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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Рухомий склад 

автомобільного транспорту» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра спеціальності «Автомобільний транспорт». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є рухомий склад 

автомобільного транспорту, його структура, типи, принципи класифікації та 

маркування, технічна характеристика рухомого складу, технічно-економічні 

показники роботи, знайомство з методами іспиту. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Рухомий склад 

автомобільного транспорту» базуються на знаннях таких дисциплін як історія 

автомобілебудування, вступ до фаху, історія інженерної діяльності, основи 

екології. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Автомобільний транспорт. 

2. Типаж транспортних засобів. 

3. Вимоги до конструкції та експлуатації автотранспортних засобів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання дисципліни «Рухомий склад автомобільного 

транспорту» – ознайомити студентів спеціальності 274 – «Автомобільний 

транспорт» з основними тенденціями розвитку рухомого складу автомобільного 

транспорту, набуття навиків і знань на інженерному рівні самостійного 

орієнтування у типах автомобілів, умовах їх експлуатації. 

1.2. Основне завдання викладання  дисципліни – дати поняття про 

автомобільний транспорт та його значення в єдиній транспортній системі країни, 

знайомство з видами рухомого складу автомобільного транспорту, принципами 

його класифікації та маркування, європейські вимоги до конструкції та 

експлуатації автотранспортних засобів. 

1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
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знати: історію розвитку та сучасний стан рухомого складу автомобільного 

транспорту; місце та роль автомобільного транспорту в єдиній транспортній 

системі країни; види рухомого складу автомобільного транспорту; умови 

експлуатації рухомого складу; класифікацію автомобільного рухомого складу; 

основні елементи конструкції автомобілів; технічні та експлуатаційні 

характеристики автомобілів, маркування автотранспортних засобів. 

вміти: аналізувати тенденції розвитку автомобільного транспорту; 

ідентифікувати об’єкти автомобільного транспорту, їх системи та елементи. 

1.4. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають 

наступних компетентностей і програмних результатів навчання. 

Фахові компетентності спеціальності: 

ФК 1 – здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-

правових, законодавчих актів України, правил технічної експлуатації автомобільного 

транспорту України, інструкцій та рекомендацій з експлуатації, ремонту та 

обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту; 

ФК 2 – здатність використовувати у професійній діяльності знання з устрою 

інфраструктури автомобільного транспорту, організації руху і перевезень, 

розрізняти об’єкти автомобільного транспорту та їх складові, визначати вимоги 

до їхньої конструкції. 

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. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Автомобільний транспорт. 

Тема 1. Транспортна система країни. 
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1.1 Єдина транспортна система країни. 

1.2 Види транспорту. 

1.3 Порівняльна характеристика видів транспорту. 

Тема 2. Загальні знання про автомобільний транспорт. 

2.1 Складові автомобільного транспорту. 

2.2 Роль автомобільного транспорту в Єдиній транспортній системі 

України. 

2.3 Основні напрямки розвитку автомобільних перевезень, перспективи й 

проблеми в сучасних економічних умовах. 

Змістовий модуль 2. Типаж транспортних засобів. 

Тема 1. Класифікація автотранспортних засобів. 

1.1 Класифікація АТЗ за ОН 025270-66. 

1.2 Класифікація АТЗ згідно ДК-013-97 України. 

1.3 Класифікація моторних транспортних засобів, призначених для 

перевезення людей. 

1.4 Класифікація АТЗ за кількістю осей. 

Тема 2. Міжнародна класифікація автотранспортних засобів. 

2.1 Класифікація транспортних засобів за рекомендаціями ЄЕК ООН.  

2.2 Класифікація автомобілів відповідно з Європейською Конвенцією про 

дорожній рух 1968р. 

2.3 Неофіційна загальноприйнята Європейська класифікація легкових 

автомобілів. 

2.4 Класифікація рухомого складу в інших країнах світу. 

2.5 Класифікація автобусів. 

Тема 3. Класифікація інших транспортних засобів. 

3.1 Класифікація тракторів. 

3.2 Класифікація причепів. 

3.3 Класифікація мотоциклів. 

Тема 4. Індексація наземних транспортних засобів. 

4.1 Індексація автотранспортних засобів за ОН 025270-66. 

4.2 Ідентифікаційні номери та носії даних ТЗ. 
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4.3 Структура VIN – коду. 

4.4 Маркування автотранспортних засобів. 

4.5 Маркування компонентів автотранспортних засобів. 

4.6 Зміст і місце додаткового маркування. 

4.7 Індексація автомобілів виробництва КрАЗ. 

4.8 Маркування автокранів. 

4.9 Місця встановлення маркувальних табличок. 

Тема 5. Компонувальні схеми автомобілів. 

5.1 Компонувальні схеми легкових автомобілів. 

5.2 Типи кузовів легкових автомобілів 

5.3 Компонувальні схеми автобусів. 

5.4 Компонувальні схеми вантажних автомобілів. 

 

Змістовий модуль 3. Вимоги до конструкції та експлуатації 

автотранспортних засобів. 

Тема 1. Вагові та габаритні параметри автотранспортних засобів. 

1.1 Граничні повна маса та вістові навантаження. 

1.2 Габаритна довжина, висота та ширина. 

1.3 Параметри спеціальних АТЗ для нероз’ємних, негабаритних та 

великовагових вантажів. 

1.4 Мінімальний дорожній просвіт та величина заднього звісу АТЗ. 

1.5 Допустимі навантаження на шини АТЗ. 

Тема 2. Вимоги до конструкції АТЗ. 

2.1 Вимоги до шин. 

2.2 Вимоги до кріплення коліс. 

2.3 Використання топографів та пристроїв обмеження швидкості руху. 

2.4 Вимоги до гальмівних систем. 

2.5 Нормативи з токсичності та шуму. 

2.6 Задні та бокові захисні пристрої. 

2.7 Брудозахистні пристрої. 

2.8 Освітлення та маркування. 



 7 

 

3. Рекомендована література 

 

1. Вишняков Н. Н., Вахламов В. К., Нарбут А. Н., Шлиппе И. С. , 

Островцев А. Н. Автомобиль. Основы конструкции: учебник для вузов по 

специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». – 2-е изд., перераб. и 

доп. Москва: Машиностроение, 1986. 304 с. 

2. ГОСТ Р 51980-2002. Транспортные средства. Маркировка. Общие 

технические требования. [Введён 2004-01-01]. Москва: Госстандарт России, Изд-

во стандартов, 2003. 5 с. 

3. ГОСТ Р 52051-2003. Механические транспортные средства и прицепы. 

Классификация и определения. [Введён 2004-01-01]. Москва: Госстандарт России, 

Изд-во стандартов, 2003. 11 с. 

4. ДСТУ 2984:1995. Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення.  

[Чинний від 1996-01-01]. Вид. офіц. Київ: Держстандарт України, 1995. 9 с. 

5. ДСТУ 3649:2010. Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності 

технічного стану та методи контролювання. [Чинний від 2011-07-01]. Вид. офіц. 

Київ: Держспоживстандарт України, 2011. 27 с. 

6. Калисский В. С., Манзон А. И., Нагула Г. Е. Автомобиль категории C: 

учебник водителя / под ред. В. С. Калисского. Москва: Транспорт, 1981. 304 с. 

7. Коноваленко О. Д., Черниш А. А. Ідентифікація транспортних засобів: 

навч. посіб. Харків, Друкарня Мадрид, 2020. 259 с. 

7. ОСТ 37.001.269-96. Транспортные средства. Маркировка. [Введён 

1996-08-01]. Москва: Госстандарт России, Изд-во стандартов, 1996. 12 с. 

8. Правила ЕЄК ООН, Стандарты ИСО и Директивы ЕС в области 

автомобилестроения, САТР. Москва, 1994.  121 с. 

9. Прокофьев М. В. Автомобильные транспортные средства. 

Международные требования к конструкции и эксплуатации. 2-е изд., перераб. и 

доп. Москва: ТРИАДА ЛТД, 2005. 120 с. 

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

учебник для учащихся автотранспортных техникумов / под ред. Е. Я. Тур, 

Москва: Машиностроение, 1990. 352 с. 



 8 

11. Чередников А. А., Рудников Ю. М. Автобусы. Особенности устройства 

и эксплуатации: учеб. пособие для ПТУ. Москва, Транспорт. 1991. 191 с. 

12. Vehicle Engineering Handbook. FTA, 1990. 337c. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: захист практичних та 

лабораторних робіт, письмові контрольні роботи, тести, підсумковий контроль – 

залік. 


