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1. Опис навчальної дисципліни 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни Найменування показ-

ників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 
Галузь знань: 

13  Механічна інженерія   
Варіативна 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 5-й 6-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання − к/р 

Семестр 

9-й 11-й 
Загальна кількість го-

дин – 150 

Спеціальність 

 133 «Галузеве машинобуду-

вання» 

 

Освітньо-професійна програма  

«Колісні та гусеничні транспор-

тні засоби» 
Лекції 

22 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 6 год. 

Лабораторні 

− − 

Самостійна робота 

114 год. 136 год. 

Вид контролю 

Тижневих годин для 

денної форми навчан-

ня: 

аудиторних – 2,00; 

самостійної роботи 

студента – 6,33. 

Освітній ступінь: магістр 

іcпит 

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

дивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,32; 

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

 

Метою  викладання дисципліни «Спеціалізований рухомий склад»  є ви-
вчити робочі процеси та конструкції спеціального технологічного обладнання 
спеціалізованого рухомого складу, а також методики обчислень основних експлу-
атаційних параметрів цього обладнання. 

Дисципліна «Спеціалізований рухомий склад» викладається студентам ма-
гістрантам за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування». Вивчаючи цю 
дисципліну , студенти отримують інформацію про групування вантажів та класи-
фікацію спеціалізованого рухомого складу для їх перевезення, знайомляться з 
особливостями визначення та дослідження властивостей, що зумовлені спеціалі-
зацією автопоїздів, самоскидів різного призначення, автомобілів-фургонів та ав-
тоцистерн, а також спеціальних транспортних засобів для перевезень великоваго-
вих та довговимірних вантажів. 

Завдання навчальної дисципліни «Спеціалізований рухомий склад» — дати 
поняття про спеціалізований рухомий склад, визначити його класифікацію та 
конструкцію, переваги й можливості, а також тенденції  розвитку у майбутньому. 

Продовжити формування загальних компетенцій: ЗК2 - здатність викорис-
товувати знання у практичних ситуаціях; ЗК3 - здатність навчатися та оволодівати 
сучасними знаннями, ЗК4 - Здатність працювати самостійно та у складі команди, 
а також фахових компетенцій:  ФК4 - здатність втілювати передові інженерні роз-
робки дляотримування практичних результатів; ФК10 – здатність застосовувати 
норми галузевих стандартів.і; ФК13 - здатність застосовувати системний підхід 
для розв’язування інженерних завдань. 

 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 
-  особливості конструкції спеціалізованих транспортних засобів (самоски-

дів, фургонів, цистерн, самонавантажувачів, причепів та ін.); 
-  вимоги, класифікацію та експлуатаційні особливості основних видів 

СРС; 
-  конструктивні особливості, основи підбору, експлуатації та розрахунку 

спеціальних вузлів та механізмів СРС (перевертаючих пристроїв, зчепних при-
строїв, коників лісовозів та ін.); 

-  методику теоретичної оцінки і розрахунку тягово-швидкісних, гальмів-
них та інших експлуатаційних властивостей автопоїздів та окремих видів СРС; 

-  тенденції розвитку СРС, номенклатуру і та перспективи розвитку типажу 
СРС, методи спеціалізації автомобілів. 
вміти: 

-  самостійно вивчати конструктивні властивості СРС; 
-  приймати рішення про можливість застосування СРС для перевезення рі-

зних видів вантажів; 
-  визначати основні показники СРС. 
Програмні результати навчання за ОПП: 
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ПРН2 - Знання з механіки і машинобудування та спроможність окреслюва-
ти перспективи їхнього розвитку; 

ПРН4 - вміння ставити та розв`язувати завдання, застосовуючи передові 
інженерні методи розраховування; 

ПРН5 - вміння системно аналізувати інженерні об’єкти, процеси і методи; 
ПРН10 - вміння поєднувати теорію та практику для розв'язування 

інженерного завдання; 
ПРН11 - фахові майстерність і навички; 
ПРН22 - Здатність аналізувати та демонструвати тенденції розвитку науки 

і техніки, акцентуючи увагу на досягненнях вітчизняного та світового машинобу-
дування у галузі автомобілебудування.  

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Гальмівні системи автопоїздів та самоскиди. 
Тема 1. Гальмівні системи автопоїздів, особливості конструкції і експлуата-

ції. 
1.1 Гальмівні системи автопоїздів. 
1.2 Особливості конструкції гальмівних систем автопоїздів. 
1.3 Особливості  експлуатації гальмівних систем автопоїздів. 
Тема 2. Вимоги до гальмівних систем автопоїздів 

2.1 Загальні відомості про стійкість автопоїздів при гальмуванні.  
2.2 Нормативні вимоги по ефективності і відповідності ланок автопоїзду 

при гальмуванні 
2.3 Вимоги до допоміжної гальмівної системи автопоїздів. 
2.4 Вимоги правила 13 ЄЕК ООН до гальмівних систем автопоїздів.  
Тема 3. Приводи гальмівних систем автопоїздів 

3.1 Основні типи приводів гальмівних систем автопоїздів: однопровідна, 
двопровідна та електропневматична. Склад, принципи роботи та особливості за-
стосування 

3.2. Одно провідна гальмівна система автопоїзда: склад, принципи роботи та 
особливості застосування 

3.3 Дво провідна гальмівна система автопоїзда: склад, принципи роботи та 
особливості застосування.  

3.4 Електропневматична гальмівна система автопоїзда: склад, принципи ро-
боти та особливості застосування.   

Тема 4. Автомобілі та автопоїзди самоскиди 

4.1. Класифікація та області застосування саморозвантажувального транс-
порту. Нагрузочні умови і експлуатаційні особливості 

4.2 Експлуатаційні особливості самоскидів. 
4.3. Навантажувальні умови самоскидів. 
Тема 5. Основи проектування гідро обладнання самоскидів 
5.1 Способи розвантажування кузову.  
5.2 Конструктивні особливості шасі і кузовів самоскидів. 
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5.3 Основи проектування гідрообладнання і пристроїв розвантажування 
Тема 6. Стійкість самоскидів. 
6.1 Стійкість саморозвантажувального транспорту.  
6.2 Поперечна  стійкість при розвантажуванні платформи і вплив на неї 

окремих чинників. 
6.3 Повздовжня стійкість при розвантажуванні платформи і вплив на неї 

окремих чинників. 
Тема 7. Автопоїзди для перевезення довговимірних та великовантажних ва-

нтажів 
7.1 Автопоїзди для перевезення довговимірних та великовантажних ванта-

жів. Вимоги і класифікація. Конструктивні особливості і компоновочні схеми. 
Умови навантаження. 

7.2 Автопоїзди для перевезення будівельних конструкцій. Вимоги і класи-
фікація. Конструктивні особливості і компоновочні схеми. Умови навантаження. 

7.3 Автопоїзди для перевезення труб. Вимоги і класифікація. Конструктивні 
особливості і компоновочні схеми. Умови навантаження.  

7.4 Автопоїзди для перевезення металопрокату. Вимоги і класифікація. 
Конструктивні особливості і компоновочні схеми. Умови навантаження. 

7.5 Автопоїзди для перевезення лісу. Вимоги і класифікація. Конструктивні 
особливості і компоновочні схеми. Умови навантаження.  

7.6 Автопоїзди для перевезення великовагових та великогабаритних ванта-
жів. Вимоги і класифікація. Конструктивні особливості і компоновочні схеми. 
Умови навантаження. 

Змістовий модуль 2. Лісовози, самонавантажувачі, фургони та цистерни 
Тема 1. Автопоїзди-лісовози 
1.1 Конструкції автопоїздів-лісовозів. 
1.2 Вимоги експлуатації автопоїздів-лісовозів. 
1.3 Склад, призначення та принципи роботи спеціального обладнання лісо-
возів. 
Тема 2. Проектування коників лісовозів 
2.1 Основи проектування коників лісовозів та поворотних пристроїв розпус-
ків.  
2.2. Визначення площі поперечного розрізу коників тягача та розпуска. 
2.3. Визначення відстані між кониками тягача та розпуска. 
Тема 3. Автопоїзди для перевезення труб та залізобетонний виробів.  
3.1 Конструктивно компоновочні схеми автопоїздів для перевезення труб, 
особливості конструкції та експлуатації. 
3.2 Конструктивно компоновочні схеми автопоїздів для перевезення  залізо-
бетонний виробів, особливості конструкції та експлуатації. 
Тема 4. Автомобілі та автопоїзди-самонавантажувачі 
4.1 Класифікація, конструктивні схеми автомобілів та автопоїздів-
самонавантажувачів.  
4.2 Кранові, портальні самонавантажувачі. 
4.3 Автомобілі з вантажепід’йомними бортами. 
4.4 Стійкість автомобілів самонавантажувачів.  
4.5 Характеристика безпечної роботи, вимоги до підвіски. 
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Тема 5. Автомобілі та автопоїзди-фургони 
5.1. Класифікація та основні конструктивні схеми автомобілів та автопоїздів 
фургонів.  
5.2 Експлуатаційні вимоги до фургонів. 
5.3 Рефрижератори та ізотермічні фургони. Засоби охолодження.  
5.4 Холодильне обладнання рефрижераторів. 
5.5 Методика визначення холодопродуктивності обладнання рефрижерато-
рів. 
Тема 6.  Автомобілі та автопоїзди-цистерни 
6.1 Класифікація та основні конструктивні і експлуатаційні вимоги автомо-
білів і автопоїздів цистерн.  
6.2 Основні конструктивно компоновочні схеми автомобілів та автопоїздів 
цистерн.  
6.3 Цистерни для перевезення нафтопродуктів.  
6.4 Технологічне обладнання цистерн та паливозаправників.  
6.5 Основи розрахунку резервуарів цистерн на міцність.  
6.6 Стійкість цистерн та методи її підвищення. 
Тема 7.  Цистерни для перевезення продовольчих продуктів та сипких ван-
тажів 
6.1 Класифікація цистерни для перевезення продовольчих продуктів.  
6.2 Основні конструктивні та експлуатаційні вимоги.  
6.3 Технологічне обладнання цистерни для перевезення продовольчих про-
дуктів та принципи його роботи. 
6.4 Цистерни для перевезення цементу. Конструкція склад, призначення та 
принципи роботи технологічного обладнання.  
6.5 Навантаження та розвантаження  цистерн для перевезення цементу. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

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. Гальмівні системи автопоїздів та самоскиди. 
Тема 1. Гальмівні системи ав-
топоїздів, особливості конс-
трукції і експлуатації.  

10 2 – – 8 10 2 – – 8 

Тема 2. Вимоги до гальмівних 
систем автопоїздів  

6 2 – – 4 8 – – – 8 

Тема 3. Приводи гальмівних 
систем автопоїздів. 

6 2 – – 4 8 – – – 8 

Тема 4. Автомобілі та автопо-
їзди самоскиди. 

10 2 – – 8 10 2 – – 8 

Тема 5. Основи проектування 
гідро обладнання самоскидів   

8 2 – – 6 8 – – – 8 

Тема 6. Стійкість самоскидів . 8 2 – – 6 8 – – – 8 
Тема 7. Автопоїзди для пере-
везення довго вимірних та ве-
ликовантажних вантажів  

13 1 4 – 8 8 – – – 8 

Разом за змістовим модулем 1 61 13 4 – 44 60 4 – – 56 
Змістовий модуль 2. Лісовози, самонавантажувачі, фургони та цистерни.  

Тема 1. Автопоїзди-лісовози.   8 2 – – 6 12 2 – – 10 
Тема 2.  Проектування 
коників лісовозів 

7 1 – – 6 8 – – – 8 

Тема 3.  Автопоїзди для пере-
везення труб та залізобетон-
них виробів. 

5 1 – – 4 8 – – – 8 

Тема 4.  Автомобілі та 
автопоїзди самонавантажувачі 

21 1 4 – 16 10 – 2 – 8 

Тема 5. Автомобілі та 
автопоїзди фургони 

21 1 2 – 18 10 – 2 – 8 

Тема 6.  Автомобілі та 
автопоїзди цистерни 

22 2 4 – 16 14 2 2 – 10 

Тема 7.  Цистерни для переве-
зення продовольчих 
продуктів та сипких вантажів 

5 1 – – 4 8 – – – 8 

Разом за змістовим модулем 2 89 9 10 – 70 70 4 6 – 60 
ІНДЗ ( к/р) – – – – – 20 – – – 20 
Семестровий контроль (іспит) – – – – – – – – – – 
Усього годин за семестр 150 22 14 – 114 150 8 6 – 136 
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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 

1 
Визначення та дослідження характеристики безпечної робо-
ти автомобіля самонавантажувача. 

2 2 

2 
Дослідження залежності навантаження на шини від вильоту 
стріли для автомобілів самонавантажувачів 

2 – 

3 
Дослідження залежності потужності холодильної установки 
автомобіля призначеного для перевезення вантажу, що шви-
дко псується, від відстані та типу вантажу. 

2 2 

4 
Дослідження величини радіуса повороту та  траєкторії кри-
волінійного руху тягача сідельного  автопоїзда 

2 – 

5 
Дослідження та визначення положення напівпричепа під час 
криволінійного руху та  габаритної смуги сідельного  авто-
поїзда. 

2 – 

6 
Компоновка та визначення розмірів ємності цистерни для 
перевезення нафтопродуктів. визначення центра ваги та по-
перечної стійкості автомобіля цистерни. 

2 2 

7 
Дослідження та визначення зусилля в зчіпці причіпного ав-
топоїзда 

2 – 

 Усього за семестр 14 6 
 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

Кількість годин № 
з/п 

Назва теми 
дфн зфн 

  – – 
 Усього за семестр – – 
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8. Самостійна робота 

 

Кількість го-
дин 

№ 
з/п 

Назва теми 
дфн зфн 

1 
Гальмівні системи автопоїздів, особливості конструкції і екс-
плуатації.  

8 8 

2 Вимоги до гальмівних систем автопоїздів  4 8 
3 Приводи гальмівних систем автопоїздів. 4 8 
4 Автомобілі та автопоїзди самоскиди. 8 8 
5 Основи проектування гідро обладнання самоскидів   6 8 
6 Стійкість самоскидів . 6 8 

7 
Автопоїзди для перевезення довго вимірних та великованта-
жних вантажів  

8 8 

8 Автопоїзди-лісовози.   6 10 
9 Проектування коників лісовозів 6 8 

10 Автопоїзди для перевезення труб та залізобетонних виробів. 4 8 
11 Автомобілі та автопоїзди самонавантажувачі 16 8 
12 Автомобілі та автопоїзди фургони 18 8 
13 Автомобілі та автопоїзди цистерни 16 10 

14 
Цистерни для перевезення продовольчих продуктів та сипких 
вантажів 

4 8 

 Усього забезпечення аудиторних занять* – – 
 Забезпечення індивідуальних завдань ( к/р) – 20 
 Забезпечення семестрового контролю – – 
 Усього  114 136 

 

9. Методи навчання 

 

Лекційні заняття, практичні заняття,  індивідуальні завдання, контрольні 

роботи 

 

10. Методи контролю 

 

Опитування, тестування, письмові контрольні роботи, іспит. 
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11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 
Вид занять 

Т1 – Т7 Т1 – Т7 
Іспит Сума 

Лекції 5 5 – 10 
Поточний контроль  15 15 – 30 
Практичні 20 20 – 40 
Іспит – – 20 20 
Усього 40 40 20 100 

 

Заочна форма 

Вид занять Бали 

Лекційні 10 

Практичні 30 

Контрольна робота 40 

Іспит 20 

Усього 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практи-

ки 
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 можливіс-
тю 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 

«Спеціалізований рухомий склад» для студентів денної  форми навчання зі спеці-
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альності 133 – «Галузеве машинобудування». 

2. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дис-

ципліни «Спеціалізований рухомий склад» для студентів денної  форми навчання 

зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». 

 

13. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Акимов Г.А. Саморазгружающийся транспорт. — М.: Транспорт,  

1965. — 232с. 

2. Белокуров В.И. Автомобили-самосвалы / В.И.Белокуров, О.В. Гладков, 

А.А. Захаров А. С. Малик-Саркисьянц. Под общ. Ред.  А.С. Малик-

Саркисьянца.— М.:Машиностроение, 1987. — 216с. 

3. Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автомобильного 

транспорта. Учебник для вузов. — М.: Транспорт,1979. — 296с., 

4. Гришкевич А.И. Автомобили. Специализированный подвижной состав.  

Учебное пособие для вузов. — Мн.: Вис.шк., 1989. — 240с.:  

5. Павлов В.А.  Транспортные прицепы и полуприцепы. / В.А. Павлов, 

С.А.Муханов — М.: Воениздат, 1981. — 194с. 

6. Якобиашвили А.М. Специализированный подвижной состав для 

грузовых автомобильных перевозок. / А.М Якобиашвили В.С. Олитский  

А.Л. Цеханович — М.: Транспорт, 1979. — 319с. 

 

Допоміжна 

1. Булычев Д.В., Грифф М.И. Автопоезда. Учебное пособие для водителей. – 

М.: Транспорт, 1990.  – 215 с. 

 

 

14. Інформаційні ресурси 

1. www.ngpedia.ru 

2. www.avtokeb.ru/spec.html 


