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ВСТУП 

 

Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Автомобільні 

двигуни» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни:  

Дисципліна «Автомобільні двигуни» – спеціальна навчальна дисципліна 

технічного профілю, яка забезпечує студентів знаннями теоретичних основ ро-

зрахунку робочих процесів  автомобільних двигунів внутрішнього згоряння, 

формування  технічно-економічні показники двигунів та характеристик,  які 

потрібні для підготовки спеціаліста з автомобільного транспорту у відповіднос-

ті до кваліфікаційної характеристики інженера-механіка за спеціальністю  «Ав-

томобільний транспорт». 

 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Вивчення дисципліни базується на знаннях таких дисциплін:  

1. Вища математика;       

2. Фізика; 

3. Хімія; 

4. Теоретичні основи теплотехніки; 

5. Теорія механізмів і машин;  

6. Рухомий склад автомобільного транспорту. 

7. Конструкція автотранспортних засобів; 

8. Конструкція двигунів. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових мо-

дулів: 

1. Основи теорії автомобільних двигунів. 

2. Характеристики автомобільних ДВЗ 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета навчальної дисципліни: придбання студентами знань її теорети-

чних основ і розрахунку робочих процесів  автомобільних двигунів внутріш-

нього згоряння, формування  технічно-економічних показників двигунів та ха-

рактеристик, кінематики та динаміки, а також основ проектування автомобіль-

них двигунів; набуття навиків розрахунку теплових процесів, показників дви-

гуна та його характеристик; засвоєння методів і засобів випробувань двигуна 

внутрішнього згоряння.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Знати: сучасний стан і перспективи розвитку автомобільних двигунів; ос-

нови теорії робочого процесу автомобільних двигунів внутрішнього згоряння; 

методи розрахунку теплових процесів, вимоги до характеристик двигуна та їх 

побудови, основи конструювання та розрахунку. 

Вміти: виконувати розрахунки робочого циклу двигуна внутрішнього 

згоряння, оцінювати його основні показники, експериментально визначати ос-

новні його характеристики. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 2 – Здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у профе-

сійній діяльності; 

ЗК 10 – Здатність вирішувати проблеми у нових і нестандартних профе-

сійних ситуаціях з урахуванням стану та розвитку автомобільного транспорту, 

соціальної і етичної відповідальності за прийняті рішення. 

 

Фахові компетентності спеціальності: 

ФК 16 – Знання та розуміння предметної області та розуміння професії; 

ФК 18 – Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й прак-

тичні навички для розв’язання типових задач спеціальності. 
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Програмні результати навчання: 

РН 15 –  Ідентифікувати об’єкти автомобільного транспорту, їх систем та 

елементи. 

РН 29 – Аналізувати техніко-економічні та експлуатаційні показники до-

рожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та елемен-

тів; 

РН 30 – Брати участь у наукових дослідженнях та експериментах. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредиту 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи теорії автомобільних двигунів. 

Тема 1. Відомості з історії автомобільних двигунів. 

Тема 2. Класифікація автомобільних двигунів.  

Тема 3. Об’єми циліндрів та їх співвідношення. 

Тема 4. Термодинамічні цикли. 

Тема 5. Горюча суміш і продукти згоряння.  

Тема 6. Робочі процеси ДВЗ.  

Тема 7. Показники ДВЗ. 

Змістовий модуль 2. Характеристики автомобільних ДВЗ. 

Тема 8 Типи характеристик та методи їх визначення. 

Тема 9. Експериментальне визначення характеристик та вихідних  

даних для їх розрахунку. 

Тема 10. Зовнішня швидкісна характеристика. 

Тема 11. Паливно-економічні характеристики 

Тема 12. Екологічні характеристики.  

Тема 13. Реґулювальні характеристики.  
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3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Абрамчук Ф. І., Гутаревич Ю. Ф., Долганов К. Є.,Тимченко Ф. Ф. Ав-

томобільні  двигуни:  підручник. Київ: Арістей, 2004. 476 с. 

2. Шапко В. Ф. Автомобільні двигуни. Основи теорії та характеристики 

поршневих двигунів внутрішнього згоряння: навчальний посібник.  Харків: То-

чка, 2011. 194 с. 

3. Шапко В. Ф., Шапко С. В. Основи теорії та динаміки автомобільних 

двигунів: навчальний посібник.  Харків: Точка, 2013. 232 с. 

4. Шапко В. Ф. Автомобільні двигуни. Основи теорії та характеристики 

поршневих двигунів внутрішнього згоряння: навчальний посібник, 2-ге видан-

ня. Харків: Точка. 2014. 148 с.  

5. Шапко В. Ф.,  Шапко С. В. Основи теорії та динаміки автомобільних 

двигунів: підручник. Харків: Точка, 2016. 232 с. 

 

Допоміжна 

1. Двигатели внутреннего сгорания. В 3-х книгах. Кн. 1. Теория рабочих 

процессов: учебник  для  вузов  / В. Н. Луканин и др. Под ред. В. Н. Луканина.  

М.: Высш. шк. 2005, 400 с. 

2. Дьяченко   В. Г.    Теория    двигателей  внутреннего  сгорания: учеб-

ник. Харьков: ХНАДУ, 2000. 500 с. 

3. Захарчук  В. І. Основи теорії  та  конструкції  автомобільних   двигунів: 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Луцьк: ЛНТУ, 

2011. 233 с. 

4. Шапко В. Ф.,  Шапко С. В. Метод розрахунку багатопараметрової ха-

рактеристики автомобільного двигуна внутрішнього згоряння. Вісник Кремен-

чуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ, 2009. 

– Вип.1/2009 (54). – С. 93-95. 
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5. Шапко В. Ф., Атамась А. І., Єлістратов В. О. Екологічні багатопараме-

трові характеристики автомобіля. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградсько-

го. Наукові праці. – Кременчук: КрНУ, 2020. Випуск 2/2020 (121) C. 141-147 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  опитування, перевірка зві-

тів практичних, лабораторних та контрольних робіт.  

 


