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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Характеристика 

навчальної дисципліни Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь денна 

форма 

навчання 

заочна  

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 6 

Галузь знань: 

13 – Механічна інженерія 
Вибіркова 

Модулів – 1
 

Рік підготовки:
 

Змістових модулів – 3 4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – к/р 
Семестр 

7-й 7-й Загальна кількість 

годин – 180/180 

Спеціальність: 

133 – «Галузеве 

машинобудування» 

Лекції 

26 год. 6 год. 

Практичні 

– – 

Лабораторні 

34 год. 12 год. 

Самостійна робота 

120 год. 162 год. 

Вид контролю 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,33; 

самостійної роботи 

студента – 6,67. 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

диф. залік диф. залік 

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить: 

– для денної форми навчання – 0,50; 

– для заочної форми навчання – 0,11. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни «Методи випробувань та основи 

сертифікації» є придбання студентами спеціальності 133 – «Галузеве 

машинобудування» знань і практичних навичок з сучасного випробувального 

обладнання та засобів проведення експериментальних досліджень, планування, 

підготовки і проведення випробувань автомобільної техніки, обробки та аналізу 

результатів випробувань, основних принципів, структури та правил сертифікації 

транспортних засобів, їх складових частин і предметів обладнання. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методи випробувань та 

основи сертифікації» є: формування знань з випробувань автомобілів, їх агрегатів 

і систем; застосовуваних при цих випробуваннях вимірювальної та реєструючої 

апаратури; формування уявлень про програму та методику проведення 

випробувань; формування вмінь з підготовки, проведення експериментів і 

обробки їх результатів, які потрібні для підготовки фахівця відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 133 – 

«Галузеве машинобудування». 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: роль і місце випробувань в процесі створення та доведення 

автомобільної техніки, сучасні засоби та апаратуру для виміру та реєстрації 

фізичних величин при випробуванні автомобільної техніки, сучасні засоби 

випробувань автомобіля в цілому та його окремих вузлів, засоби обробки 

результатів випробувань, планування експерименту; 

вміти: самостійно готувати автомобільну техніку до проведення 

випробувань, планувати проведення експериментальних робіт, використовувати 

сучасну апаратуру, стенди та наукове обладнання для проведення випробувань і 

обробки отриманих результатів, аналізувати результати випробувань і робити 

практичні висновки по вдосконаленню конструкції автомобіля, визначати цілі та 

умови сертифікації та основні правила системи. 
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Загальні компетентності: 

ЗК 1 – Здатність застосовувати інформаційні та комунікаційні технології; 

ЗК 2 – Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК 3 – Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК 4 – Здатність працювати самостійно та у складі команди; 

ЗК 5 – Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел. 

 

Фахові компетентності спеціальності: 

ФК 15 – Знання та розуміння предметної області та розуміння професії; 

ФК 17 – Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й 

практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 4 – Здатність ставити та розв`язувати інженерні завдання галузевого 

машинобудування з використанням відповідних розрахункових і 

експериментальних методів; 

ПРН 7 – Здатність експериментувати та аналізувати дані; 

ПРН 9 – Здатність обирати і застосовувати потрібне устаткування, 

інструменти та методи; 

ПРН 11 – Здатність демонструвати фахові майстерність і навички; 

ПРН 24 – Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає 

збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних 

засобів, застосування інноваційних підходів; 

ПРН 25 – Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, 

рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; здатність ефективно 

формувати комунікаційну стратегію. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Організація випробувань автомобілів. 

 

Тема 1. Вступ. 

1.1 Значення експериментальних досліджень в створенні і вдосконаленні 

автомобільної техніки. 

1.2 Розвиток випробувань в області автомобілебудування. 

1.2.1 Розвиток випробувань з використанням традиційної лабораторної та 

дорожньої баз. 

1.2.2 Розвиток випробувань з використанням сучасних технологій 

проектування АТС. 

1.3 Загальні умови і засоби підготовки і проведення експериментальних 

досліджень. 

 

Тема 2. Види випробувань і організація їх проведення. 

2.1 Класифікація випробувань автомобіля. 

2.1.1 За об’єктами, що випробуються. 

2.1.2 За цвілевим призначенням. 

2.1.3 За експлуатаційними властивостями, що оцінюються. 

2.1.4 За засобами, організацією, умовами та місцю проведення випробувань, 

що використовуються. 

2.1.5 За тривалістю проведення та мірою інтенсифікації режимів 

навантаження механізмів. 

2.2 Мета, зміст і обсяги різноманітних видів випробувань. 

2.2.1 Мета випробувань та їх зміст. 

2.2.2 Обсяг випробувань. 

2.2.3 Пробігові випробування. 

2.3 Загальні умови проведення випробувань. 

2.4 Підготовка випробувань автомобіля. 

2.4.1 Приймання автомобіля. 
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2.4.2 Підготовка автомобіля до випробувань. 

2.4.3 Обкатка автомобіля. 

2.4.4 Загальні умови випробувань. 

2.5 Технічна документація по випробуванням. 

2.6 Нормативні документи, які регламентують випробування автомобіля. 

 

Тема 3. Технологічна база випробувань. 

3.1 Випробувальні полігони. 

3.2 Типовий склад випробувальних споруд автополігону. 

3.3 Універсальне стендове обладнання для визначення експлуатаційних 

якостей автомобіля. 

3.3.1 Стенди з нескінченними стрічками. 

3.3.2 Стенди з опорними майданчиками. 

3.4 Універсальне дорожнє обладнання для оцінки експлуатаційних 

властивостей автомобіля. 

3.5 Аеродинамічні труби. 

3.6 Засоби випробувань на пасивну безпеку. 

 

Змістовий модуль 2. Випробування автомобілів, агрегатів і систем. 

 

Тема 1. Вимірювальні системи, що використовуються при випробуваннях 

автомобіля. 

1.1 Загальні відомості про виміри фізичних величин електричними 

засобами. 

1.1.1 Вимірювально-інформаційні системи. Класифікація та метрологічні 

характеристики. 

1.1.2 Перетворювання механічних величин в електричні. 

1.2 Характеристика і область застосування резистивних, реостатних, 

ємкісних, п’єзоелектричних, електромагнітних перетворювачів. 

1.3 Вимоги до вимірювальних ланцюгів первинних перетворювачів. 

Проміжні перетворювачі, їх властивості. Посилювачі сигналу постійного і 
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змінного струму. 

1.4 Реєструючі прилади, загальні вимоги. Аналогові реєструючі прилади: 

самописці, променеві осцилографи, магнітографи. Цифрові вимірювальні 

прилади: вольтметри, частотометри, цифрові прилади, що друкують. Прилади 

обробки даних. Застосування ЕОМ при зборі і обробці даних. 

1.5 Тарування апаратури для вимірювання. 

1.6 Похибки вимірів. Систематичні, випадкові та похибки, що прогресують. 

Оцінка похибок вимірів. 

 

Тема 2. Вимір фізичних величин при випробуваннях автомобіля. 

2.1 Засоби виміру напруги. Тензометрія деталей автомобіля. 

2.2 Вимір моментів та сил. 

2.3 Вимір прискорень, шумів та вібрацій. 

2.4 Вимір тиску. 

2.5 Вимір лінійних та кутових швидкостей. 

2.6 Вимір температур. 

2.7 Вимір видатків рідини і газу. 

 

Тема 3. Випробування автомобільних агрегатів і систем. 

3.1 Мета і задачі випробувань автомобільних агрегатів і систем. 

Випробування на надійність. Визначення робочих характеристик агрегатів. 

Випробування трансмісій. 

3.2 Схеми стендів і обладнання для випробування зчеплень, коробок 

передач, гідромеханічних передач, роздавальних коробок; ведучих мостів, 

карданних передач. Засоби створення навантажень. 

3.3 Види стендових і дорожніх випробувань агрегатів трансмісій. 

Випробування ходової частини. Схеми стендів і обладнання для випробування 

підвіски в цілому та її складових. Прилади для випробування шин в стендових і 

лабораторних умовах. Засоби стендових і дорожніх випробувань ходовий 

частини. 

3.4 Випробування системи керування. Стендове обладнання для 
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випробувань кермового керування та гальмівних систем. Засоби стендових і 

дорожніх випробувань рам, кузовів і кабін. Обладнання і засоби дорожніх 

випробувань несучих систем автомобіля. 

3.5 Засоби прискорених і форсованих випробувань агрегатів і систем 

автомобілів, у тому числі зовнішніх систем, які знижують викиди шкідливих 

речовин. 

 

Тема 4. Випробування з оцінки основних експлуатаційних властивостей 

автомобіля. 

4.1 Види випробувань автомобілів. 

4.2 Випробування автомобілі на основні експлуатаційні властивості. 

4.2.1 Випробування по визначенню тягово-швидкісних якостей. 

4.2.2 Випробування на паливну економічність. 

4.2.3 Випробування гальмівних якостей. 

4.2.4 Випробування на плавність ходу. 

4.2.5 Випробування на надійність. 

4.2.6 Випробування з оцінки керованості і тривалості руху автомобіля. 

4.2.7 Випробування на пасивну безпеку. 

4.2.8 Випробування на прохідність.  

4.2.9 Випробування на споживчі властивості. 

4.2.10 Випробування на шум і вібрації. 

4.2.11 Оцінка токсичності автомобіля. 

4.2.12 Засоби прискорених випробувань автомобілів. 

4.2.13 Раціональне співвідношення обсягу стендових і дорожніх 

випробувань. 

 

Змістовий модуль 3. Планування експерименту. Сертифікація 

транспортних засобів. 

 

Тема 1. Обробка результатів досліджень. 

1.1 Загальні вимоги до методики обробки результатів вимірювань. 
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1.2 Види вимірювань та представлення їх результатів. 

1.3 Класифікація похибок вимірювань. 

1.4 Статистичні дослідження режимів навантаження та методи створення 

програм стендових випробувань. 

 

Тема 2. Планування експерименту при випробуваннях автомобіля. 

2.1 Загальні поняття та положення. 

2.2 Перевірка відтворюваності результатів експерименту. 

2.3 Метод раціонального планування експерименту. 

 

Тема 3. Система сертифікації механічних транспортних засобів і причепів. 

3.1 Загальні положення. 

3.2 Передумови до створення системи сертифікації продукції. 

3.3 Терміни та визначення. 

3.3.1 Мета і умови сертифікації. 

3.3.2 Область застосування. 

3.3.3 Структура і склад учасників системи. 

3.3.4 Функції, права і обов'язки учасників системи. 

3.3.5 Основні правила системи. 

3.3.6 Фінансування робіт по сертифікації. 

3.3.7 Основні функції системи (центрального органу по сертифікації; 

адміністративного органу, випробувальної лабораторії, ради по сертифікації). 

3.4 Нормативні документи на сертифікаційну продукцію. 

3.5 Порядок підготовок і проведення сертифікації та отримання схвалення 

типу транспортного засобу. Заходи, що застосовуються органом по сертифікації 

за невідповідність продукції, що випускається схваленому зразку. 

3.6 Зміна типу транспортного засобу і розповсюдження сертифікатів 

відповідності та схвалення типів транспортного засобу. 

3.7 Перевірка умов виробництва продукції, що сертифікується. 

Інспекційний контроль за відповідністю продукції, що випускається на 

відповідність зразку, що сертифікується. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Кількість годин 

денна 

форма навчання 

заочна 

форма навчання 

у тому числі у тому числі 

Назви змістових модулів і тем 

усього 
л п лаб с.р. 

усього 
л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Організація випробувань автомобілів. 

Тема 1. Вступ. 12 2 – – 10 1 – – – 1 

Тема 2. Види випробувань і 

організація їх проведення. 
12 2 – – 10 10,5 0,5 – – 10 

Тема 3. Технологічна база 

випробувань. 
16 2 – 4 10 10,5 0,5 – – 10 

Разом за змістовим модулем 1 40 6 – 4 30 22 1 – – 21 

Змістовий модуль 2.  Випробування автомобілів, агрегатів і систем. 

Тема 1. Вимірювальні 

системи, що 

використовуються при 

випробуваннях автомобіля. 

16 2 – 4 10 22 1 – 2 19 

Тема 2. Вимір фізичних 

величин при випробуваннях 

автомобіля. 

16 2 – 4 10 22 1 – 2 19 

Тема 3. Випробування авто-

мобільних агрегатів і систем. 
16 2 – 4 10 22 1 – 2 19 

Тема 4. Випробування з оцін-

ки основних експлуатаційних 

властивостей автомобіля. 

16 2 – 4 10 22 1 – 2 19 

Разом за змістовим модулем 2 64 8 – 16 40 88 4 – 8 76 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 3. Планування експерименту. Сертифікація транспортних засоб. 

Тема 1. Обробка результатів 

досліджень. 
25 4 – 6 15 17,5 0,5 – 2 15 

Тема 2. Планування 

експерименту при 

випробуваннях автомобіля. 

23 4 – 4 15 15,5 0,5 – – 15 

Тема 3. Система сертифікації 

механічних транспортних 

засобів і причепів. 

28 4 – 4 20 17 – – 2 15 

Разом за змістовим модулем 3 76 12 – 14 50 50 1 – 4 45 

ІНДЗ (к/р) – – – – – 20 – – – 20 

Семестровий контроль (залік) – – – – – – – – – – 

Усього годин 180 26 – 34 120 180 6 – 12 162 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

    

 Усього   

 

 

6. Теми практичних занять 

 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

    

 Усього   
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7. Теми лабораторних занять 

 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

1 Методи та засоби тензометрії 4 – 

2 Тензометричні датчики 4 2 

3 Способи ввімкнення датчиків до вимірювальної схеми 5 2 

4 Способи ввімкнення тензорезисторів у вимірювальний міст 5 2 

5 Тарування тензометричних схем 4 2 

6 Монтаж тензорезисторів 4 2 

7 Тензорезисторні перетворювачі механічних величин 4 2 

8 Тензометричні вимірювання на деталях, що обертаються 4 – 

 Усього 34 12 

 

 

8. Самостійна робота 

 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

1 2 3 4 

1 Вступ. 10 1 

2 Види випробувань і організація їх проведення. 10 10 

3 Технологічна база випробувань. 10 10 

4 
Вимірювальні системи, що використовуються при 

випробуваннях автомобіля. 
10 19 

5 Вимір фізичних величин при випробуваннях автомобіля. 10 19 

6 Випробування автомобільних агрегатів і систем. 10 19 

7 
Випробування з оцінки основних експлуатаційних 

властивостей автомобіля. 
10 19 

8 Обробка результатів досліджень. 15 15 
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1 2 3 4 

9 Планування експерименту при випробуваннях автомобіля. 15 15 

10 Система  сертифікації  механічних  транспортних  засобів. 20 15 

 Усього забезпечення аудиторних занять – – 

 Забезпечення індивідуальних завдань (к/р) – 20 

 Семестровий контроль (залік) – – 

 Усього  120 162 

 

 

 

9. Методи навчання 

 

Пояснювально-ілюстративні (розповідь, лекція, бесіда), 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), частково-пошукові (евристичні бесіди, самостійне 

розв’язання проблемних ситуацій, написання тез доповідей). 

 

 

 

10. 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: диференційний залік (тестування). 
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11. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

 

Денна форма навчання 

 

Змістов. 

модуль 1 

Змістов. 

модуль 2 

Змістов. 

модуль 3 Вид занять 

Т1 – Т3 Т1 – Т4 Т1 – Т3 

ІН
Д

З
 

С
у

м
а 

Робота на лекції 2 4 4 – 10 

Робота на лабор. занятті 

Захист 

4 

6 

4 

6 

4 

6 

– 

– 

12 

18 

Поточний контроль 20 20 20 – 60 

Самостійна робота (к/р) – – – – – 

Усього 32 34 34 – 100 

 

 

Заочна форма навчання 

 

Змістов. 

модуль 1 

Змістов. 

модуль 2 

Змістов. 

модуль 3 Вид занять 

Т1 – Т3 Т1 – Т4 Т1 – Т3 

ІН
Д

З
 

С
у

м
а 

Робота на лекції 2 2 2 – 6 

Робота на лабор. занятті 

Захист 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

– 

– 

6 

24 

Поточний контроль – – – – – 

Самостійна робота (к/р) – – – 64 64 

Усього 12 12 12 64 100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка за національною шкалою 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 

74-81 С 
добре 

64-73 D 

60-63 Е 
задовільно 

зараховано 

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 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Методи випробувань та основи сертифікації» для студентів денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» освітнього 

ступеня «Бакалавр». 

2. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Методи випробувань та основи сертифікації» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» 

освітнього ступеня «Бакалавр». 

3. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Методи випробувань та основи сертифікації» для студентів заочної 

форми навчання зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» освітнього 

ступеня «Бакалавр». 
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13. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Балабин И. В. Испытания автомобилей / И. В. Балабин, Б .А. Куров, 

С. А. Лаптев. – М. : Машиностроение, 1988. – 192 с. 

2. Бухарин Н. А. Испытание автомобилей с использованием электрических 

методов измерения / Н. А. Бухарин, В. К. Голяк – М. : Машгиз, 1962. – 228 с. 

3. Гришкевич А. И. Автомобили: испытания / А. И. Гришкевич, 

М. С. Высоцкий. – Минск : Вышейша школа, 1991. – 187 с. 

4. Лаптев С. А. Комплексная система испытаний автомобилей: 

формирование, развитие, стандартизація / С. А. Лаптев. – М. : Издательство 

стандартов, 1991. –172 с. 

5. Цимбалин В. Б. Испытания автомобилей / В. Б. Цимбалин, В. Н. Кравец, 

С. М. Кудрявцев, И. Н. Успенский. – М. : Машинострение, 1978. –199 с. 

6. Яценко Н. Н. Колебания, прочность и форсированные испытания 

грузовых автомобилей / Н. Н. Яценко. – М. : Машиностроение, 1972. – 372 с. 

7. Сертификация продукции. Основные положения. Нормативы. 

Организация. Методика и практика. – М. : Издательство стандартов, 1991. – 200 с. 

 

 

Допоміжна 

 

1. ДСТУ UN/ECE R 26-02:2005. Єдині технічні приписи щодо офіційного 

затвердження колісних транспортних засобів стосовно їхніх зовнішніх виступів. 

Київ: Держспоживстандарт України, 2007. – 18с. 

2. Канарчук В. Е. Техническое обслуживание, ремонт и хранение 

автотранспортных средств / В. Е. Канарчук, А. А. Лудченко, И. П. Курников, 

И. А. Луйк. – К. : Выща школа, 1991. – 359 с. 

3. КНД 50-002-93. Керівний нормативний документ. Система сертифікації 

УкроСЕПРО. Основні положення. – К.: Держстандарт України, – 23 с. 
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4. КНД 50-003-93. Керівний нормативний документ. Система сертифікації 

УкроСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх 

акредитації. – К.: Держстандарт України, – 23 с. 

5. КНД 50-004-93. Керівний нормативний документ. Система сертифікації 

УкроСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації. – 

К.: Держстандарт України, – 41 с. 

6. КНД 50-005-93. Керівний нормативний документ. Система сертифікації 

УкроСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції. – К.: Держстандарт 

України, – 54 с. 

7. КНД 50-006-93. Керівний нормативний документ. Система сертифікації 

УкроСЕПРО. Атестація виробництв. Порядок здійснення. – К.: Держстандарт 

України, – 36 с. 

8. Мариев П. Л. Повышение конструкционной равнопрочности 

крупногабаритных деталей и сварных узлов карьерных самосвалов / П. Л. Мариев. 

– Минск: Институт технической кибернетики НАН Беларуси, 2001. - 180с. 

9. Мацкерле Ю. Автомобильные двигатели с воздушным охлаждением / Ю. 

Мацкерле. – М. : Машгиз, 1959. – 392 с. 

10. Правила 61 ЕЭК ООН. Единообразные предписания, касающиеся 

официального утверждения транспортных средств неиндивидуального 

пользования в отношении их наружных выступов, расположенных перед задней 

панелью кабины. 


