


3. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання дисципліни «Проектування обладнання спеціалізова-

них транспортних засобів» є вивчення робочих процесів та конструкції спеціаль-

ного технологічного обладнання спеціалізованого рухомого складу, а також мето-

дики обчислень основних експлуатаційних параметрів цього обладнання. Вивча-

ючи цю дисципліну, студенти також отримують інформацію про групування ван-

тажів та класифікацію спеціалізованого рухомого складу для їх перевезення, зна-

йомляться з особливостями визначення та дослідження властивостей, що зумов-

лені спеціалізацією автопоїздів, самоскидів різного призначення, автомобілів са-

монавантажувачів. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є спеціалізований рухомий 

склад автомобільного транспорту, його робочі процеси та конструкції спеціально-

го технологічного обладнання, а також методики проектування, обчислення осно-

вних експлуатаційних параметрів цього обладнання та експлуатаційних характе-

ристик. 

Основним завданням вивчення дисципліни є засвоєння послідовності ви-

значення конструктивних параметрів технологічного обладнання основних видів 

спеціалізованого рухомого складу, а також впливу цих параметрів на експлуата-

ційні показники спеціалізованого рухомого складу. 

 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Пререквізити дисципліни 

Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна 

вивчається після викладання наступних курсів: «Теоретична механіка», «Опір ма-

теріалів», «Теорія механізмів і машин», «Гідравліка гідро-, та пневмоприводи». 

Постреквізити дисципліни 

Вивчення дисципліни забезпечує можливість: підготовки до підсумкової 

атестації; доступу до навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

Компетентності 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають наступ-

них компетентностей і програмних результатів навчання. 



 

Загальні компетентності:  

  Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях. 

  Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями. 

  Базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально-професійних ди-

сциплін. 

Фахові компетентності спеціальності:  

  Здатність продемонструвати знання і розуміння фундаментальних нау-

кових фактів, концепцій, теорій, принципів. 

  Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові та те-

хнічні методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення інже-

нерних завдань галузевого машинобудування. 

  Здатність втілювати інженерні розробки для отримування практичних 

результатів. 

  Здатність розуміти завдання сучасного виробництва, спрямовані на за-

доволення потреб споживачів. 

  Здатність демонструвати творчий та інноваційний потенціал у проект-

них розробках. 

  Здатність демонструвати творчий та інноваційний потенціал у проект-

них розробках. 

  Здатність застосовувати норми галузевих стандартів. 

  Здатність використовувати знання, щоб вибирати конструкційні матері-

али, устаткування, процеси. 

  Здатність демонструвати розуміння, у яких царинах можна використо-

вувати інженерні знання. 

  Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

  Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач спеціальності 

Програмні результати навчання: 

  Здатність демонструвати знання і розуміння засад фундаментальних та 

інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування. 



 

  Здатність демонструвати знання з механіки і машинобудування та окре-

слювати перспективи їхнього розвитку. 

  Здатність ставити та розв`язувати інженерні завдання галузевого маши-

нобудування з використанням відповідних розрахункових і експериментальних 

методів  

  Здатність поєднувати теорію і практику для розв'язування інженерного 

завдання. 

  Здатність демонструвати фахові майстерність і навички. 

  Здатність розуміти потребу самостійно навчатися впродовж життя. 

  Розуміння принципів конструювання механізмів і машин та обладнання 

різного призначення для машинобудування та методів їх розрахунку. 

  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні про-

блеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передба-

чає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

  Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяль-

ності, включаючи певні знання сучасних досягнень; критичне осмислення основ-

них теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності.   

  Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізова-

них сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та 

інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, за-

стосування інноваційних підходів.  

  Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в галузі професійної діяльності; здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

-  особливості конструкції спеціалізованих транспортних засобів (самоски-

дів, фургонів, цистерн, самонавантажувачів, причепів та ін.); 



 

-  вимоги, класифікацію та експлуатаційні особливості основних видів спе-

ціалізованого транспорту; 

-  конструктивні особливості, основи підбору, експлуатації та розрахунку 

спеціальних вузлів та механізмів спеціалізованого транспорту (перевертаючих 

пристроїв, зчіпних пристроїв, коників лісовозів та ін.); 

-  методику теоретичної оцінки і розрахунку тягово-швидкісних, гальмів-

них та інших експлуатаційних властивостей автопоїздів та окремих видів спеціа-

лізованого транспорту; 

-  тенденції розвитку спеціалізованого транспорту, номенклатуру та перс-

пективи розвитку його типажу, методи спеціалізації автомобілів. 

Вміти: 

-  самостійно вивчати конструктивні властивості спеціалізованого транс-

порту; 

-  приймати рішення про можливість застосування спеціалізованого транс-

порту для перевезення різних видів вантажів; 

-  визначати основні показники спеціалізованого транспорту. 

 

Методи навчання 

При вивченні дисципліни застосовуються наступні методи навчання: 

– пояснювально-ілюстративні – вербальні методи передачі та сприймання 

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

нтація), практичні (вправи, групові та індивідуальні завдання, виконання лабора-

торних, аналітично-розрахункових робіт, практичне використання сучасних при-

ладів); 

– 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. 



 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Теми лекційних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про спеціалізований рухомий склад, ав-

топоїзди. 

1 Вступ. Основні напрями дисципліни. 

2 Загальні відомості про автопоїзди. 

3 Автомобілі-тягачі 

4 Тягово-зчіпні пристрої автопоїздів. 

5 Опорно-зчіпні пристрої автопоїздів 

Змістовий модуль 2. Причіпний склад, самоскиди та самонавантажувачі. 

1 Причіпний склад автопоїздів. 

2 Опорні та поворотні пристрої причіпного складу. 

3 Автомобілі та автопоїзди  самоскиди. 

4 Випробування автомобілів самоскидів. 

5 Автомобілі та автопоїзди самонавантажувачі. 

 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

1 Визначення повної маси причепу автопоїзда 

2 Визначення повного об’єму та внутрішніх розмірів платформи причепа 

самоскида 

3 Компоновка причепа самоскида та визначення його вихідних даних 

4 Визначення залежності зусилля на штоці гідроциліндра від кута підйому 

платформи причепа самоскида 

5 
Визначення залежності довжини штока гідроциліндра від кута підйому 

платформи, кількості та діаметрів його ступенів, а також залежності тиску 

в гідроциліндрі  

6 Визначення характеристики безпечної роботи автомобіля чи автопоїзда 

самонавантажувача 

 



 

 

4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

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

хист практичних робіт (тестування), перевірка індивідуальних завдань. 

Методи модульного контролю: письмова контрольна робота (тестування). 

Методи підсумкового контролю: іспит (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 

Вид занять 
Змістовий мо-

дуль №1 

Змістовий мо-

дуль №2 

 

Іспит Сума 

Поточний конт-

роль  
20 20 – 40 

Практичні 20 20 – 40 

Іспит – – 20 20 

Усього 40 40 20 100 

 

Заочна форма навчання 

Вид занять Бали 

Лекційні 20 

Практичні 30 

Контрольна робота 30 

Іспит 20 

Усього 100 

 

 



 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою Сума 

балів 

Оцінка 

ECTS для екзамену, КП (КР), 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 повто-

рного складання 

не зараховано з можливістю по-

вторного складання 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим по-

вторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим по-

вторним вивченням дисципліни 
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7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

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

сурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 
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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 нарахо-

вуються бали. Запізнення на заняття недопустимі. Пропущені заняття повинні бу-

ти відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. За об’єктивних 

причин навчання може відбуватись в дистанційній формі (за погодженням із кері-

вником дисципліни). 

Кожна оцінка виставляється відповідно до розроблених викладачем і заздале-

гідь оголошених студентам критеріїв. У випадку невиконання студентом усіх перед-

бачених 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 контро-

льних робіт і заліків (екзаменів) заборонені. Цитування в письмових роботах до-

пускається 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, досяг-

нення духовної, матеріальної незалежності та соціалізації молоді з обмеженими 

функціональними можливостями й відображає стан розвитку демократичних про-

цесів 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.  


