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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Конструкція автотранспортних 

засобів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є конструкція автомобілів, 

засвоєння основних показників механізмів та агрегатів автомобілів, знайомство з 

методами іспиту, регулюванням та з їх конструкціями. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Конструкція 

автотранспортних засобів» базуються на знаннях таких дисциплін як фізика, 

математика, хімія, історія автомобілебудування, теоретична механіка, рухомий 

склад автомобільного транспорту. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Модуль 1 

1. Конструкція трансмісії автотранспортних засобів. 

2. Конструкція ходової частини. 

3. Системи керування автотранспортних засобів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання дисципліни «Конструкція автотранспортних засобів» 

– ознайомити студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» з 

основними тенденціями розвитку автомобільної техніки, конструкцією рухомого 

складу автомобільного транспорту, робочих процесів та основ розрахунків 

механізмів, розрізняти об’єкти автомобільного транспорту та їх складові, 

визначати вимоги до їх конструкції. 

1.2. Основними завданнями дисципліни є вивчити основи конструкції 

автотранспортних засобів, їх систем та механізмів, викласти критерії, оцінні 

показники, норми експлуатаційних властивостей, викласти вимоги к 

автотранспортним засобам, дати аналіз конструкцій сучасних автомобілів і їх 

агрегатів, розглянути тенденції їх розвитку. 
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1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: конструкцію рухомого складу автомобільного транспорту і 

тенденції їх розвитку, експлуатаційні властивості автотранспортних засобів, 

принципи конструкції і робочі процеси механізмів і систем автотранспортних 

засобів, методи оцінки і аналіза конструкції механізмів, вимоги та характеристики 

автомобільного транспорту та їх складових. 

вміти: володіти основами устрою дорожніх транспортних засобів, 

розрізняти типи рухомого складу та їх вузлів, визначати вимоги до конструкції та 

характеристик об’єктів автомобільного транспорту, самостійно освоювати нові 

конструкції автотранспортних засобів і оцінювати їх технічний рівень. 

1.4. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають 

наступних компетентностей і програмних результатів навчань. 

Загальні компетентності: 

ЗК 2. Здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у 

професійній діяльності; 

ЗК 5. Здатність до усної та письмової ділової комунікації державною та 

іноземною мовами для спілкування у професійній та соціально-культурній 

сферах, володіння фаховою термінологією іноземною мовою. Здатність до 

усвідомленого поповнення і розширення комунікативних навичок у професійній 

сфері впродовж життя. 

Фахові компетентності спеціальності: 

ФК 4. Здатність застосовувати отримані знання для розробки і 

впровадження технологічних процесів, технологічного устаткування і 

технологічного оснащення, засобів автоматизації та механізації при виробництві, 

експлуатації, ремонті та обслуговуванні дорожніх транспортних засобів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

Програмні результати навчання: 

РН 9. Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з колегами, 

керівництвом, учнями, ефективно працювати у команді; 

РН 15. Ідентифікувати об’єкти автомобільного транспорту, їх системи та 

елементи; 
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РН 37. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; критичне осмислення 

основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній 

діяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин / 8 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Конструкція трансмісії автотранспортних засобів. 

Тема 1. Загальна будова автомобілів. 

1.1 Загальна будова автомобіля і групи його механізмів. 

1.2 Призначення груп механізмів і їх розташування на автомобілі. 

1.3 Особливості схем компонувань легкових і вантажних автомобілів. 

1.4 Параметри технічної характеристики автомобілів. 

1.5 Уніфікація та стандартизація в автомобілебудуванні. 

Тема 2. Трансмісія автомобілів. 

2.1 Призначення трансмісії. Способи перетворення обертового моменту в 

трансмісії. 

2.2 Класифікація трансмісій. 

2.3 Поняття про ступінчасті та безступінчасті трансмісії. Комбінована 

трансмісія. 

2.4 Схеми механічної та гідромеханічної трансмісії двовісних і тривісних 

автомобілів. 

2.5 Основні механізми трансмісії. 

Тема 3. Зчеплення. 

3.1 Призначення. Класифікація зчеплення. 

3.2 Принцип дії одно- і дводискового фрикційного, гідравлічного, 

електромеханічного та електромагнітного порошкового зчеплення. 

3.3 Загальна будова та робота дискового зчеплення з периферійним та 
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центральним розташуванням пружин. 

3.4 Призначення, принцип дії і будова пружинно-фрикційного гасителя 

крутильних коливань. 

3.5 Конструкція та робота механічного і гідромеханічного приводів 

зчеплення. 

3.6 Підсилювачі приводу зчеплення. 

3.7 Регулювання зчеплення і приводів їх управління. 

Тема 4. Коробка передач і роздавальна коробка. 

4.1 Призначення коробки передач. Класифікація коробок передач. 

4.2 Принцип дії коробки передач з нерухомими і рухомими осями валів. 

4.3 Схеми дво-, три- і багатовальних коробок передач. 

4.4 Схеми додаткових коробок передач. 

4.5 Призначення і схеми роздавальних коробок. 

4.6 Конструкція роздавальних коробок з блокованим і диференціальним 

приводом. 

4.7 Управління коробками передач та роздавальними коробками. 

4.8 Конструкція гідромеханічної коробки передач. 

4.9 Конструкція безступеневих коробок передач. 

Тема 5. Головна передача. 

5.1 Призначення і класифікація. 

5.2 Схеми одинарних передач: циліндричної, конічної, гіпоїдної. 

5.3 Схеми подвійних, передач: центральних і рознесених. 

5.4 Методи регулювання підшипників і зачеплення зубчатих коліс головних 

передач. 

5.5 Мащення головної передачі. 

Тема 6. Диференціал. 

6.1 Призначення. Типи диференціалів. 

6.2 Схеми встановлення диференціалів у трансмісії. 

6.3 Схема і властивості симетричного і  асиметричного диференціалів. 

6.4 Примусове блокування диференціалів, привід керування блокуванням. 

6.5 Схема, принцип роботи і властивості самоблокуючих диференціалів. 
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Тема 7. Карданна передача і привід до коліс. 

7.1 Схеми карданних передач і їх основні частини. 

7.2 Типи карданних шарнірів: жорсткі, пружні. 

7.3 Схема і властивості жорсткого карданного шарніра нерівних кутових 

швидкостей. 

7.4 Балансування елементів карданних передач, та вимоги до її складання.  

7.5 Будова пружного карданного шарніра і його властивості. 

7.6 Схема і конструкція карданної передачі і карданних шарнірів рівних 

кутових швидкостей в приводах до коліс. 

7.7 Конструкція півосей і карданних передач привода ведучих коліс. 

 

Змістовий модуль 2. Конструкція ходової частини. 

Тема 1. Рама. Мости. 

1.1 Призначення і загальна будова рами автомобіля. 

1.2 Основні типи рам. 

1.3 Несучі кузови автомобілів. 

1.4 Конструкція тягово-зачіпних і сідельно-зачіпних пристроїв. 

1.5 Будова ведучого, керуючого, комбінованого і підтримуючого мостів. 

Тема 2. Підвіска. 

2.1 Призначення підвіски. Схема передачі сил і моментів через підвіску на 

раму /несучий кузов/. 

2.2 Основні частини підвіски і їх призначення. 

2.3 Схеми незалежної, залежної і балансирної підвісок. 

2.4 Конструкція пружних елементів підвіски: листової ресори, пружини, 

торсіону, гумового і пневматичного пружних елементів. 

2.5 Конструкція і робота телескопічного амортизатора, стабілізатора 

поперечного крену. 

2.6 Конструкція направляючих пристроїв, металічних і гумометалічних 

шарнірних з’єднань. 

Тема 3. Колісний рушій. 

3.1 Призначення і загальна будова колісного рушія. 

3.2 Будова колеса з пневматичною шиною. 
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3.3 Основні частини камерної і безкамерної шин та їх конструкція. 

3.4 Основні частини покришки. 

3.5 Малюнок протектора шин різного призначення. 

3.6 Особливості конструкції шин з постійним і регульованим внутрішнім 

тиском, тропічного і північного /морозостійкого/ виконання. 

3.7 Класифікація шин. Маркування шин. 

3.8 Технічні параметри шин, регламентовані Державними стандартами. 

3.9 Способи кріплення шин на ободі колеса. Конструкція коліс з різними 

ободами. 

 

Змістовий модуль 3. Системи керування автотранспортних засобів. 

Тема 1. Кермове керування. 

1.1 Схема повороту двовісного і тривісного автомобіля і автопоїзда. Радіус 

повороту автомобіля. 

1.2 Схема кермового керування. Призначення кермового механізму і 

привода. 

1.3 Сходження і розвал керованих коліс. Стабілізація керованих коліс. 

1.4 Призначення, принципова схема і робота гідравлічного підсилювача 

кермового керування. 

1.5 Загальна будова кермового керування і керованих мостів. 

1.6 Конструкція рейкових, черв’ячних, гвинтових, комбінованих кермових 

механізмів. Регулювання кермових механізмів. 

1.7 Конструкція кермових приводів: кермової трапеції, тяг і шарнірних 

з’еднань. 

1.8 Будова і робота гідравлічного підсилювача кермового керування. 

Слідкуюча дія підсилювача. 

1.9 Конструкція лопасного насоса, розподілювача, силового циліндра. 

1.10 Особливості будови травмобезпечних кермових механізмів. 

Тема 2. Гальмівні системи. 

2.1 Принцип гальмування автомобіля. 

2.2 Види гальмівних систем. Призначення гальмівних систем: робочої, 
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запасної, стоянкової, допоміжної. 

2.3 Основні критерії ефективності гальмівних систем. 

2.4 Складові частини гальмівних систем: гальмівні механізми, і гальмівні 

приводи, їх призначення і основні типи. 

2.5 Схеми і властивості основних типів барабанних і дискових гальмівних 

механізмів. 

2.6 Схема і принцип дії гідравлічного, пневматичного та 

пневмогідравлічного гальмівних приводів та їх загальна оцінка. 

2.7 Схема двоконтурного гальмівного приводу автомобілів, призначення 

апаратів робочої гальмівної системи. 

2.8 Схема та конструкція стоянкової гальмівної системи автомобіля. 

2.9 Однопровідна і двопровідна схема гальмівних приводів автопоїздів, 

основні апарати, принцип дії. 

2.10 Розміщення гальмівних механізмів, приводів і органів керування. 

2.11 Види і принципи дії допоміжних гальмівних систем-сповільнювачів: 

моторного, гідродинамічного, електродинамічного. 

2.12 Автоматичне регулювання зазорів в гальмівних механізмах. 

2.13 Антиблокуючі системи: призначення, схема і принцип дії. 
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