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Обсяг дисципліни: 6 кредити ECTS 180 годин. 

Лекцій: 32 годин. 

Лабораторних занять: 32 годин. 

Практичних занять: 16 годин. 

Форма контролю: іспит. 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня  

«магістр»: 2 семестр. 

Мова викладання: українська.  

 Мета Ознайомлення студентів з сучасними тенденціями розвитку 

ергономічних властивостей самохідних машин, а також з екологічними 

нормами та загальною екологічною безпекою самохідних машин. Дисципліна 

відноситься до освітньо-професійної програми підготовки магістра та 

уособлює послідовну, від простого до складного, організацію робочого місця 

водія вантажного, легкового автомобілів, вибір основних параметрів кабіни, 

кузова, салону, зони оглядовості, та структура елементів конструкції 

автомобіля, які впливають на людину та навколишнє. Окрім того, 

досліджуються основні норми екологічної безпеки самохідної машини 

 Компетентності Шифр компетентності згідно освітньої програми ФК 6 

Здатність вільно  орієнтуватися в вітчизняних і зарубіжних стандартах, що 

визначають ергономічні вимоги до робочого місця  водія автомобіля 

(трактора). Здатність використовувати дослідницьку апаратуру для 

визначення відповідності ДВЗ самохідних машин нормам екологічних 

стандартів за викидами шкідливих речовин. 

 Результати навчання Шифр ПРН 6 Вміти користуватись 

вітчизняними і зарубіжними стандартами, що визначають ергономічні 

вимоги до робочого місця  водія автомобіля (трактора). Знати екологічні 

стандарти і норми викидів шкідливих речовин ДВЗ для самохідних машин та 

вміти користуватися дослідною апаратурою для іх визначення. 

 Теми що розглядаються: 

 Тема 1 «Ергономічні властивості самохідної машини» 

 Тема 2 «Екологічні властивості самохідної машини» 



Форма та 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 

 Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для 

іспиту 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

40 20 20 10 - 10 100 

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

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 
1 Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили. Теория и технологические свойства. – 

М.: Колос, 2004. – 504 с. 

2 Стуканов В. А. Автомобильные эксплуатационные материалы. - М.: , 2002. - 

203 с. 

3 Гаврилов Э. В. Эргономика на автомобильном транспорте [текст]: 

монография / Э.В. Гаврилов. - Киев: Техника, 1976. - 152 с. 

4 Романов А.Н. Автотранспортная психология [текст]: учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений /А.Н. Романов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. – 224 с 

5 Петров А.П. Основы эргономики и дизайна в автомобилестроении : учебное 

пособие / А.П. Петров. – Курган: Издательство Курганского 

государственного университета, 2004. – 164 с. 

6 Евграфов, А.Н. Основы эргономики и дизайна автомобилей и тракторов 

[Текст]: учебник для вузов / А.Н. Евграфов, И.С. Степанов, и др.; под общ. 

ред. В.М.Шарипова. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 256 с. 

7 Михайлов, В.А. Средства нормализации микроклимата и оздоровления 

воздушной среды в кабинах трактора [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.А. 

Михайлов, Н.Н. Шарипова. - М.: МГТУ «МАМИ», 2002. - 90 с. 

8 ДСТУ UN/ECE R 51-02:2004 Єдині технічні приписи щодо офіційного 

затвердження колісних транспортних засобів, що мають не менше ніж чотири 

колеса, стосовно створюваного ними шуму. 

9 ГОСТ 27436-87 Внешний шум автотранспортных средств. Допустимые 

уровни и методы измерений. 

10 Транспортна екологія: навчальний посібник / О. І. Запорожець, С. В. 



Бойченко, О. Л. Матвєєва, С. Й. Шаманський, Т. І. Дмитруха, С. М. Маджд; 

за заг. редакцією С. В. Бойченка. – К.: НАУ, 2017. – 507 с. 

 

 

 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Таблиця 3. – Перелік дисциплін  

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Технічна експлуатація автомобілів, 

автотехнічна експертиза та 

ресурсозбереження; 

Практика. Дипломна робота 

Провідний лектор  д.т.н., доц. _Андрій КОЖУШКО         .     
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