань. 

Причини і способи балансування з’єднання колінчастий 

вал–маховик–зчеплення. Основні несправності 

кривошипно-шатунного механізму та способи їх 

усунення. Поняття про технічне обслуговування та 

регулювання. 

4 

5. 

Тема 5. Основні несправності механізму газорозподілу, їх 

ознаки та способи усунення. Порядок регулювання 

теплових зазорів в клапанному та декомпресійному 

механізмах ГРМ. Поняття про технічне обслуговування. 

4 



6. 

Тема 6. Основні несправності в системі живлення 

карбюраторного двигуна та способи їх усунення. Поняття 

про технічне обслуговування та регулювання. Основні 

несправності газобалонних установок та способи їх 

усунення. 

6 

7. 

Тема 7. Вплив впорскування палива на роботу двигуна, 

його економічність, потужність і токсичність 

відпрацьованих газів. 

2 

8. 

Тема 8. Будова і робота всережимного відцентрового 

регулятора ПНВТ типу НД. Основні несправності системи 

живлення дизельного двигуна, їх виявлення та способи 

усунення. Поняття про технічне обслуговування та 

регулювання. 

4 

9. 

Тема 9. Основні несправності системи мащення, їх 

визначення та способи усунення. Поняття про технічне 

обслуговування та регулювання. 

4 

10. 

Тема 10. Основні несправності систем охолодження та 

способи їх усунення. Поняття про технічне 

обслуговування та регулювання. 

4 

11. 

Тема 11. Безпека праці під час підготовки тракторів та 

автомобілів до роботи і пуску двигуна. Основні 

несправності в системі пуску та способи їх усунення. 

Поняття про технічне обслуговування та регулювання. 

4 

12. 

Тема 13. Основні несправності генераторних установок та 

способи усунення. Поняття про технічне обслуговування 

та регулювання. 

2 

13. 

Тема 14. Правила установки магнето на двигун. Можливі 

несправності системи запалювання, їх виявлення та 

способи усунення. Поняття про технічне обслуговування 

та регулювання. 

2 

14. 

Тема 15. Схеми системи пуску. Несправності, 

регулювання, правила експлуатації і технічне 

обслуговування системи електричного пуску. Можливі 

несправності в системах освітлення і сигналізації, їх 

виявлення та способи усунення. Поняття про технічне 

обслуговування та регулювання. 

6 

15. 

Тема 16. Коефіцієнт корисної дії, передаточне число 

трансмісії. Схеми і принцип роботи гідромеханічних та 

гідрооб’ємних передач. Гідравлічні агрегати трансмісії, їх 

переваги і недоліки. 

4 

16. 

Тема 17. Схеми гідромеханічних трансмісій. Умовні 

позначення на схемах. Поняття про збільшувач 

обертового моменту. Основні несправності 

гідротрансформаторів, їх ознаки і способи усунення. 

Поняття про технічне обслуговування та регулювання.  

4 



17. 

Тема 18. Основні несправності зчеплення, їх ознаки і 

способи усунення. Поняття про технічне обслуговування 

та регулювання.. 

2 

18. 

Тема 19. Гідравлічна схема коробки передач без розриву 

потоку потужності. Основні несправності коробок 

передач, їх визначення і способи усунення. Поняття про 

технічне обслуговування та регулювання. 

4 

19. 

Тема 20. Конструкція проміжних з’єднань і карданних 

передач тракторів і автомобілів. 

Технічне обслуговування і несправності проміжних 

з’єднань і карданних передач. Поняття про технічне 

обслуговування та регулювання 

4 

20. 

Тема 21. Конструкція кінцевої передачі планетарного типу 

і її принцип дії. Технічне обслуговування, регулювання і 

можливі несправності механізмів ведучого моста колісних 

машин та способи усунення. Можливі несправності 

механізмів повороту гусеничних тракторів, способи їх 

усунення і обслуговування. Поняття про технічне 

обслуговування та регулювання. 

4 

21. 

Тема 22. Способи підвищення тягово-зачіпних якостей 

колісних тракторів і автомобілів. Основні несправності 

ходової частини колісних машин, їх визначення і способи 

усунення. Поняття про технічне обслуговування та 

регулювання. Питомий тиск на ґрунт і прохідність 

гусеничного трактора. Можливі несправності ходової 

частини гусеничного трактора та способи їх усунення. 

Поняття про технічне обслуговування та регулювання. 

8 

22. 

Тема 23. Реверсивне керування тракторів. Конструкція і 

принцип дії електропідсилювачів рульового керування. 

Основні несправності та обслуговування рульового 

керування колісних машин. Поняття про технічне 

обслуговування та регулювання. Антиблокувальна 

система гальм (АБС), її призначення і принцип роботи. 

Основні несправності гальм та способи їх усунення. 

Поняття про технічне обслуговування та регулювання. 

6 

23. 

Тема 24. Автоматична зчіпка. Регулювання і технічне 

обслуговування гідравлічної начіпної системи. Основні 

несправності, їх визначення і способи усунення. 

4 

24. 

Тема 25. Висотний, силовий (позиційний), змішаний і 

комбінований способи регулювання глибини обробітку 

ґрунту. Типи та конструкція кузова легкових та вантажних 

автомобілів. Основні несправності та способи їх усунення.  

Поняття про технічне обслуговування та регулювання. 

6 



25. 

Тема 26. Нормальні реакції дороги на колеса і гусениці 

машини. Поздовжня і поперечна стійкість машини. 

Динамічні характеристики автомобілів. Визначення 

економічності автомобілів. Способи економії палива і 

мастильних матеріалів на тракторах і автомобілях. 

6 

26. 

Тема 27. Правила безпеки праці під час підготовки машин 

до роботи і пуску двигуна. Правила безпечної праці на 

тракторах і автомобілях. 

 

2 

Всього 106 

      

     Призначенням самостійної роботи студентів є поглиблення ними знань, 

одержаних на лекціях, формування вміння знаходити необхідний матеріал для 

підготовки до практичних занять, створення презентацій, тощо. 

 

Графік самостійної роботи 
 

№ 

з/п 

 

Вид самостійної 

роботи 

 

Кількість 

годин 

Термін 

Виконання 

 

Форма та метод 

контролю 

 

1 

Підготовка до 

лекційних та 

практичних занять 

77 Щотижнево 
Усне та письмове 

(тестове)опитування 

2 

Виконання 

індивідуальних 

завдань 

(доповідей, 

презентацій). 

29 
4 рази в 

семестр 
Усний захист 

 Всього 106   
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КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів:  

- поточний контроль – загальна відповідність заявленим компетентностям 

за результатами занять – 57 балів.   

- підсумок самостійної роботи та індивідуальних творчих завдань 

(письмовий контроль: робота в письмовій формі, виклад матеріалу на задану 

тему в письмовому вигляді та ін.) – 13 балів;  

- підсумковий контроль   – 30 балів. Разом: 100 балів. 

 Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів набрав 

(отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни 

(менше 35 балів), то він не допускається до  екзамену.  

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

Вид навчальної діяльності  Бали 

Модуль 1 

Участь у дискусіях на лекційних заняттях 10х0,5 

Участь у роботі на практичних заняттях 7х1 

Індивідуальні та групові творчі завдання ( презентації 

за заданою проблемною тематикою, виконання макетів) 
10х0,5 

Модульне тестування 5 

Всього за модуль 1 22 

Модуль 2 

Участь у дискусіях на лекційних заняттях 4х0,5 

Участь у роботі на практичних заняттях 5х1 

Індивідуальні та групові творчі завдання ( презентації 

за заданою проблемною тематикою, виконання макетів) 
4х0,5 

Модульне тестування 4 

Всього за модуль 2  13 

Модуль 3 

Участь у дискусіях на лекційних заняттях 8х0,5 

Участь у роботі на практичних заняттях 10х1 

Індивідуальні та групові творчі завдання ( презентації 

за заданою проблемною тематикою, виконання макетів) 
8х0,5 

Модульне тестування 5 

Всього за модуль 3 23 

Модуль 4 

Участь у дискусіях на лекційних заняттях 4х0,5 

Участь у роботі на практичних заняттях 3х1 

Індивідуальні та групові творчі завдання ( презентації 

за заданою проблемною тематикою, виконання макетів) 
4х0,5 



Модульне тестування 5 

Всього за модуль 4  12 

Підсумкове тестування (екзамен) 30 

Всього 100 

 

У кінці семестру, здобувач вищої освіти може набрати до 57% підсумкової 

оцінки за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом семестру, до 

13% за показники самостійної, виховної роботи та студентської активності і до 

30% підсумкової оцінки - на екзамені. 

Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 

контрольних заходів є виконання індивідуальної творчої роботи (презентації).  

Оцінка навчальних досягнень студентів за всіма видами контролю  - 

поточний контроль успішності і модульне тестування - здійснюється за 

національною системою та ECTS.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 

 

А              відмінно 

82-89 
 

В 
        добре 

74-81 

 

С 

64-73 

 

D 
                          задовільно 

60-63 

 

Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Політика щодо відвідування 

Лекційні та практичні заняття проводяться в навчальних кабінетах.  

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 



нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба) навчання 

може відбуватись в онлайн формі (змішана форма навчання) за погодженням 

із керівником. 

У дистанційному режимі всі заняття проводяться через платформу 

дистанційного навчання  GOOGLЕ  CLASSROOM.  

Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим незалежно від 

причини пропущеного заняття, здобувач презентує виконані завдання під час 

консультації з викладачем. 
Правила поведінки на заняттях 

Активна участь здобувачів на практичному занятті, під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність в обговоренні дискусійних тем, 

своєчасність виконання самостійної роботи тощо. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін.  

Примітка:  роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання екзаменів відбувається 

із дозволу керівництва  за наявності поважних причин. 

Політика щодо академічної доброчесності 

Під час роботи над індивідуальними завданнями не допустимо 

порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи мають бути 

авторськими та оригінальними. Дотримуватись Положення про академічну 

доброчесність у Відокремленому структурному підрозділі «Чернятинський 

фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету». 

Списування,  плагіат, фабрикація під час виконання самостійної роботи  

та екзамену заборонені (в т. ч. із використанням мобільних пристроїв).  

 Крім того, підсумковий семестровий контроль здобувачів освіти може 

здійснюватися з використанням технологій дистанційного навчання коледжі. З 

метою контролю виконання завдань екзамену в дистанційній формі викладач 

має право протягом усього заходу користуватись засобами інформаційно-

комунікаційного зв’язку, які дозволяють ідентифікувати здобувача освіти 

(Google Meet, Viber тощо). 
 


