
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ППВ 7; 

2. Назва: Новітні технології в галузі; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Рижий Олександр Петрович, 

к.т.н., доцент; 

9. Результати навчання:  

• володіти сучасними технічними термінами професійної спрямованості; 

• аналізувати перспективні тенденцій розвитку конструкції автомобіля; 

• формулювати вимоги до автомобілів і їх вузлів на прикладі конкретних зразків дорожніх 

транспортних засобів. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, самостійна робота, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вступ до фаху, експлуатаційні 

матеріали, автомобілі, технологія конструкційних матеріалів, взаємозамінність стандартизація і 

технічні вимірювання, матеріалознавство, автомобільні двигуни, технічна експлуатація автомобілів, 

основи технології виробництва та ремонту автомобілів, основи технічної діагностики автомобілів, 

автотехнічна експертиза, організація автомобільних перевезень. 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: виробничо-технічна база 

підприємств автомобільного транспорту, технічна експлуатація автомобілів, спеціалізований 

рухомий склад автомобільного транспорту. 

12. Зміст курсу: сучасні інформаційно-допоміжні системи керування автомобілем, системи 

візуальної допомоги водієві, сучасні гальмівні технології автомобіля, сучасні технології захисту водія 

і пасажирів, технологія захисту пішоходів, технології нейтралізації вихлопних газів, сучасні 

технології підвищення енергоефективності автомобілів, сучасні технології підвищення ККД 

трансмісії, альтернативна енергія, сучасна генерація транспортних засобів, альтернативні види 

палива, сучасні технології підвищення ефективності перевезень, технології для підвищення 

комфортності водіння, сучасні методи обробки металів, перспективні тенденції сучасного 

автомобілебудування, автомобілі майбутнього. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Зайцев Г. Н., Федюкин И. К., Атрошенко С. А. История техники и технологий: Учебник для вузов 

/ Под ред. проф. В. К. Федюкина. - СПб.: Политехника, 2007.-416 с. 

2. Дубровська Г. М., Ткаченко А. П. Системи сучасних технологій: навч. посіб. / За ред. А. П. 

Ткаченка. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.-352 с. 

3. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: навчальний посібник / Є. П. 

Желібо, Д. В. Аиопко, В. М. Буслик та ін. - К.: Кондор, 2005. - 716 с. 

4. Збожна О. М. Основи технології. — К.: Кондор, 2011. - 498 с. — ISBN 978-966-351-323-2 

5. Остапчук М. В. Система технологій (за видами діяльності) навч. посіб. / М. В. Остапчук, А. І. 

Рибак. - К.: ЦУЛ, 2003. - 886 с. 

6. Друга епоха машин: [робота, прогрес та процвітання в часи надзвичайних технологій] і Ерік 

Бріньолфссон, Ендрю Макафі. - К.: КЛІКО, 2016.-236 с. 

7. Міжнародне поширення технологій у глобалізованій економіці: монографія і Р. Москалик; Львів, 

нац. ун-т їм. І. Франка. - Львів, 2013. - 376 с. - Бібліогр.: с. 331-367. 

8. Молодик М.В. Наукові основи системи технічного обслуговування і ремонту машин у сільському 

господарстві / М.В. Молодик. - Кіровоград : Вид-во КОД, 2009.-180 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, впровадження ділових та рольових ігор, 

кейс-методів, використання мультимедійних засобів навчання. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 2 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

В.о. завідувача кафедри автомобілів       В.М. Глінчук  

та автомобільного господарства               к.т.н., доцент 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 

1. Code: PPV 1; 

2. Title: New technologies in the field; 

3. Type: Required; 

4. The level of higher education: II (Master); 
5. Year of study as proposed discipline: 1; 

6. Semester when studied discipline: 2; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of lecturer / lecturers, scientific degree, position: Ryzhyi Oleksandr Petrovych, 

Candidate of Technical Sciences, docent; 

9. Learning outcomes: 
• have modern technical terms of professional orientation; 

• analyze the perspective trends in the design of the car; 

• to formulate requirements for cars and their units on the example of concrete examples of road vehicles. 

10. Forms of organization of classes: lectures, independent work, control measures. 

11 • Disciplines preceding the study of the specified discipline: introduction to the specialty, maintenance 

materials, cars, technology of construction materials, interchangeability standardization and technical 

measurements, materials science, automobile engines, technical exploitation of cars, basis of technology of 

production and repair of cars, basis of technical diagnostics of cars, automotive expertise, organization of 

road transport. 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: production and technical base of 

enterprises of motor transport, technical exploitation of cars, specialized mobile warehouse of motor 

transport. 

12. Content of the course: modern information and auxiliary systems of driving management, visual aids to 

the driver, modern brake technology of the car, modern technologies of protection of the driver and 

passengers, pedestrian protection technology, exhaust gas neutralization technology, modern technologies 

for improving energy efficiency of vehicles, modern technologies for increasing the efficiency of the 

transmission, alternative energy, modern generation of vehicles, alternative fuels, modern technologies for 

increasing the efficiency of transportation, technologies for raising ting driving comfort, modern methods of 

processing metals promising trends of the modern automobile, cars of the future. 

13. Recommended editions: 
1. Zaitsev G. N., Fedyukin I. K., Atroshenko S. A. History of technology and technologies: Textbook for 

high schools, Ed. prof. V.K. Fedyukina. - SPb .: Polytechnic, 2007.-416 p. 

2. Dubrovskaya G. M., Tkachenko A.P. Systems of Modern Technologies: Teach. manual / Ed. AP 

Tkachenko. - K.: Center for Educational Literature, 2004.-352 p. 

3. Fundamentals of production technologies in the branches of the national economy: a manual / E. P. 

Zhelibo, D. V. Aiopko, V. M. Buslyk and others. - K.: Condor, 2005. - 716 p. 

4. Pious O. M. Fundamentals of technology. - K.: Condor, 2011. - 498 p. - ISBN 978-966-351-323-2 

5. Ostapchuk MV System of technologies (by kinds of activity) of teaching. manual / M. Ostapchuk, A. I. 

Rybak. - K .: TSUL, 2003. - 886 p. 

6. The second era of machines: [Work, progress and prosperity in times of extraordinary technology] and 

Eric Brignolpson, Andrew McAfee. - K .: CLICO, 2016-236 p. 

7. International distribution of technologies in the globalized economy: monograph and R. Moskalik; Lviv, 

nats. Un-t them. I. Franko - Lviv, 2013. - 376 pp. - The bibliographer: p. 331-367. 

8. Molodik MV Scientific basis of the system of maintenance and repair of machines in agriculture / MV 

Young man - Kirovograd: Code RCD, 2009.-180 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
30 h. lectures, 60 h. independent work. Together - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, the introduction of business and role games, case studies, 

the use of multimedia learning tools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Forms and evaluation criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: completion at the end of 2 semester. 

Current control (100 points): testing. 

16. Teaching language: ukrainian. 
 

Acting head of the department of automobile     V.M. Glinchuk  

and automobile industry             Cand. of Tech. Scien., Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


