


 

2 

 

1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання навчальної дисципліни є: 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. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є конструкція автомобілів, 

засвоєння основних показників механізмів та агрегатів автомобілів, знайомство з 

методами іспиту, регулюванням та з їх конструкціями. 

Основним завданням вивчення 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. 
 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Пререквізити дисципліни 

Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна 

вивчається після викладання наступних курсів: «Фізика», «Хімія», «Історія 

автомобілебудування», «Теоретична механіка», «Вища математика», «Рухомий 

склад автомобільного транспорту». 

Постреквізити дисципліни 

Вивчення дисципліни забезпечує базу для навчальних дисциплін: 

«Автомобільні двигуни», «Конструкція двигунів», «Технічна експлуатація автомобілів», 

«Технології виробництва та ремонту автомобілів». 

Компетентності 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають 

наступних компетентностей і програмних результатів навчання. 

Загальні компетентності: 
ЗК 2. Здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у 

професійній діяльності; 
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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; 

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. 

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. 

уміти: 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. 
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Методи навчання 

При вивченні дисципліни застосовуються наступні методи навчання: 

– пояснювально-ілюстративні – вербальні методи передачі та сприймання 

навчальної інформації (розповідь, лекція, бесіда), наочні (відео-ілюстрація, 

презентація), практичні (вправи, групові та індивідуальні завдання, виконання 

лабораторних, аналітично-розрахункових робіт, практичне використання 

сучасних приладів); 

– репродуктивні – опитування, тестування, розв’язування задач, виконання 

вправ за зразком чи алгоритмом; 

– проблемного викладу – ситуаційне моделювання, аналіз виробничих 

ситуацій, дискусія, аналіз відео фрагментів, написання рефератів, анотування 

науково-технічних джерел; 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Теми лекційних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна заочна 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1. Конструкція трансмісії автотранспортних засобів. 

1 Загальна будова автомобілів 2 - 

2 Трансмісія автомобілів 2 - 

3 Зчеплення 4 1 

4 Коробка передач і роздавальна коробка 6 1 

5 Головна передача 2 1 

6 Диференціал 2 1 

7 Карданна передача і привід до коліс 2 - 

Змістовий модуль 2. Конструкція ходової частини 

1 Рама. Мости 2 - 

2 Підвіска 4 1 

3 Колісний рушій 4 1 
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1 2 3 4 

Змістовий модуль 3. Системи керування автотранспортних засобів 

1 . Кермове керування 5 1 

2 Гальмівні системи 5 1 

 

Теми лабораторних робіт 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

дфн зфн 

1 Загальна будова вантажного автомобіля. 2 – 

2 Загальна будова трансмісії автомобіля. 2 – 

3 Конструкція фрикційного зчеплення автомобіля. 2 – 

4 Конструкція привода вимкнення зчеплення автомобіля. 2 2 

5 Конструкція ступеневих коробок передач автомобіля. 4 4 

6 Конструкція карданної передачі автомобіля. 2 – 

7 Конструкція головної передачі. 2 2 

8 Конструкція диференціалу. 2 2 

9 Конструкція роздавальної коробки. 2 – 

10 Конструкція приводу до ведучих коліс автомобіля. 2 – 

11 Конструкція залежної та незалежної підвісок автомобіля. 4 2 

12 Конструкція керуючого моста автомобіля. 2 – 

13 Конструкція автомобільного колеса. 2 – 

14 
Конструкція кермового керування автомобіля. Кермові 

механізми. 
2 – 

15 
Конструкція кермового привода автомобіля. Підсилювачі 

кермового керування. 
4 2 

16 
Гальмівні системи автомобіля. Конструкція гальмівних 

механізмів. 
2 2 

17 Конструкція гальмівного привода автомобіля. 2 – 

 

 



 

6 

 

4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Методи поточного контролю: індивідуальне опитування (тестування), 

захист лабораторних  робіт (тестування), перевірка індивідуальних завдань. 

Методи модульного контролю: письмова контрольна робота (тестування). 

Методи підсумкового контролю: екзамен (тестування). 

 

5. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінюванні результатів навчання проводиться відповідно до Положення 

про проведення поточного та семестрового контролю (зі змінами) 

(http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/PPPSK.pdf, http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/PPPSK_N_Z.pdf) 

в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. 

Згідно з ним використовується 100-бальна шкала оцінювання. 

 

Денна форма навчання 

Поточне тестування та самостійна 
робота 

Лекції Лабораторні 
роботи 

Практичні 
роботи 

Іспит Сума 

Модуль 1 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

 

 

10 

 

 

50 

 

 

- 20 100 Т1-Т7 Т1-Т3 Т1-Т2 

10 5 5 

 

Заочна форма навчання 

Поточне тестування та самостійна 
робота 

Лекції Лабораторні 
роботи 

Практичні 
роботи 

Іспит Сума 

Модуль 1 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

 

 

10 

 

 

35 

 

 

- 20 100 Т1-Т7 Т1-Т3 Т1-Т2 

15 10 10 

 

 

 

http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/PPPSK.pdf
http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/PPPSK_N_Z.pdf
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума 

балів 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, КП (КР), практики для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е 

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Аксенов И. Я., Аксенов В. И. Транспорт и охрана окружающей среды. 

Москва: Транспорт, 1986. 176 с. 

2. Афанасьев Л. Л., Дьяков А. Б., Иларионов В. А. Конструктивная 

безопасность автомобиля / учебное пособие. Москва: Машиностроение, 1983. 

212 с. 

3. Бабков В. Ф. Дорожные условия и безопасность движения: ученик для 

вузов. Москва: Транспорт, 1993. 271 с. 

4. Боровский Б. Е. Безопасность движения автомобильного транспорта. 

Ленинград: Лениздат, 1984. 304 с. 

5. Васильев М. В., Дубровицкий С. М., Автомобильные дороги. Москва: 

Транспорт, 1982. 136 с. 

6. Ванчукевич В. Ф. Грузовые автомобильные перевозки: учебник. Минск: 

Вышейша школа, 1989. 272 с. 

7. Вахламов В. К. Автомобили. Основы конструкции: ученик для вузов. 

Москва: Академия, 2008. 528 с. 
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8. Вишняков Н. Н., Вахламов В. К., Нарбут А. Н., Шлиппе И. С., Островцев 

А. Н. Автомобиль: Основы конструкции: ученик для вузов. Москва: 

Машиностроение, 1986. 236 с. 

9. Высоцкий М. С. Автомобили. Основы проектирования: учебное пособие 

для вузов. Минск: Вышейша школа, 1987. 152 с. 

10. Говорущенко Н. Я. Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для 

студентов автомобильно-дорожных вузов. Харьков: Вища школа, 1984. 312 с. 

11. Иванов А. М., Солнцев А. Н., Гаевский В. В. Основы конструкции 

автомобиля: учебное пособие. Москва: За рулем, 2006. 336 с. 

12. Кисликов В. Ф., Лущик В. В. Будова й експлуатація автомобілів: навч. 

посібник для студ. вищ. навч. закладів. Київ: Либідь, 1999. 399 с. 

13. Конструкция, конструирование и расчет. Система управления и ходовая 

часть: учеб. пособие / А. И. Гришкевич и др.; Минск: Вышейша школа, 1987. 

200 с. 

14. Конструкция, конструирование и расчет. Трансмисия: учеб. пособие / 

А. И. Гришкевич и др.; Минск: Вышейша школа, 1985. 240 с. 

15. Краткий автомобильный справочник: в 3 т. Москва: Трансколсандинг, 

2002. Т. 1. Автобусы. 360 с. 

16. Краткий автомобильный справочник: в 3 т. Москва: Финпол, 2004. Т. 2. 

Грузовые автомобили. 667 с. 

17. Краткий автомобильный справочник: в 3 т. Москва: Трансколсандинг, 

2004. Т. 3. Легковые автомобили. Часть 1. 488 с. 

18.  Краткий автомобильный справочник: в 3 т. Москва: Трансколсандинг, 

2004. Т. 3. Легковые автомобили. Часть 2. 560 с. 

19. Осепчугов В. В., Фрумкин А. К. Автомобиль. Анализ конструкций, 

элементы расчета: ученик для вузов. Москва: Машиностроение, 1989. 304 с. 

20. Прокофьев М. В. Автомобильные транспортные средства. 

Международные требования к конструкции и эксплуатации конструкции. Москва: 

Триада ЛТД, 2005. 120 с. 

21. Раймпель Й. Шасси автомобиля. Конструкции подвесок. / пер. с нем. 

А. Л. Карпухина. Москва: Машиностроение, 1989. 257 с. 
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22. Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для вузов. 4-е изд., 

перераб. и дополн. Москва: Наука, 2004. 535 с. 

23. Тур Е. Я., Серебряков К. Б., Жолобов Л. А. Устройство автомобиля: 

учебник. Москва: Машиностроение. 1990. 352 с. 

24. BOSCH. Автомобильный справочник / ведущий редактор Маслов В. В. 

Перевод с англ. 2-е изд. перераб. и доп. Москва: За рулем, 2004. 992 с. 

 

7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://korolenko.kharkov.com/ 

3. Дистанційна освіта КрНУ ім. М. Остроградського / [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://krnu.org/ 

4. Бібліотека КрНУ ім. М. Остроградського / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kdu.edu.ua/LIB1/home.php 

5. Журнал «Автотранспортное предприятие» / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.atp.transnavi.ru 

6. Автоальянс: автокаталог [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.autoopt.ru/auto/catalog/truck/. 

 

8. АКАДЕМІЧНА ЕТИКА 

Політика академічної етики визначена в Кодексі академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf) КрНУ ім. Михайла 

Остроградського. Конфліктні ситуації мають відкрито обговорюватись в академічних 

групах з викладачем, необхідно бути взаємно ввічливим, поважати димки інших. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом навчання, за яке 

нараховуються бали. Запізнення на заняття недопустимі. Пропущені заняття 

повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. За 

об’єктивних причин навчання може відбуватись в дистанційній формі (за 

погодженням із керівником дисципліни). 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://korolenko.kharkov.com/
http://krnu.org/
http://www.kdu.edu.ua/LIB1/home.php
http://www.atp.transnavi.ru/
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/truck/
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
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Кожна оцінка виставляється відповідно до розроблених викладачем і 

заздалегідь оголошених студентам критеріїв. У випадку невиконання студентом усіх 

передбачених навчальним планом видів занять до заліку (екзамену) він не 

допускається. 

Всі індивідуальні завдання студент має виконати самостійно. Списування та 

плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання під час модульних 

контрольних робіт і заліків (екзаменів) заборонені. Цитування в письмових 

роботах допускається тільки з відповідним посиланням на авторський текст. 

Роботи, які здаються з порушенням термінів без поважних причин, можуть 

оцінюватися на нижчу оцінку. 

 

9. ІНТЕГРАЦІЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, 

досягнення духовної, матеріальної незалежності та соціалізації молоді з 

обмеженими функціональними можливостями й відображає стан розвитку 

демократичних процесів і гуманізації суспільства. 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

КрНУ імені Михайла Остроградського створена система дистанційного навчання 

на основі сучасних педагогічних, інформаційних, телекомунікаційних технологій.  

Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цієї дисципліни можна 

знайти за посиланням: http://at.kdu.edu.ua/uk/content/konstrukciya-avtotransportnyh-

zasobiv-kaz. 


