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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення принципів 

конструювання та розрахунку автомобільних вузлів і деталей на міцність, 

жорсткість і довговічність, а також отримання практичних здібностей, які 

дозволяють випускнику виконувати професійні обов’язки на машинобудівельних 

підприємствах, у тому числі підприємствах автомобілебудування. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи на яких основані 

розрахункові методи агрегатів та систем автомобіля. 

Основним завданням вивчення дисципліни є опанування студентами 

методів аналізу робочих процесів, що протікають при роботі автомобіля а також 

проектування та розрахунку агрегатів та систем автомобілів, які б забезпечували 

заданий робочий процес як кожного агрегатів окремо так і всієї системи загалом, 

які потрібні для підготовки фахівця відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». 

 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Пререквізити дисципліни 

Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна 

вивчається після викладання наступних курсів: циклу фундаментальних 

дисциплін в об’ємі, необхідному для рішення виробничо-технічних, проектних 

конструкторських та дослідницьких задач; циклу професійно-орієнтовних 

дисциплін в тому числі: теоретична механіка, опір матеріалів, теорія механізмів і 

машин, нарисна геометрія, деталі машин, матеріалознавство, технологічні основи 

машинобудування і т.п.; циклу професійно-орієнтованих дисциплін: основи 

конструкції, експлуатаційні властивості  автомобілів 

Постреквізити дисципліни 

Вивчення дисципліни забезпечує можливість: 

– підготовки до підсумкової атестації; 

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

Компетентності 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають 

наступних компетентностей і програмних результатів навчання. 

Загальні компетентності: 

Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях.. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Здатність працювати самостійно та у складі команди. 

Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел. 

Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 

Базові знання фундаментальних розділів фізики і математики, в обсязі, 

необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, 

здатність використовувати математичні методи в обраній професії 

Фахові компетентності спеціальності: 

Здатність застосовувати типові аналітичні методи та комп'ютерні програмні 

засоби для розв'язування інженерних завдань галузевого машинобудування, 

ефективні кількісні методи математики, фізики, інженерних наук, а також 

відповідне комп'ютерне програмне забезпечення для розв’язування інженерних 

задач галузевого машинобудування. 

Здатність застосовувати фундаментальні наукові факти, концепції, теорії, 

принципи для розв’язування професійних задач і практичних проблем галузевого 

машинобудування. 

Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування та 

спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних 

завдань в галузі машинобудування. 

Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові та 

технічні методи, для вирішення інженерних завдань галузевого 

машинобудування. 

Здатність приймати ефективні рішення щодо вибору конструкційних 

матеріалів, обладнання, процесів та поєднувати теорію і практику для 

розв'язування інженерного завдання. 

Здатність втілювати інженерні розробки для отримування практичних 
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результатів. 

Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач у галузі автомобілебудування, підйомно-

транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машинах і обладнання, 

обладнання машинобудівного виробництва 

Здатність застосовувати норми галузевих стандартів. 

Програмні результати навчання: 

Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних 

наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі. 

Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і 

практичних проблем у галузевому машинобудуванні. 

Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи. 

Здатність ставити та розв`язувати інженерні завдання галузевого 

машинобудування з використанням відповідних розрахункових і 

експериментальних методів.  

Розуміти відповідні методи та мати навички конструювання типових вузлів 

та механізмів відповідно до поставленого завдання.  

Здатність поєднувати теорію і практику для розв'язування інженерного 

завдання. 

Розуміння принципів конструювання механізмів і машин та обладнання 

різного призначення для машинобудування та методів їх розрахунку. 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі автомобілебудування, підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, 

меліоративних машинах і обладнання, обладнання машинобудівного виробництва   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: типові аналітичні методи та комп'ютерні програмні засоби для 

розв'язування інженерних завдань галузевого машинобудування; фундаментальні 

наукові факти, концепції, теорії, принципи; норми галузевих стандартів; 

принципи конструювання механізмів і машин та обладнання різного призначення 

для машинобудування та методів їх розрахунку; 
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вміти: розв`язувати інженерні завдання галузевого машинобудування з 

використанням відповідних розрахункових і експериментальних методів; 

аналізувати інженерні об’єктів, процесів;  працювати з основними джерелами 

технічної інформації, зокрема, іноземною мовою; застосовувати методи 

конструювання типових вузлів та механізмів відповідно до поставленого 

завдання; розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

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; 

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

проблемних ситуацій, написання тез доповідей. 
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Теми лекційних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

 Змістовий модуль  1. Основні вимоги до автомобіля 

1 Основні вимоги до конструкції автомобіля 

2 Якість, надійність, технічний рівень автомобілів. 

3 Навантажувальні та розрахункові режими. 

 Змістовий модуль 2. Проектування та розрахунок агрегатів трансмісії 

автомобіля 

1 Проектування і розрахунок зчеплення 

2 Проектування і розрахунок коробок передач і роздавальних коробок 

 Змістовий модуль 3. Проектування передач автомобіля 

1 Безступінчасті передачі 

2 Карданні передачі 

3 Головна передача  

4 Диференціал 

5 Привод ведучих коліс 

 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

1 Проектування і розрахунок зчеплення 

2 Проектування і розрахунок коробки передач. 

3 Проектування і розрахунок карданної передачі. 

4 Проектування і розрахунок головної передачі 

5 Проектування і розрахунок приводу ведучих коліс 

 

4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Методи поточного контролю: індивідуальне опитування (тестування), 
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захист практичних робіт (тестування), захист курсового проекту. 

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 модуль  №1 Змістовий модуль  № 2 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 

Лекції - - - - - 

Практичні 

заняття  

- - - 6 10 

Поточн. 

контр. 

4 4 4 4 4 

Усього 4 4 4 10 14 

 

Вид занять Змістовий модуль  №3 Підсумко

вий тест 

(іспит) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  

Лекції - - - - - - - 

Практичні 

заняття 

- 10 7 - 7 - 40 

Поточн. 

контр. 

4 4 4 4 4 - 40 

Усього 4 14 11 4 11 20 100 

 

Заочна форма навчання 

Вид занять Змістовий модуль  №1 Змістовий модуль  № 2 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 

Лекції - - - - - 

Практичні 

заняття  

- - - 20 20 

Усього - - - 20 20 

http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/PPPSK.pdf
http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/PPPSK_N_Z.pdf
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Вид занять Змістовий модуль  №3 Підсумко

вий тест 

(іспит) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  

Лекції - - - - - - - 

Практичні 

заняття 

- 20 10 - 10 - 80 

Усього - 20 10 - 10 20 100 

 

 

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. Бочаров Н.Ф. Конструирование и расчет колесных машин высокой 

проходи мости. Учебник для вузов / Н. Ф. Бочаров, И. С. Цитович, А. П. Полунгян 

и др. – Москва : Машиностроение, 1983. – 299 с. 

2. Бухарин Н.А. Автомобили-конструкция, загрузочные режимы, рабочие 

процессы, прочность агрегатов автомобиля. Учебное пособие для вузов / Н. А. 

Бухарин, В. С. Прозоров, М. М. Щукин. – Ленинград : Машиностроение 

(Ленингр. отд-ние), 1973. – 504 с.  

3. Высоцкий М. С. Проектирование автомобиля. Грузовые автомобили / М. 

С. Высоцкий, Ю. Ю. Беленький и др. – Москва : Машиностроение, 1979. – 384 с. 
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4. Гаспарянц Г.А. Конструкция, основы теории и расчета автомобиля : 

учебник для машиностроительных техникумов по специальности 

«Автомобилестроение» / Г. А. Гаспарянц. – Москва : Машиностроение, 1978. – 

351 с. 

5. Гольд В. Б. Конструирование и расчет автомобиля / В. Б.  М. Гольд. – 

Москва : Машиностроение, 1962. – 464 с. 

6. Проектирование трансмиссий автомобилей / А. И. Гришкевич, Б. У. 

Бусел, Г. Ф. Бутусов, В. А. Вавуло и др. – Москва : Машиностроение, 1984. – 272 

с. 

7. Лукин П. П. Конструирование и расчет автомобиля : учебник для 

студентов втузов, обучающихся по специальности «Автомобили и тракторы» / П. 

П. Лукин, Г. А. Гаспарянц, В. Ф. Родионов. – Москва : Машиностроение, 1984. – 

376 с. 

8.  Лысов М. И. Рулевые управления автомобилей / М. И. Лысов. – Москва 

: Машиностроение, 1972. – 344 с. 

9.  Орлов П. И. Основы конструирования : справочно-методическое 

пособие в двух книгах. Книга 1, 2. / П. И. Орлов. – Москва : Машиностроение, 

1988. – 560 с. 

10.  Островцев А. Н. Основы проектирования автомобилей / А. Н. 

Островцев. – Москва : Машиностроение, 1968. – 204 с. 

11.  Пархиловский И. Г. Автомобильные листовые рессоры / И. Г. 

Пархиловский. – Москва : Машиностроение, 1978. – 232 с. 

12.  Родионов В. Ф. Проектирование легковых автомобилей / В. Ф. 

Родионов, Б. М.  Фиттерман. – Москва : Машиностроение, 1980, – 479 с. 

13.  Ротенберг Р. В. Подвеска автомобиля / Р. В. Ротенберг. – Изд. 3-е 

перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1972. – 392 с. 

 Цитович И. С. Трансмиссии автомобилей / И. С. Цитович, И. В. Каноник, В. 

А. Вавуло. – Минск : Наука и Техника, 1979. – 255 с. 
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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 

 

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). 

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. 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://korolenko.kharkov.com/
http://krnu.org/
http://www.kdu.edu.ua/LIB1/home.php
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
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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://krnu.org/enrol/index.php?id=124 

http://krnu.org/enrol/index.php?id=124

