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ВСТУП 

 

Сучасний транспорт є найважливішою галуззю господарського 

комплексу держави. Транспорт з’єднує всі економічні й адміністративні райони 

України в одне ціле, задовольняє потреби населення в пересуванні, забезпечує 

зростання товарообміну, розширення і зміцнення зв’язків між всіми галузями 

господарського комплексу. 

Транспорт являє собою транспортну систему, в яку входять 

автомобільний, залізничний, водний (річний і морський), повітряний і 

трубопровідний транспорт. Кожний вид транспорту має свою сферу 

раціонального використання та вимагає підготування фахівців із урахуванням 

специфічності будови рухомого складу та умов експлуатації. 

Автомобільний транспорт займає перше місце за масою вантажів, які 

перевозяться, серед згаданих видів транспорту. 

Робота України в нових економічних умовах ставить великі завдання 

перед автомобільним транспортом в транспортній промисловості держави. 

Рішення цих завдань можливо на базі знань конструкцій автотранспортних 

засобів, які дозволяють правильно оцінювати й аналізувати їх експлуатаційні 

властивості. 

Подальший розвиток і використання автомобільного транспорту вимагає 

підготування кваліфікованих кадрів інженерних працівників, які на базі знання 

основи конструктивно-технічної спроможності рухомого складу, будуть 

забезпечувати перевезення вантажів і пасажирів із максимальною 

продуктивністю, безпечністю й комфортабельністю, а також мінімальними 

трудовими й матеріальними витратами. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є конструкція та принципи 

вибору транспортних засобів за конструкцією для автомобільних перевезень. 

Міждисциплінарні зв’язки: базується на теоретичних, загально технічних 

та спеціальних знаннях, які були набуті при вивченні дисципліни «Загальний 
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курс транспорту. Дисципліна «Транспортні засоби» входить до циклу 

нормативних дисциплін підготовки бакалавра за переліком програми. 

Викладається протягом одного семестру. Забезпечує підготовку елементів 

дисциплін: пасажирські, вантажні перевезення, основи теорій і систем 

управління, основи теорій транспортних процесів і систем, логістика, 

транспортне право. 

Дисципліна складається з лекційних та практичних занять, самостійної 

роботи студентів й охоплює основні поняття, принципи роботи й конструкцію 

агрегатів і вузлів автомобілів. 

Учбовий процес включає практичні роботи, які передбачають вивчення 

конструкції та принципи роботи агрегатів і вузлів автомобілів.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Транспортні засоби» є 

формування у бакалаврів теоретичних знань, а також набуття певних навичок 

практичної роботи з основними видами транспорту й вивчення основ 

конструктивної будови автомобіля, а також питань його конструктивної 

безпеки. У програмі передбачається вивчення особливості будови, класифікації 

й застосування транспортних автомобілів та автомобільних поїздів. 

 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Транспортні 

засоби» є отримання і закріплення знань з теорії та практики основ 

конструктивної будови автомобіля, технічних можливостей, а також питань 

його конструктивної безпеки. У програмі передбачається вивчення особливості 

будови і класифікації транспортних автомобілів та автомобільних поїздів з 

метою раціонального застосування для перевезень вантажу і пасажирів. 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати: 

- області використання основних видів транспорту й технічні можливості 

різноманітних видів автомобільного транспорту; 

- основи конструктивної будови рухомого складу автомобільного 

транспорту та засоби їх конструктивної безпеки; 

- особливості будови та переваги при використанні транспортних 

автомобілів, автомобільних поїздів; 

 

вміти: 

- проводити вибір рухомого складу за конструктивними можливостями й 

аналіз за конструктивною безпекою; 

- ефективно використовувати техніко-економічні переваги автомобілів і 

автопоїздів; 

- раціонально використовувати вибраний тип кузова автомобіля за 

вантажопідйомністю та місткістю. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  

 

Тема 1. Загальні питання про транспорт та основні види транспорту. 

Загальні питання про транспорт. Показники роботи транспорту. 

Характеристика основних видів транспорту. Споживання енергоресурсів. 

 

Тема 2. Автомобільний транспорт та загальний склад автомобіля. 

Загальні поняття про автомобільний транспорт. Показники роботи 

автомобільного транспорту. Переваги автомобільного транспорту. 
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Автомобільні дороги. Загальний склад автомобіля та характеристика його 

конструктивних частин. Схеми компонування. Технічна характеристика 

автомобіля. 

 

Тема 3. Автомобільні транспортні засоби (АТЗ) 

Класифікація АТЗ за призначенням, шляховим регламентуванням і 

конструктивними ознаками. Розподілення автомобілів в залежності від типу 

установленого двигуна. Їх переваги та недоліки. Розподілення автомобілів за 

пристосованістю до дорожних умов та особливості трансмісії автомобілів 

високої прохідності. Індексація нових вітчизняних автомобілів. Вантажні 

автомобілі. Класифікація, номінальна вантажопідйомність, повна маса 

автомобіля та маса знарядженого автомобіля. Типи кузова. Автобуси. 

Класифікація за призначенням і місткістю. Легкові автомобілі. Класифікація за 

робочим об’ємом двигуна та типом кузова. 

 

Тема 4. Автомобільні двигуни, основні типи та загальний склад. 

 Основні типи та класифікація автомобільних двигунів. Будова 

одноциліндрового чотиритактного двигуна. Основні параметри поршневих 

двигунів. Швидкісна характеристика поршневого двигуна. Робочий процес 

чотиритактного двигуна. Робочі цикли поршневих двигунів. Порівняння 

чотиритактних і двотактних двигунів. Переваги дизельного перед 

карбюраторним двигуном. 

 

Тема 5. Механізми та системи поршневих автомобільних двигунів 

Кривошипно-шатунний механізм. Газорозподільний механізм. Система 

змащування. Система охолодження. Система живлення карбюраторних 

двигунів. Уприск палива. Система живлення дизеля. Система живлення 

газобалонних автомобілів. 
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Тема 6. Типи трансмісій автомобілів. Карданова передача та 

роздавальна коробка 

Призначення трансмісії автомобіля, вимоги та класифікація. Ступенева 

механічна трансмісія. Безступеневі трансмісії. Гідромеханічна передача (ГМП). 

Електромеханічна та гідрооб’ємна трансмісії. Трансмісії багатоприводних та 

повноприводних автомобілів. Призначення, класифікація та загальна будова 

карданової передачі. Карданові шарніри. Призначення, класифікація, 

конструкція та застосування. Роздавальна коробка. Призначення, класифікація, 

застосування з блокованим і диференціальним приводом. 

 

Тема 7. Зчеплення механічних трансмісій.  

Призначення зчеплення в трансмісії автомобіля. Основні типи, 

класифікація та вимоги. Конструкція та робота однодискового фрикційного 

зчеплення. Приводи керування зчепленням і підсилювачі. 

 

Змістовий модуль 2. 

 

Тема 8. Конструкції коробок передач (КП) 

Призначення коробки передач в трансмісії автомобіля та їх основні типи. 

Ступеневі КП механічних трансмісій. Класифікація, основні кінематичні 

параметри, загальна будова тривальної соосної коробки передач.  Особливості 

конструкції двовальних КП. Багатоступеневі КП. Гідромеханічна передача 

(ГМП).* Конструкції ступеневих коробок передач. 

 

Тема 9. Ведучий міст автомобіля, колеса та шини автомобіля 

Загальний склад ведучого моста. Головна передача. Диференціал. Привод 

до ведучих коліс автомобіля. Призначення й загальна будова автомобільних 

коліс. Пневматичні шини. Класифікація та конструкція. Розміри та 
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маркірування шин. Ободи, ступиці та з’єднувальні елементи коліс. Установка 

керованих коліс. 

 

Тема 10. Підвіска та остов автомобіля 

Призначення та будова підвіски автомобіля, їх класифікація та вимоги до 

конструкції. Ресорні та пружинні залежні підвіски. Незалежні підвіски. 

Стабілізатор. Балансирна підвіска. Амортизатори. Пневматична та гідропневма-

тична підвіски. Остов автомобіля. Рама, призначення та типи рам. Кузов 

автомобіля, призначення та їх типи. Кузов вантажного автомобіля. 

 

Тема 11. Рульове керування автомобіля 

Призначення та будова рульового керування. 

Вимоги до рульового керування та його основні технічні параметри. 

Стабілізація керованих коліс. Основні типи рульових механізмів та їх оцінка. 

Рульові приводи. Рульові трапеції. Шарніри рульового привода. Підсилювачі 

рульового привода. 

 

Тема 12. Гальмівні системи автомобіля 

Призначення гальмівних систем. Гальмівна сила та її максимальна 

величина. Гальмівні системи автомобілів, їх призначення та загальна будова. 

Оцінка ефективності дії робочої гальмівної системи. Гальмівні механізми. 

Призначення, типи, критерії оцінки. Будова барабанного та дискового 

гальмівних механізмів. Гальмівні приводи. Призначення, типи, застосування на 

автомобілях. Будова 2-х контурного гідравлічного гальмівного привода. Будова 

2-х контурного пневматичного гальмівного привода. 

 

Тема 13. Автомобільні поїзди 

Поняття автопоїзда та його складові елементи. Обмеження маси та 

розмірів автопоїзда. Класифікація автопоїздів та їх переваги порівняно з 
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окремими автомобілями. Схеми компонування автопоїздів. Особливості 

конструкції та застосування автомобілів-тягачів, сідлових та буксирних тягачів. 

Зчепи автопоїздів. Класифікація причепного рухомого складу автопоїздів. 

Особливості конструкції причепного складу. 

 

Приблизний перелік практичних робіт 

 

Практична робота № 1. Загальна будова автомобіля та типи трансмісій. 

 

Практична робота № 2. Зчеплення механічних трансмісій автомобілів. 

 

Практична робота № 3. Коробки передач механічних трансмісій 

автомобілів. 

 

Практична робота № 4. Ведучі мости автомобілів та їх приводи. 

 

Практична робота № 5. Ходова частина автомобіля. 

 

Практична робота № 6. Гальмівні системи автомобілів. 

 

Практична робота № 7. Кермове керування автомобілів. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

 

Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль, який 

проводиться, зокрема, у таких формах: усне опитування, письмовий або 

тестовий експрес-контроль на практичних заняттях; виконання контрольних 

робіт; перевірка виконання самостійної роботи. 


