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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показ-

ників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 

денна фор-

ма навчання 

заочна фор-

ма навчання 

Кількість кредитів – 5 
Галузь знань: 

13 – Механічна інженерія 
Нормативна 

Модулів – 1 Спеціальність: 

  133 – «Галузеве машинобуду-

вання». 

Спеціалізація  

«Колісні та гусеничні  

транспортні засоби» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: КР 
Семестр 

Загальна кількість го-

дин – 150/150 

5-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчан-

ня: 

аудиторних – 4,1; 

самостійної роботи 

студента – 4,2. 

Освітній ступінь: 

 бакалавр 

40 год. 6 год. 

Практичні 

16 год. 4 год. 

Лабораторні 

18 год. 4 год. 

Самостійна робота 

76 год. 136 год. 

 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і ін-

дивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,97; 

для заочної форми навчання – 0,10. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Дисципліна “ Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів ” – спеціа-

льна навчальна дисципліна технічного профілю, яка забезпечує студентів знання-

ми теоретичних основ розрахунку робочих процесів  автомобільних двигунів вну-

трішнього згоряння, формування  технічно-економічні показники двигунів та ха-

рактеристик, кінематики та динаміки, а також зрівноваження автомобільних дви-

гунів,  які потрібні для підготовки спеціаліста з автомобільного транспорту у від-

повідності до кваліфікаційної характеристики фахівця за спеціальністю  “ Галузе-

ве машинобудування ”, спеціалізація «Колісні та гусеничні транспортні засоби» 

(«Автомобілебудування»). 

Метою навчальної дисципліни «Автомобільні двигуни» є вивчення студен-

тами теоретичних основ проектування автомобільних двигунів, їх теорії та дина-

міки. 

Завданням вивчення дисципліни «Автомобільні двигуни» є вивчення мето-

дів розрахунку робочих процесів  двигунів внутрішнього згоряння, визначення 

показників двигунів та їх характеристик, кінематики та динаміки кривошипно-

шатунного механізму та методів урівноваження двигунів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають наступ-

них компетентностей і програмних результатів навчання. 

Загальні компетентності: 

ЗК  3 – Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями.   

ЗК  9 – Базові знання фундаментальних розділів фізики та математики, в об-

сязі, необхідному для  володіння  математичним  апаратом  відповідної галузі 

знань, здатність використовувати  математичні методи в обраній професії.   

ЗК 11 – Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для 

освоєння загально-професійних дисциплін.   

ЗК 12 – Базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально-професійних 

дисциплін.   
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Фахові компетентності спеціальності: 

ФК  1 – Здатність застосовувати типові аналітичні методи та спеціальності 

(ФК) комп'ютерні  програмні  засоби  для  розв'язування  інженерних  завдань га-

лузевого машинобудування.   

ФК  2 – Здатність  продемонструвати  знання і розуміння  фундаментальних   

наукових фактів, концепцій, теорій, принципів.   

ФК  3 – Здатність  застосовувати  відповідні  кількісні  математичні,  наукові  

та  технічні  методи,  а  також  комп'ютерне  програмне   забезпечення  для  вирі-

шення  інженерних  завдань  галузевого   машинобудування.   

ФК  7 – Здатність  розуміти і враховувати правові, соціальні, екологічні,   

етичні,   економічні   й   комерційні   обмеження   та   ризики, реалізуючи технічні 

рішення.   

ФК  14 – Здатність демонструвати розуміння, у яких царинах можна вико-

ристовувати інженерні знання.   

ФК  15 – Знання   та   розуміння   предметної   області   та   розуміння про-

фесії.   

ФК  17 – Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й  прак-

тичні навички для розв’язання типових задач спеціальності.   

 

Програмні результати навчання: 

РН 1 – Здатність демонструвати  знання і  розуміння засад фундаментальних  

та  інженерних  наук, що лежать  в  основі галузевого машинобудування.   

РН 2 – Здатність демонструвати  знання  з  механіки і машинобудування               

та окреслювати перспективи їхнього розвитку.   

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

машинобудування   з   використанням   відповідних розрахункових і експеримен-

тальних методів.    

РН 5 – Здатність  використовувати  отримані  знання  в  аналізуванні інже-

нерних об’єктів, процесів та методів.   

РН 7 – Здатність експериментувати та аналізувати дані.   
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РН 10 – Здатність  поєднувати  теорію  і  практику  для  розв'язування  інже-

нерного завдання.   

РН 19 – Здатність розуміти потребу самостійно навчатися впродовж  життя.   

РН 20  – Здатність використовувати знання у розв'язуванні завдання з   під-

вищення якості продукції.   

РН 21 – Розуміння принципів конструювання механізмів і машин та  облад-

нання   різного призначення для машинобудування та методів їх розрахунку.   

РН 23 – Концептуальні  знання,  набуті  у процесі навчання  та  професійної   

діяльності,   включаючи   певні   знання   сучасних  досягнень;  критичне мислен-

ня  основних  теорій,  принципів,  методів і понять у навчанні та професійній дія-

льності.     

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: сучасний стан і перспективи розвитку автомобільних двигунів внут-

рішнього згоряння; основи теорії робочих процесів; вимоги до характеристик 

двигуна та їх побудови, формування сил і моментів, діючих у кривошипно-

шатунному механізмі, методи зрівноваження двигуна, основи конструювання та 

розрахунку; 

вміти: виконувати розрахунки робочого циклу, характеристик та динаміки 

двигуна внутрішнього згоряння, оцінювати його основні показники, експеримен-

тально визначати його характеристики. 

 

3. Програма 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. 

4.1 Цикл із підведенням теплоти при постійному об’ємі.  

4.2 Цикл із підведенням теплоти при постійному тиску.  

4.3 Цикл із змішаним способом  підведення теплоти. 
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4.4 Робота та середній тиск термодинамічного циклу. 

4.5 Аналіз термодинамічних циклів із різними способами  

підведення теплоти.  

Тема 5. Горюча суміш і продукти згоряння.  

Тема 6. Дійсні цикли ДВЗ.  

6.1 Основні процеси дійсних циклів і фази газорозподілу. 

6.2 Стан газу перед впускними та за випускними клапанами.  

6.3 Процес наповнення. 

6.4  Процес стиснення. 

6.5  Процес згоряння. 

6.5.1  Процес згоряння у двигуні з іскровим запалюванням.  

6.5.2  Процес згоряння у дизелі. 

6.5.3 Температура та тиск наприкінці згоряння. 

6.6  Процес розширення. 

6.7 Процес випуску. 

6.8 Індикаторні  діаграми. 

6.9 Визначення вихідних даних для розрахунку ДВЗ. 

Тема 7. Показники ДВЗ. 

7.1 Індикаторні показники. 

7.2 Ефективні показники. 

7.3 Екологічні показники. 

Тема 8 Тепловий баланс ДВЗ 

Тема 9 Визначення вихідних даних для розрахунку ДВЗ 

Тема 10 Характеристики автомобільних двигунів. 

10.1 Швидкісні характеристики. 

10.1.1 Зовнішня швидкісна характеристика. 

10.1.2 Часткові швидкісні характеристики. 

10.2 Навантажувальні характеристики.  

10.3 Багатопараметрові характеристики. 

10.4 Екологічні характеристики.  
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10.5 Регулювальні характеристики.  

Змістовий модуль 2. Динаміка автомобільних двигунів.  

Тема 1. Кінематика КШМ. 

1 Переміщення поршня. 

2 Об’єм циліндра.  

3 Швидкість поршня.  

4 Прискорення поршня.  

5  Кінематика багатоциліндрових двигунів.  

Тема 2. Сили та моменти, що діють в КШМ.  

1  Визначення рухомих мас КШМ.  

2  Сили, що діють у  КШМ.  

2.1  Сили, що діють на поршень.  

2.2  Сили, що діють на шатун і кривошип.  

2.3 Сили, що діють у шарнірних з’єднаннях КШМ.  

3  Обертальний момент на кривошипі та колінчастому валу.  

4 Нерівномірність обертання колінчастого вала та розрахунок маси маховика. 

Тема 3. Урівноваження ДВЗ. 

1 Умови та критерії врівноваження ДВЗ. 

2  Методи врівноваження ДВЗ.  

3  Урівноваження багатоциліндрових двигунів. 

3.1 Двигуни з непарним числом циліндрів. 

3.2  Двигуни з парним числом циліндрів. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо-

го 

у тому числі 
усього 

у тому числі 

лк пр лб ср лк пр лб ср. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи теорії автомобільних двигунів. 

Тема 1. Вступ. Відомості з істо-

рії автомобільних двигунів 
3,5 0,5 – – 3 3,5 – – – 3,5 

Тема 2. Класифікація автомобі-

льних двигунів 
3,5 – – – 3,5 3,5 – – – 3,5 

Тема 3. Об’єми циліндрів та їх 

співвідношення. 
4,5 1 0,5 – 3 4,5 – – – 4,5 

Тема 4. Термодинамічні цикли. 7 4 – – 3 7 0,5 – – 6,5 

Тема 5. Горюча суміш і продук-

ти згоряння  
5,5 2 0,5 – 3 5,5 – – – 5,5 

Тема 6. Дійсні цикли ДВЗ 28 9 5 8 6 28 1 2 2 23 

Тема 7. Показники ДВЗ 10 3 2 – 5 10 0,5 – – 9,5 

Тема 8 Тепловий баланс ДВЗ 1,5 – – – 1,5 1,5 – – – 1,5 

Тема 9 Визначення вихідних 

даних для розрахунку ДВЗ 
0,5 0,5 – – – 0,5 – – – 0,5 

Тема 10. Характеристики ДВЗ 34 4 2 10 18 34 2 1 2 29 

Разом за змістовим модулем 1 98 24 10 18 46 98 4 3 4 87 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 2. Динаміка автомобільних двигунів. 

Тема 1. Кінематика КШМ 8 2 1 – 5 8 – 1 – 7 

Тема 2. Сили та моменти, що 18 8 5 – 5 18 1 – – 17 



 

 

10 
діють в КШМ 

Тема 3. Урівноваження ДВЗ 11 6 – – 5 11 1 – – 10 

Разом за змістовим модулем 2 37 16 6 – 15 37 2 1 – 34 

ІНДЗ (КР) 15 – – – 15 15 – – – 15 

Семестровий контроль (іспит) – – – – – – – – – – 

Усього годин 150 40 16 18 76 150 6 4 4 136 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість  

годин 

дфн зфн 

    

 Усього   

 

6. Теми практичних занять 

 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість  

годин 

дфн зфн 

1 Розрахунок процесів дійсних циклів ДВЗ 8 2 

2 Розрахунок характеристик ДВЗ 2 1 

3 Розрахунок сил і моментів в КШМ 6 1 

 Усього 16 4 
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7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

дфн зфн 

1 Засвоєння загальних методів випробувань 
автомобільних двигунів на моторних стендах 

2 – 

2 Визначення індикаторної діаграми двигуна проведенням 
випробувань на моторному стенді  

4 2 

3 Експериментальне визначення навантажувальних харак-
теристик двигуна внутрішнього згоряння 

6 2 

4 Експериментальне визначення  характеристик димності 
дизеля 

4 – 

5 Експериментальне визначення екологічних показників 
бензинового двигуна  

2 – 

 Усього 18 4 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість  

годин 

дфн зфн 

1 2 3 4 

1 Вступ. Відомості з історії автомобільних двигунів 3 3,5 

2 Класифікація автомобільних двигунів 3,5 3,5 

3 Об’єми циліндрів та їх співвідношення 3 4,5 

4 Термодинамічні цикли 3 6,5 

5 Горюча суміш і продукти згоряння 3 5,5 

6 Дійсні цикли ДВЗ 6 23 

7 Показники ДВЗ 5 9,5 

8 Тепловий баланс ДВЗ 1,5 1,5 

9 Визначення вихідних даних для розрахунку ДВЗ – 0,5 
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1 2 3 4 

10 Характеристики ДВЗ 18 29 

11 Кінематика КШМ 5 7 

12 Сили та моменти, що діють в КШМ 5 17 

13 Урівноваження ДВЗ 5 10 

 Усього забезпечення аудиторних занять – – 

 Забезпечення індивідуальних занять (КР) 15 15 

 Забезпечення семестрового контролю (іспит) – – 

 Усього 76 136 

 

9. Методи навчання 

 

– пояснювально-ілюстративні – вербальні методи передачі та сприймання на-

вчальної інформації (розповідь, лекція, бесіда), наочні (відео-ілюстрація, презента-

ція), практичні (групові та індивідуальні завдання, виконання лабораторних, аналі-

тично-розрахункових робіт, практичне використання сучасних приладів); 

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

вправ за зразком чи алгоритмом; 

– проблемного викладу – ситуаційне моделювання, аналіз виробничих ситу-

ацій, дискусія, аналіз відео фрагментів, написання рефератів, анотування науково-

технічних джерел; 

– частково-пошукові – евристичні бесіди, самостійне розв’язання проблем-

них ситуацій, написання тез доповідей. 

 

10. Методи контролю 
 

Методи поточного контролю: індивідуальне опитування (тестування), за-

хист лабораторних робіт (тестування), перевірка індивідуальних завдань. 

Методи модульного контролю: письмова контрольна робота (тестування). 

Методи підсумкового контролю: іспит (тестування). 
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11. Розподіл балів, що отримують студенти на екзамені 

 

 
 

Виконання курсового проекту (роботи) 
 

 
Пояснювальна  

записка 
Ілюстративна  

частина Захист роботи Сума 

до 80 – до 20 100 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види навча-
льної діяльнос-

ті 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 

проекту (роботи),  
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 можливі-

стю повторного  
складання 

не зараховано з можли-
вістю повторного скла-

дання 

0––34 F 

незадовільно з 
обов’язковим повтор-

ним вивченням  
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повтор-

ним вивченням дисцип-
ліни 

Вид занять 

Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль №2 Екзамен Сума 

Т1 – Т10 Т1 – Т3 

Лекції 15 5 – 20 

Практ.зан., лаб.роб.,  10 10 – 20 

Поточний контроль:  – – – – 

опитування (тестування) 25 15 – 40 

Підсумковий тест (екзамен) – – 20 20 

Усього 50 30 20 100 
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12. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять і виконання курсової роботи 

з навчальної дисципліни «Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів» для 

студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 133 – «Галузеве ма-

шинобудування»  (у тому числі скорочений термін навчання) освітнього ступеня 

«бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградсько-

го,  2017. 

 

2. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної ди-

сципліни «Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів» для студентів ден-

ної  та заочної  форм  навчання  зі  спеціальності 133 – « Галузеве машинобуду-

вання» (у тому числі скорочений термін навчання) освітнього ступеня «Бакалавр». 

Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського,  2017. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів» для студентів денної  та за-

очної  форм  навчання  зі  спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування», за 

спеціалізацією «Колісні та гусеничні транспортні засоби» («Автомобілебудуван-

ня») (у тому числі скорочений термін навчання) освітнього ступеня «Бакалавр». 

Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського,  2017. 

 

13. Рекомендована література 

 

Базова 

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

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

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

ршневих двигунів внутрішнього згоряння: навчальний посібник.  Харків: Точка, 

2011. 194 с. 
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3. Шапко В. Ф., Шапко С. В. Основи теорії та динаміки автомобільних дви-

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

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

ршневих двигунів внутрішнього згоряння: навчальний посібник, 2-ге видання. 

Харків: Точка. 2014. 148 с.  

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

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

 

Допоміжна 

 

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

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

М.: Высш. шк. 2005, 400 с. 

2. Двигатели внутреннего сгорания. В 3-х книгах. кн. Кн. 2. Динамика и 

конструирование:  учебник  для  вузов  / В. Н. Луканин и др. Под ред. В. Н. Лука-

нина и М. Г. Шатрова.  3-е изд. перераб. М.: Высш. шк. 2007, 400 с. 

3. Дьяченко   В. Г.    Теория    двигателей  внутреннего  сгорания: учебник. 

Харьков: ХНАДУ, 2000. 500 с. 

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

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

2011. 233 с. 

5. Шапко В. Ф.,  Шапко С. В. Метод розрахунку багатопараметрової харак-

теристики автомобільного двигуна внутрішнього згоряння. Вісник Кременчуцько-

го державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ, 2009. – 

Вип.1/2009 (54). – С. 93-95. 

6. Шапко В. Ф., Атамась А. І., Єлістратов В. О. Екологічні багатопараметро-

ві характеристики автомобіля. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. На-

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

 


