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Тема 1: Загальна будова двигуна внутрішнього згорання . 
 

ПЛАН 

1. Потужність ДВЗ. 

2. Порівняння показників карбюраторних і дизельних двигунів. 

 

ЛІТЕРАТУРА: А.М. Гуревич, “Трактори і автомобілі”. М.; “ Колос”, 1978 Я.Ю.Білоконь. 

“ Трактори та автомобілі “.  К.; Вища освіта, 2003. 

 

 

№ 

п/п 
ЗНАТИ ВМІТИ 

1. Основні визначення показників. Порівнювати дизельні і карбюраторні  

  двигуни. 

   

   

 

Послідовність вивчення. 

 

По першому питанню: 

1. Записати основні визначення потужності, А.М. Гуревич ст. 38 –42. 

 

По другому питанню. 

1. Записати таблицю 1, ст.42, §8, ст.24, А.М.Гуревич, Я.Ю.Білоконь, 49. 

 

Контрольні запитання: 

1. Дайте визначення потужності тертя.  

2. Дайте визначення ефективної потужності. 

3. Призначення ефективного питомого розходу палива. 

4.  Дайте порівняльну характеристику дизельних і карбюраторних двигунів.
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Тема 2: Загальна будова двигуна внутрішнього згорання . 

 

ПЛАН 

1. Робота багатоциліндрового двигуна. 

2. Коротка технічна характеристика двигунів тракторів, автомобілів, їх конструктивні 

та експлуатаційні особливості. 

 

ЛІТЕРАТУРА: А.М. Гуревич. “Трактори і автомобілі”. М.; “ Колос”, 1978 

 

№ 

п/п 
ЗНАТИ ВМІТИ 

1. Особливості роботи багатоци – Користуватись технічними характеристи-  

 ліндрових двигунів. ка 

   

   

   

 

Послідовність вивчення. 

 

По першому питанню: 

1. Описати роботу багатоциліндрового двигуна, А.М. Гуревич, ст. 24 – 25. 

 

По другому питанню: 

1. Зробити табл.3, ст.463 – 465, А.М. Гуревич. 

      

Контрольні запитання: 

1. Які особливості роботи багатоциліндрових двигунів. 

2. Порядок роботи циліндрів автомобілів “Москвич”, “Жигулі”, тракторів Т–40, 

МТЗ–80, ЮМЗ–6, ДТ–75, Т–100М, Т–130. 

3. Порядок роботи циліндрів автомобілів ГАЗ–53, ЗІЛ–130. 

4. Порядок роботи циліндрів тракторів Т–150, Т–150К. 
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Тема 3: Кінематика і динаміка кривошипно – шатунного механізму. 

 

ПЛАН 

1. Типи кривошипно – шатунного механізму. 

2. Сили, які виникають під час роботи двигуна. 

 

ЛІТЕРАТУРА: Я.Ю. Білоконь, “ Трактори та автомобілі “.  К.; Вища освіта, 2003. 

 М.Г.Сандомирський. “ Трактори та автомобілі “. К.; Вища школа, 2000. 

 

№ 

п/п 
ЗНАТИ ВМІТИ 

1. На яких тракторах і автомобілях Визначати типи двигунів по моделях 

 якого типу двигуни. тракторів і автомобілів. 

2. Які сили виникають під час робо-  

 ти двигунів.  

   

 

Послідовність вивчення. 

 

По першому питанню: 

1. Зробити схеми типів КШМ, Я.Ю. Білоконь, п.2.1, ст.27. 

 

По другому питанню: 

      1. Зробити рис.2.5 ст.35 М.Г.Сандомирський, описати роботу. 

 
Контрольні запитання: 

1. Назвіть типи кривошипно – шатунних механізмів та марки двигунів. 

2. Які сили відносяться до внутрішніх, їх обчислення? 

3. Які сили відносяться до зовнішніх, їх обчислення? 
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Тема 4: Кривошипно – шатунний механізм. 

 

ПЛАН 

1. Призначення і загальна будова кривошипно – шатунного механізму. 

2. Гільзи циліндрів (сухі і мокрі), їх призначення, переваги і недоліки. 

 

ЛІТЕРАТУРА: Я.Ю. Білоконь. “ Трактори та автомобілі “.  К.; Вища освіта, 2003. 

 

 

№ 

п/п 
ЗНАТИ ВМІТИ 

1. Призначення КШМ. Використовувати теоретичні знання  

2. Загальну будову КШМ. практично. 

   

   

   

 

Послідовність вивчення. 

 

По першому питанню: 

1. Описати призначення і загальну будову КШМ, Я.Ю. Білоконь, ст.51– 63. 

 

По другому питанню: 

1. Зробити рис. 2.10 Я.Ю. Білоконь, ст.52– 53. 

 

Контрольні запитання: 

1. Яке призначення кривошипно – шатунного механізму? 

2. Назвіть загальну будову КШМ. 

3. Які гільзи називаються сухими, їх переваги і недоліки? 

4. Які гільзи називаються мокрими, їх переваги і недоліки? 
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Тема 5: Кривошипно – шатунний механізм. 

 

ПЛАН 

1. Конструктивні особливості блоків циліндрів дизельних і карбюраторних двигунів. 

2. Конструктивні особливості циліндрів двигунів з повітряним охолодженням. 

 

ЛІТЕРАТУРА: Я.Ю. Білоконь, “ Трактори та автомобілі “.  К.; Вища освіта, 2003. 

 А.М.Гуревич. “Трактори і автомобілі”. М.; “ Колос”, 1978 

 

№ 

п/п 
ЗНАТИ ВМІТИ 

1. Чим відрізняються блоки  Використовувати на практиці теоретичні 

 циліндрів дизельних двигунів  знання. 

  від карбюраторних.  

2. Які особливості циліндрів   

 двигунів з повітряною системою   

 охолодження.  

   

 

Послідовність вивчення. 

 

По першому питанню: 

1. Описати блоки циліндрів дизельних і карбюраторних двигунів, Я.Ю. Білоконь, 

ст.51–52,  

      А.М.Гуревич, ст.54–57. 

 

По другому питанню: 

1.  Описати особливості циліндрів двигунів з повітряною системою охолодження,  

     Я.Ю. Білоконь, ст.52  

 

Контрольні запитання: 

1. Чим відрізняються блоки циліндрів дизельних двигунів від карбюраторних? 

2. Які особливості будови циліндрів з повітряною системою охолодження? 

  

 



 8 

 
 

Тема 6: Кривошипно – шатунний механізм. 

 

ПЛАН 

1. Маховики, їх призначення, фактори, від яких залежить маса і розмір маховика. 

2. Мітки на маховику, основні неполадки кривошипно – шатунного механізму, ознаки 

в виявлення їх і способи усунення. 

 

ЛІТЕРАТУРА: М.Г.Сандомирський, “ Трактори та автомобілі “. К.; Вища школа, 2000. 

Я.Ю. Білоконь. “ Трактори та автомобілі “.  К.; Вища освіта, 2003. 

 

 

№ 

п/п 
ЗНАТИ ВМІТИ 

1. Призначення маховиків. Використовувати на практиці теоретичні 

2. Причини неполадок КШМ. знання. 

   

 

Послідовність вивчення. 

 

По першому питанню: 

1. Записати призначення маховиків, та фактори, від яких залежить маса та розмір 

маховика, Я.Ю.Білоконь, ст.63, М.Г.Сандомирський, ст.84–86. 

 

По другому питанню: 

1. Накреслити табл.4.1, М.Г.Сандомирський, ст.88. 

 

Контрольні запитання: 

1. Яке призначення маховиків? 

2. Від яких факторів залежить маса і розмір маховика? 

3. Які основні неполадки кривошипно – шатунного механізму? 

4.  Які ознаки виявлення їх і способи усунення? 
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Тема 7: Газорозподільний і декомпресійний механізми. 

 

ПЛАН 

1. Деталі клапанної групи. Клапани, їх конструкція і умови роботи. 

2. Направляюча втулка. Клапанні пружини, їх призначення, кількість та способи 

кріплення. Механізм обертання клапана. 

 

ЛІТЕРАТУРА: М.Г.Сандомирський, “ Трактори та автомобілі “. К.; Вища школа, 2000. 

Я.Ю. Білоконь. “ Трактори та автомобілі “.  К.; Вища освіта, 2003. 

 

 

№ 

п/п 
ЗНАТИ ВМІТИ 

1. Будову і роботу клапанів. Використовувати на практиці теоретичні 

2. Призначення та роботу  знання. 

 клапанних деталей.  

   

 

Послідовність вивчення. 

 

По першому питанню: 

1. Записати загальну будову, призначення клапанної групи і умови роботи, 

М.Г.Сандомирський, ст.106–107, Я.Ю. Білоконь. ст.72. 

 

По другому питанню: 

1. Записати призначення напрямних втулок, сідла, клапанних пружин, 

М.Г.Сандомирський, ст.107–109. 

 

Контрольні запитання: 

1. Назвіть загальну будову і умови роботи клапанної групи. 

2. За допомогою якого механізму обертається клапан? 
 . 
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Тема 8: Газорозподільний і декомпресійний механізми. 

 

ПЛАН 

1. Основні неполадки механізму газорозподілу, їх виявлення і усунення. 

2.  Технічне обслуговування механізму газорозподілу і порядок регулювання 

теплового зазору в клапанному механізмі. 

 

ЛІТЕРАТУРА: М.Г.Сандомирський, “ Трактори та автомобілі “. К.; Вища школа, 2000. 

Я.Ю. Білоконь. “ Трактори та автомобілі “.  К.; Вища освіта, 2003. 

 

 

№ 

п/п 
ЗНАТИ ВМІТИ 

1. Неполадки ГРМ, їх усунення. Виявити неполадки та усунути їх. 

2. ТО ГРМ.  

   

 

Послідовність вивчення. 

 

По першому питанню: 

1. Записати основні неполадки ГРМ, їх виявлення та усунення, М.Г.Сандомирський,        

ст.110–112. 

 

По другому питанню: 

1. Накреслити табл.5.3, ст.111, М.Г.Сандомирський, ст73, Я.Ю. Білоконь. 

 

Контрольні запитання: 

1. Назвіть основні неполадки механізму газорозподілу. 

2. Як виявити і усунути неполадки механізму газорозподілу? 

3. Проведіть ТО ГРМ. 

4. Відрегулюйте тепловий зазор між коромислом і клапаном двигуна ЗМЗ–53. 



 11 

 
 

Тема 9: Система живлення карбюраторных двигунів. 

 

ПЛАН 

1. Карбюратори з системами автоматичного керування, економайзером примусового    

холостого ходу.  

2. Однодифузорний безпоплавковий карбюратор. 

3. Обмежувачі максимальної частоти обертання колінчастого вала двигуна. 

 

ЛІТЕРАТУРА: М.Г.Сандомирський, “ Трактори та автомобілі “. К.; Вища школа, 2000. 

Я.Ю. Білоконь. “ Трактори та автомобілі “.  К.; Вища освіта, 2003. 

 

 

№ 

п/п 
ЗНАТИ ВМІТИ 

1. Будову і роботу допоміжного Використовувати на практиці теоретичні 

 допоміжного обладнання. знання. 

   

   

 

Послідовність вивчення. 

 

По першому питанню: 

1. Описати призначення, будову і роботу економайзера. Накреслити рис.6.9,  

М.Г.Сандомирський, ст.131–133, 135. 

 

По другому питанню: 

1. Описати будову, роботу безпоплавкового карбюратора, А.М.Гуревич, §4,  

 ст.132–134. 

 

По третьому питанню: 

1. Описати будову, принцип роботи обмежувача, М.Г.Сандомирський, ст.136–138. 

 

Контрольні запитання: 

1. Які існують системи автоматичного керування, їх призначення? 

2. Будова та робота економайзера примусового холостого ходу. 

3. Будова та робота однодифузорного безпоплавкового карбюратора. 

4. Як працює обмежувач максимальної частоти обертання колінчастого вала двигуна? 
 . 
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Тема 10 . Система живлення карбюраторных двигунів. 

 

ПЛАН 

1. Суть системи живлення двигуна, який працює на газу. 

2. Основні неполадки системи живлення карбюраторного двигуна, способи їх 

усунення. 

 

ЛІТЕРАТУРА: М.Г.Сандомирський, “ Трактори та автомобілі “. К.; Вища школа, 2000. 

Я.Ю. Білоконь. “ Трактори та автомобілі “.  К.; Вища освіта, 2003. 

 

 

№ 

п/п 
ЗНАТИ ВМІТИ 

1. Особливості двигунів на газу. Використовувати на практиці теоретичні 

2. Неполадки та способи усунення. знання. 

   

 

Послідовність вивчення. 

 

По першому питанню: 

1.  Описати особливості будови і роботи системи живлення двигуна, який працює на 

газу. Я.Ю. Білоконь, ст.109–112. 

 

По другому питанню: 

1.  М.Г.Сандомирський, §6.1.5, ст.148–149. 

 

Контрольні запитання: 

1. Які особливості будови і роботи системи живлення двигуна, який працює на газу.  

2.  Назвіть основні неполадки системи живлення карбюраторного двигуна. 

3.  Назвіть способи їх усунення. 
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Тема 11 . Система живлення карбюраторных двигунів. 

 

ПЛАН 

1. Технічне обслуговування системи живлення карбюраторного двигуна. 

 

ЛІТЕРАТУРА:  Я.Ю. Білоконь, “ Трактори та автомобілі “.  К.; Вища освіта, 2003. 

 А.М.Гуревич. “Трактори і автомобілі”. М.; “ Колос”, 1978 

 

№ 

п/п 
ЗНАТИ ВМІТИ 

1. Порядок робіт при ТО. Використовувати на практиці теоретичні 

  знання. 

   

 

Послідовність вивчення. 

 

По першому питанню: 

1.  Описати операції, які виконуються при ТО системи живлення карбюраторного 

двигуна, А.М.Гуревич, ст.139. 

 

 

Контрольні запитання: 

1. З яких причин виникає збагачена суміш. 

2. З яких причин виникає збіднена суміш. 

3. Які операції виконуються при ТО. 

4. Які регулювальні роботи виконуються при ТО. 
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Тема 12 . Система живлення і регулювання дизельного двигуна. 

 

ПЛАН 

 

1. Паливні баки, паливні фільтри і паливопідкачувальні насоси. 

2. Повітроочисники, впускні і випускні трубопроводи, глушники шуму випуску. 

 

ЛІТЕРАТУРА:  М.Г.Сандомирський, “ Трактори та автомобілі “. К.; Вища школа, 2000. 

Я.Ю. Білоконь. “ Трактори та автомобілі “.  К.; Вища освіта, 2003. 

 

№ 

п/п 
ЗНАТИ ВМІТИ 

1. Будову, роботу складових Використовувати на практиці теоретичні 

 системи живлення дизельного знання. 

 двигуна.  

 

Послідовність вивчення. 

 

По першому питанню: 

1.  Зробити рис.6.73, ст.273, описати будову та роботу паливопідкачувального насосу, 

М.Г.Сандомирський, Я.Ю. Білоконь, ст.118–120. 

1. Описати будову та роботу паливних фільтрів, М.Г.Сандомирський, ст.238–240, 

Я.Ю. Білоконь, ст.116–118. 

 

По другому питанню: 

1.  Описати способи очищення повітря, ст.240–246, М.Г.Сандомирський,  

Я.Ю. Білоконь, ст.142–149. 

 2.   Описати будову та принцип роботи глушників шуму, М.Г.Сандомирський,  

ст.246–248, ст.151–154. 

 

 

Контрольні запитання: 

1. Яка загальна будова і принцип роботи паливопідкачувального насосу? 

2. Яка загальна будова і принцип роботи паливних фільтрів? 

3. Які є способи очищення повітря? 

4. Розкажіть загальну будову та принцип роботи глушників. 

 



 15 

 
 

Тема 12 . Система живлення і регулювання дизельного двигуна. 

 

ПЛАН 

1.  Система турбонадування дизельного двигуна. Конструкція і принцип роботи 

турбокомпресора. 

 

ЛІТЕРАТУРА:  М.Г.Сандомирський, “ Трактори та автомобілі “. К.; Вища школа, 2000. 

Я.Ю. Білоконь. “ Трактори та автомобілі “.  К.; Вища освіта, 2003. 

 

 

№ 

п/п 
ЗНАТИ ВМІТИ 

1. Будову, роботу турбокомпресора. Використовувати на практиці теоретичні 

  знання. 

   

 

Послідовність вивчення. 

 

По першому питанню: 

1.  Описати будову та принцип роботи турбокомпресора. М.Г.Сандомирський, ст.245–

246, Я.Ю.Білоконь, ст.148–150. 

 

 

 

Контрольні запитання: 

1. Яке призначення наддування повітря? 

2. Будова та принцип роботи турбокомпресора. 
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Тема 13 . Система живлення і регулювання дизельного двигуна. 

ПЛАН 

1.  Основні неполадки системи живлення дизельного двигуна, їх визначення і 

усунення, технічне обслуговування системи живлення дизельного двигуна. 

 

ЛІТЕРАТУРА:  А.Т.Потапенко. 

№ 

п/п 
ЗНАТИ ВМІТИ 

1. Неполадки, їх визначення та Використовувати на практиці теоретичні 

 усунення знання. 

   

 

Послідовність вивчення. 

По першому питанню: 

1.  Записати основні неполадки системи живлення дизельного двигуна, їх визначення 

і усунення, технічне обслуговування системи живлення дизельного двигуна, ст.61, 

А.Т.Потапенко. 

Контрольні запитання: 

1. По яким причинам немає подачі палива або подача недостатня секціями насоса? 

2. По яким причинам двигун працює з димним випуском? 

3. По яким причинам двигун працює з перебоями і не розвиває повної потужності? 

4. По яким причинам двигун раптово зупиняється. Різкий стук у верхній частині 

блока двигуна? 

5. По яким причинам двигун іде “врознос”? 

 

 



 17 

 



 18 

 
 

Тема 14 . Система живлення і регулювання дизельного двигуна. 

 

ПЛАН 

1.  Показники роботи регулятора: їх залежність від технічного стану і налагодження. 

 

 

ЛІТЕРАТУРА:  М.Г.Сандомирський, “ Трактори та автомобілі “. К.; Вища школа, 2000. 

Я.Ю. Білоконь. “ Трактори та автомобілі “.  К.; Вища освіта, 2003. 

 

 

№ 

п/п 
ЗНАТИ ВМІТИ 

1. Будову, роботу регуляторів. Використовувати на практиці теоретичні 

  знання. 

   

 

Послідовність вивчення. 

 

По першому питанню: 

1. Описати будову та роботу всережимного регулятора паливного насосу УТН–5. 

М.Г.Сандомирський, ст.230–233, Я.Ю.Білоконь, ст.132–134. 

2. Описати будову та роботу всережимного регулятора паливного насосу НД–22. 

М.Г.Сандомирський, ст.233–235, Я.Ю.Білоконь, ст.134–136. 

 

 

 

Контрольні запитання: 

1. Як працює регулятор насосу УТН–5 при запуску двигуна? 

2. Як працює регулятор насосу УТН–5 при збільшенні нагрузки? 

3. Особливості будови та роботи регулятора паливного насосу НД–22. 
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Тема 15 . Змащувальна  система  двигуна. 

 

ПЛАН 

1. Клапани змащувальної системи, їх регулювання. 

2. Вентиляція картера двигуна.  

 

ЛІТЕРАТУРА:  М.Г.Сандомирський, “ Трактори та автомобілі “. К.; Вища школа, 2000. 

Я.Ю. Білоконь. “ Трактори та автомобілі “.  К.; Вища освіта, 2003. 

 

 

№ 

п/п 
ЗНАТИ ВМІТИ 

1. Будову, роботу змащувальної Використовувати на практиці теоретичні 

 системи знання. 

   

 

Послідовність вивчення. 

 

По першому питанню: 

1. Описати будову та роботу клапанів змащувальної системи, Я.Ю.Білоконь, ст.165–

166. 

2.  Зробити рис.8.11, ст.300, М.Г.Сандомирський і описати способи вентиляції. 

 

 

Контрольні запитання: 

1. Яке призначення вентиляції картера? 

2. Поясніть як відбувається відкрита вентиляція? 

3. Яка особливість закритої вентиляції? 
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Тема 16. Змащувальна  система  двигуна. 

 

ПЛАН 

1. Несправності змащувальної системи, способи їх усунення.  

2. Технічне обслуговування і регулювання змащувальної системи. 

 

ЛІТЕРАТУРА:  М.Г.Сандомирський, “ Трактори та автомобілі “. К.; Вища школа, 2000. 

Я.Ю. Білоконь. “ Трактори та автомобілі “.  К.; Вища освіта, 2003. 

 

 

№ 

п/п 
ЗНАТИ ВМІТИ 

1. Будову, роботу змащувальної Використовувати на практиці теоретичні 

 системи знання. 

   

 

Послідовність вивчення. 

 

По першому питанню: 

1. Описати причини несправності та способи усунення змащувальної системи Ви 

знаєте. Я.Ю.Білоконь, ст.167–168, М.Г.Сандомирський, ст.302–303. 

 

По другому питанню: 

1. Описати операції виконуються при ТО і регулюванні змащувальної системи. 

Я.Ю.Білоконь, ст.167–168, М.Г.Сандомирський, ст.302–303. 

 

 

Контрольні запитання: 

1. Які причини несправності та способи усунення змащувальної системи Ви знаєте? 

2. Які операції виконуються при ТО і регулюванні змащувальної системи? 
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Тема 17. Система охолодження двигуна. 

        

ПЛАН 

1. Типи вентиляторів. Конструкція вентиляторів у системах рідинного і повітряного 

охолодження.  

2. Дефлектори. Регулювання натягу вентилятора. 

 

ЛІТЕРАТУРА:  М.Г.Сандомирський, “ Трактори та автомобілі “. К.; Вища школа, 2000. 

Я.Ю. Білоконь. “ Трактори та автомобілі “.  К.; Вища освіта, 2003. 

 

 

№ 

п/п 
ЗНАТИ ВМІТИ 

1. Будову, роботу вентиляторів Використовувати на практиці теоретичні 

 системи охолодження. знання. 

   

 

Послідовність вивчення. 

 

По першому питанню: 

1. Призначення, будова та принцип роботи різних типів вентиляторів. 

Я.Ю.Білоконь, ст.173–176, М.Г.Сандомирський, ст.270. 

 

По другому питанню: 

1. Описати особливості повітряної системи охолодження. Я.Ю.Білоконь, ст.169–170. 

М.Г.Сандомирський, ст.270. 

 

 

Контрольні запитання: 

1. Які Ви знаєте типи вентиляторів та як вони працюють? 

2. Особливості повітряної системи охолодження.  

3. Як відрегулювати натяг пасу вентилятора? 
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