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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою вивчення даної навчальної дисципліни є придбання знань про 

особливості та оцінці експлуатаційних властивостей автомобіля, що 

виявляються в процесі його руху, розробка методів і критеріїв оцінки цих 

властивостей, що дозволяють підвищувати продуктивність рухомого складу 

автомобільного транспорту і знижувати собівартість перевезень. 

 

 Компетентності. Шифр компетентності згідно освітньої програми:  

ФК 14. Здатність брати активну участь у дослідженнях та експериментах, аналізувати, 

інтерпретувати і моделювати окремі явища і процеси у сфері автомобільного транспорту. 

ФК 15. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи збирання, систематизації, 

узагальнення та обробки інформації. 

  

        Результати навчання. РН 1. Мати концептуальні наукові та практичні знання, 

необхідні для розв’язання спеціалізованих складних задач автомобільного транспорту, 

критично осмислювати відповідні теорії, принципи, методи і поняття. РН 2. Вільно 

спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово при обговоренні професійних 

питань.  РН 3. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та 

інформаційно-комунікаційні технології для дослідження моделей об’єктів і процесів 

автомобільного транспорту, експлуатаційних властивостей автомобільних транспортних 

засобів, здійснення інженерних і техніко-економічних розрахунків, створення проектно-

конструкторської документації та розв’язування інших задач автомобільного транспорту.  

РН 6. Приймати ефективні рішення, аналізувати і порівнювати альтернативні варіанти з 

урахуванням цілей та обмежень, питань забезпечення якості, а також технічних, 

економічних,законодавчих та інших аспектів. РН 7. Аналізувати інформацію, отриману із 

результаті досліджень, узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній 

діяльності. РН 8. Розуміти і застосовувати у професійній діяльності нормативно-правові та 

законодавчі акти України, Міжнародні нормативні документи, Правила технічної 

експлуатації автомобільного транспорту України, інструкції та рекомендації з експлуатації, 

ремонту та обслуговування автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів.    

РН 10. Планувати та здійснювати вимірювальні експерименти з використанням відповідного 

обладнання, аналізувати їх результати. РН 20.Збирати та аналізувати діагностичну 

інформацію про технічний стан автомобільних транспортних засобів. 

PH 21. Організовувати дію системи звітності та обліку (управлінського, статистичного, 

бухгалтерського та фінансового) роботи об’єктів та систем автомобільного транспорту. 

РН 23. Аналізувати техніко-експлуатаційні та техніко-економічні показники автомобільних 

транспортних засобів, їх систем та елементів.  РН 24. Застосовувати математичні та 

статистичні методи для побудови і дослідження моделей об’єктів і процесів автомобільного 

транспорту, розрахунку їх характеристик, прогнозування та розв’язання інших складних 

задач автомобільного транспорту. РН 25. Презентувати результати досліджень та 

професійної діяльності фахівцям і нефахівцям, аргументувати свою позицію. 
 

 

 

 



 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Конструкція автомобілів та їх 

аналіз ч.1, ч.2;   Прикладні 

методи розрахунків на 

транспорті; Механічні 

коливання в автомобільних 

системах 

Методи моделювання технічних систем; 

Основи теорії оптимізації на автотранспорті; 

Основи структурного і параметричного 

синтезу в системах транспортних машин. 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрамита видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає _44,4_ (%): 

 

 

 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 
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Модуль № 1: Аналіз основних  експлуатаційних властивостей автомобіля 

   Тема 1. Обертальність автомобіля  

1 Л1 2 Види обертальності і критична швидкість 

автомобіля по відведенню 

 

2 Л2 2 Діаграма стійкості і вплив різних чинників на 

обертальність автомобіля 

3 СР1 2 Коефіцієнт поворотності автомобіля. 

 

4 Л3 2 Тема 2. Маневреність автомобіля 

5 ЛЗ1 4 Визначення показників маневреності при 

проведенні випробувань 

6 ПР1 2 Визначення положення автомобіля  при 

круговому русі 

   Тема 3. Стійкість  автомобіля  

7 Л4 2 Показники стійкості автомобіля 
 

8 Л5  2 Занесення автомобіля 

9 Л6 2 Вплив різних факторів на стійкість автомобіля 

 
10 СР2 2 Поздовжня стійкість автопоїзда 

11 СР3 2 Стійкість автомобіля з урахуванням крену кузова 

12 СР4 2 Стійкість переднього та заднього мостів 

13 ЛЗ2 4 Визначення параметрів поперечної стійкості 

автомобіля на косогорі 

 
14 ЛЗ3 4 Пристрій і аналіз роботи системи курсової 

стійкості VSC 

15 ПР2 2 Визначення сил та моментів, діючих на 

автомобіль 

16 ПР3 2 Залежність сил і моментів, що діють на 

автомобіль, від швидкості руху і ухилу дороги 

      Тема 4. Прохідність автомобіля 

17 Л7 2 Габаритні параметри прохідності 

18 Л8 2 Комплексний фактор прохідності 

19 Л9 2 Вплив різних чинників на прохідність  

 20 ЛЗ4 4 Геометричні параметри профільної прохідності 

автомобіля 

21 ПР4 2 Оцінка профільної і тягово-зчіпний прохідності  

22 ПР5 2 Оцінка можливості подолання порогу  

   Тема 5. Плавність ходу автомобіля 

 
23 Л10 2 Вільні і вимушені коливання автомобіля 

24 СР5 2 Парціальні частоти коливань 

25 СР6 2 Вібрації автомобіля 

26 Л11 2 Вплив різних чинників на плавність ходу 
 

27 СР7 2 Відрив коліс від дороги 

28 ЛЗ5 4 Визначення плавності ходу автомобіля  

   Тема 6. Автомобіль та екологія  



 

28 Л12 2 Малотоксичні і нетоксичні двигуни. 

Електромобілі 

 

29 СР8 2 Мері до зниження токсичності двигунів  

30 СР9 2 Мері до зниження рівня шуму  

31 Л13 2 Вплив різних чинників на  екологічність 

автомобіля 

 

32 СР10 2 Автомобілі, що працюють на газі і іншому 

альтернативному паливі 

 

Модуль №2 : Основи проектування автомобіля  

   Тема 7.Технічний проект автомобіля  

33 Л14 2 Етап технічного проекту автомобіля  

34 Л15 2 Етап перевірки, доведення конструкції та 

затвердження проекту 

 

Разом (год.)    80   

 

Примітки 

1. Номер семестру вказують, якщо дисципліна викладається у декількох семестрах. 

2. У показнику «Разом (годин)» кількість годин буде відрізнятися від загальної кількості 

аудиторних годин на кількість годин, що відведена на вивчення тем та питань, які 

вивчаються студентом самостійно (п. 3 додатку 8).  

3. У графі 5 вказується номер відповідно до Додатку 14. 
 



САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу  10 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  15 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються 

на лекційних заняттях 20 

4 Виконання індивідуального завдання: 30 

5 Інші види самостійної роботи - 

 Разом 75 
 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

____________________________Розрахункове завдання___________________________ 

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому тижні) 

 «Керованість та стійкість руху автомобіля» 

Визначити параметри криволінійного руху, 

розрахувати критичну швидкість. Визначити сили і 

моменти, що діють на автомобіль, побудувати 

залежність сил і моментів від швидкості руху і 

поперечного ухилу дороги, дати рекомендації по 

забезпеченню стійкості руху. 

16 

 

 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні використовуються наступні методи: пояснювально-

ілюстративний метод використовується при введенні понять, вивченні базових 

структур алгоритмів, правил конструювання алгоритмів, мов програмування, 

принципів будови комп'ютера, основних функцій текстових і графічних 

редакторів, електронних таблиць, баз даних, експертних систем, основних 

послуг Інтернету, методів і способів розв'язування різних класів задач тощо. 

При цьому методі навчання діяльність викладача зводиться до подання 

нового навчального матеріалу, а діяльність студентів — до сприймання, 

усвідомлення, запам'ятовування матеріалу. Навчальний матеріал при цьому 

співвідноситися з досвідом студентів наступним чином: вперше повідомляється 

і засвоюється індуктивним способом — без опори на попередні знання 

студентів. 

Наступний метод – репродуктивний метод застосовується під час 

повторення вивченого на парі, виконання завдання по вивченню матеріалу для 

самостійного вивчення. Діяльність викладача при цьому — аналізувати 

відповідь студента, виправляти його помилки; діяльність студентів — 

відтворювати те, що було зроблено в аудиторії. Репродуктивний метод 

використовується для формування в студентів уміння застосовувати знання. 

Викладач дає завдання, а студенти їх виконують: розв'язують задачі — за 

зразком, шляхом застосування теоретичних знань, за допомогою вже відомого 

способу. Будь-які вправи можуть бути індуктивними дедуктивними або такими, 

які виконуються за аналогією. Але в усіх випадках маються на увазі дії, які вже 

неодноразово виконувались. 

Система репродуктивних методів сприяє збагаченню студентів знаннями і 

вміннями, формуванню в них навичок здійснення основних розумових 

операцій. Для розвитку творчих здібностей студентів потрібні репродуктивні 

знання. 

Пошуковий метод При використанні комп'ютера разом з програмним 

забезпеченням та комп'ютерних мереж виникають питання не стільки про 

засвоєння або запам'ятовування конкретних відомостей, скільки про уміння 

орієнтуватися у величезній масі доступної інформації добувати з неї конкретні 

знання правильно будувати запити до інформаційно-пошукових систем уміти 

швидко і гнучко коригувати свій запит при невдалому пошукові. 

 

 



МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту 

лабораторних робіт, виступів на семінарських та практичних заняттях, тестів, 

колоквіумів, виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних робіт, 

ректорських контрольних робіт тощо.  

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 

роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, виступу на 

семінарських заняттях; 

- з практичних (лабораторних), індивідуальних занять – за 

допомогою перевірки виконаних завдань, реферату за обраною темою. 

Контроль виконання курсової роботи (проекту) включає поточний 

контроль за виконанням розділів роботи (проекту) та захист перед комісією. 

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену відповідно до 

навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою та у терміни, встановлені навчальним планом. 

Семестровий контроль може проводитися в усній формі по 

екзаменаційних білетах або в письмовій формі за контрольними завданнями, а 

також шляхом тестування з використанням технічних засобів. Можливе 

поєднання різних форм контролю. Форма проведення семестрового контролю 

зазначається в робочій програмі навчальної дисципліни. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть 

враховуватись як допоміжна інформація для виставлення оцінки з даної 

дисципліни. 

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної 

дисципліни за умови повного відпрацювання усіх практичних, лабораторних та 

семінарських занять, передбачених навчальною програмою з дисципліни. 

 

 



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

Практичні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Залік Сума 

30 20 20 …. … 30 …. 100 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 

проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що 

навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, 

розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та 

вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням 

державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи 

„незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 



Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
Рейтингова 

Оцінка, бали 

Оцінка ЕСТS 

та її 

визначення 

Національна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навчального 

матеріалу модуля, що містяться в 

основних і додаткових літературних 

джерелах; 

- вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити теоретичні 

розрахунки; 

- відповіді на запитання чіткі, 

лаконічні, логічно послідовні; 

- вміння  вирішувати складні 

практичні задачі. 

Відповіді на запитання можуть  

містити незначні неточності. 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати складні 

практичні задачі. 

Відповіді на запитання містять 

певні неточності. 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного 

застосування; 

- вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати практичні задачі. 

Невміння використовувати 

теоретичні знання для 

вирішення складних 

практичних задач. 

64-74 Д Задовільно 

- Знання основних фундаментальних 

положень матеріалу, що вивчається, та 

їх практичного застосування; 

- вміння вирішувати прості практичні 

задачі. 

Невміння давати аргументовані 

відповіді на запитання; 

- невміння аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати розрахунки; 

- невміння вирішувати складні 

практичні задачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фундаментальних 

положень матеріалу модуля, 

- вміння вирішувати найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) питань з 

матеріалу модуля; 

- невміння послідовно і 

аргументовано висловлювати 

думку; 

- невміння застосовувати 

теоретичні положення при 

розвязанні практичних задач. 

35-59 

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення матеріалу 

модуля може бути виконане в терміни, 

що передбачені навчальним планом. 

Незнання основних 

фундаментальних положень 
навчального матеріалу модуля; 

- істотні помилки у відповідях 

на запитання; 

- невміння розв’язувати прості 

практичні задачі. 

1-34 

F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

Незадовільно - 

- Повна відсутність знань 

значної частини навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у відповідях 

на запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних положень; 

- невміння орієнтуватися під час 

розв’язання  простих 

практичних задач. 
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