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Семестр, у якому 

можливе 

(планується) 

вивчення 

дисципліни 

бакалаврам 3-й курс 6-й семестр 

Факультети /ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Всім технічним факультетам 

Перелік 

компетентностей та 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

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

Розробляти, оформляти та впроваджувати у виробництво документацію щодо 

визначеності технологічних процесів виробництва,  експлуатації, ремонту та 

обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх 

систем та інших інструктивних вказівок, правил та методик. 

Розробляти технічні завдання і технічні умови на проектування об’єктів 

автомобільного транспорту, його систем та окремих елементів; складати 

плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих 

місць, визначати склад та площі приміщень, розраховувати завантаження 

устаткування та показники якості продукції. 

Розробляти проектно-конструкторську, технічну документацію зі створення, 

експлуатації, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

Брати участь у наукових дослідженнях та експериментах. 

Проводити популяризацію професійних знань та навчально-виховну роботу з 

учнями. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення 

дисципліни 

Знання з іноземної мови, вищої математики, хімії, теоретичної механіки та 

інформатики. 

Основні теми 

дисципліни 

32 години лекцій 16 годин практичних занять. 

Основні теми лекцій: 

- Сучасні експлуатаційні властивості та використання автомобільних бензинів 

та дизельних палив. 

- Експлуатаційні властивості та використання мастильних матеріалів. 

- Сучасні механізми ведучих мостів колісних машин. 

- Механізми ведучих мостів гусеничних машин. 

- Технічне обслуговування, несправності, регулювання. Елементи розрахунку 

автотракторних зчеплень. Призначення, будова та робота гідромуфт і 

гідротрансформаторів. 

- Проміжні з´єднання і карданні передачі: призначення, типи, конструкція. 

Карданні шарніри рівних кутових швидкостей. Особливості будови карданних 

передач автомобілів підвищеної прохідності. Технічне обслуговування, 

регулювання. 

- Головна передача. Принцип дії і робота механізмів повороту, класифікація, 
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переваги і недоліки. 

- Будова і робота кінцевих передач. Проміжні з´єднання і карданні передачі. 

Технічне обслуговування, регулювання. 

- Загальна динаміка сучасних транспортних засобів. 

- Загальна динаміка сучасного гусеничного трактора. 

- Тягова динаміка і паливна економічність трактора. 

- Тягова і гальмівна динаміка, паливна економічність автомобіля. 

- Теорія повороту тракторів і автомобілів. 

- Плавність руху і ергономічність машин. 

- Стійкість тракторів і автомобілів. 

- Прохідність тракторів і автомобілів. 

Основні теми практичних занять: 

- Оцінка якості нафтопродуктів найпростішими методами. Визначення 

фракційного складу палив. Визначення вмісту води в дизельному паливі. 

- Визначення якості моторних мастил. Визначення температури плавлення 

пластичних мастил. 

- Тягова динаміка та паливна економічність трактора. 

- Тягова динаміка та паливна економічність автомобіля. 

- Теорія повороту трактора і автомобіля. 

- Сталість трактора і автомобіля. 

- Прохідність трактора і автомобіля. 

- Плавність руху трактора і автомобіля. 
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