
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ППВ 5; 

2. Назва: Спеціалізований рухомий склад автотранспорту; 

3. Тип: обов’язковий; 

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

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ігнатюк Роман Михайлович, 

к.т.н., доцент 

9. Результати навчання: 
� аналізувати конструкції спеціалізованого рухомого складу; 

� підбирати рухомий склад залежно від умов експлуатації, виду та специфіки вантажу. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

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, основи технічної діагностики 

автомобілів, автотехнічна експертиза. 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: технічна експлуатація 

автомобілів, виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту, організація 

автомобільних перевезень дорожні умови і безпека руху,  ресурсозбереження у виробничих 

процесах, інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів, новітні технології в галузі. 

12. Зміст курсу: Класифікація вантажів, які перевозяться СРС AT. Переваги СРС. Напрямки 

удосконалення конструкцій СРС AT. Умовні позначення СРС. Класифікація автопоїздів. Переваги 

автопоїздів порівняно з одиночними автомобілями. Основні компонувальні схеми автопоїздів. 

Показники якості та ефективності автопоїздів. Обмеження,  які  накладає  законодавство  на  масові 

та  геометричні параметри автопоїздів. Тягово-динамічні властивості автопоїздів. Експлуатаційні 

характеристики автопоїздів. Головні передачі. Коробки передач. Компоновка автомобілів-тягачів. 

Підвіска. Особливості процесу гальмування автопоїзда. Вимоги до гальмівного управління.  

Гальмівний пневмопривід. Гальмівні крани (ГК). Тягово-зчіпні пристрої причіпних автопоїздів. 

Тягово - зчіпні і опорні пристрої сідлових автомобільних тягачів. Класифікація самоскидів. 

Особливості розвантаження автомобілів-самоскидів. Аналіз компоновочних схем самоскидів та 

причіпів-самоскидів. Самоскиди зі знімними кузовами. Самоскиди зі знімними кузовами-

контейнерами. Надрамник. Типи кузовів кар'єрних автомобілів-самоскидів. Аналіз конструкції 

платформ (кузовів) самоскидів. Вибір об'єму кузова  автомобілів - самоскидів. Класифікація 

автомобільних фургонів. Основні вимоги до них. Вимоги до конструкції  фургонів для перевезень 

промислових і продовольчих товарів. Вимоги до конструкції  ізотермічних фургонів. Переваги 

перевезень вантажів, які легко псуються, фургонами перед іншими видами транспорту. Способи 

охолодження фургонів-рефрижераторів. Тимчасові джерела холоду. Постійні джерела холоду. 

Класифікація автомобільних цистерн та особливості їх конструкції. Розрахунок основних 

конструктивних параметрів автоцистерн. Автомобільні цистерни для перевезень нафтопродуктів. 

Автомобільні цистерни для перевезення зріджених газів. Цистерни для перевезень сипучих 

матеріалів. Особливості перевезень будівельних конструкцій і матеріалів. Панелевози. Автопоїзди 

для перевезення труб (трубовози). Основні технічні вимоги до напівпричепів-фермовозів. 

Автопоїзди-плитовози. Автопоїзд з розсувними напівпричіпами-платформами. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Автомобильные цистерны для транспортирования нефтепродуктов / Рыбаков К.В., Савин В.Д., 

Митягин В.А. – М.: Транспорт, 1979. – 160 с., ил., табл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Специализированный подвижной состав для грузовых автомобильных перевозок / Якобашвили 

А.М., Олитский В.С., Цеханович А.Л. – М.: Транспорт, 1979. – 319 с., ил., табл. 

3. Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта. 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1979. – 296 с., ил., табл. 

4. Фаробин Я.Е. Теория специализированного подвижного состава: Учебное пособие. – М.: 

Московский автомобильно-дорожный институт, 1979. – 74 с., ил. 

5. Специализированный автомобильный подвижной состав (для топлив, масел и специальных 

жидкостей): Справочник / К.В. Рыбаков, В.Е. Бычков, И.Я. Шарин и др. – М.: Транспорт, 1982. – 175 

с. 

6. Автомобили-самосвалы / В.Н. Белокуров, О.В. Гладков, А.А. Захаров, А.С. Мелик-Саркисьянц ; 

под общей редакцией А.С. Мелик-Саркисьянца. – М.: Машиностроение, 1987. – 216 с., ил. 

7. Якобашвили А.М., Олитский В.С., Цеханович А.Л. Специализированный подвижной состав для 

грузовых автомобильных перевозок. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1988. – 224 с. 

8. Литвинов А.С., Фаробин Я.Е. Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств: Учебник для 

вузов по специальности “Автомобили и автомобильное хозяйство”. – М.: Машиностроение, 1989. – 

240 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: лекції у супроводі прозірок, слайдів;  навчальні кінофільми та відеофільми; розв'язування 

проблемних задач;  складання графічних схем. 

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

Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри автомобілів       Пікула М.В.  

та автомобільного господарства        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 

1. Code: PPV 5; 

2. Title: Specialized rolling stock of vehicles; 

3. Type: Required; 

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

6. Semester when studied discipline: 1; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of lecturer / lecturers, scientific degree, position: Ihnatiuk Roman Mikhailovich, 

Candidate of Technical Sciences, docent; 

9. Learning outcomes: 
� analyze the design of a specialized rolling stock; 

� to select a rolling stock depending on the conditions of operation, type and specificity of the load.10. 
10 Forms of organization of classes: lectures, independent work, practical training, control activities. 

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

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

measurements, materials science, automobile engines, bases of technical diagnostics of automobiles, 

automotive expertise. 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: technical operation of cars, 

production and technical base of enterprises of motor transport, organization of road transport road 

conditions and traffic safety, resource conservation in production processes, infrastructure and market of 

road vehicles, the latest technologies in the industry. 

12. Content of the course: Classification of goods transported by ATC AT. Benefits of CPC. Directions of 

perfection of structures of CPC AT. Symbolic CPCs. Classification of trains. Advantages of trains compared 

to single cars. Basic lay-out schemes for road trains. Quality and Efficiency Indicators of Trains. Limitations 

imposed by law on mass and geometric parameters of road trains. Traction-dynamic properties of trains. 

Performance characteristics of trains. Main transfers Transmissions. Composition of truck-tractors. Pendant. 

Features of the process of braking the trains. Braking control requirements. Brake pneumatic actuator. Brake 

cranes (GK). Towing couplings of trailer car trains. Traction - coupling and support devices of saddle road 

tractors. Classification of dump trucks. Features of unloading dump trucks. Analysis of lay-out schemes of 

dump trucks and dump trucks. Dumpers with removable bodies. Dump trucks with removable container 

bodies. Superstructure Types of dump truck trucks. Analysis of the design of platforms (bodies) of dump 

trucks. The choice of the car body volume is dump trucks. Classification of car wagons. The basic 

requirements to them. Requirements for the construction of wagons for transportation of industrial and food 

products. Requirements for the design of isothermal vans. Advantages of transportation of easily damaged 

cargoes, vans against other modes of transport. Ways of refrigerating refrigerated vans. Temporary sources 

of cold. Permanent sources of cold. Classification of automobile tanks and peculiarities of their design. 

Calculation of basic design parameters of tank-vehicles. Automobile tanks for transportation of petroleum 

products. Car tanks for transportation of liquefied gases. Tanks for transportation of loose materials. Features 

of transportation of building structures and materials. Panels Trains for transportation of pipes (pipelines). 

Basic technical requirements for farm semi-trailers. Plane car trains. Trailer with sliding platform semi-

trailers. 

13. Recommended editions: 
1. Automobile tanks for transportation of petroleum products / Rybakov KV, Savin VD, Mityagin V.A. - M.: 

Transport, 1979. - 160 p., Il., Table. 

2. Specialized rolling stock for road freight transport / Yakobashvili AM, Olitsky V.S., Tsekhanovich A.L. - 

M.: Transport, 1979. - 319 p., Il., Table. 

3. Burkov M.S. Specialized rolling stock of road transport. 3rd ed., Pererab. and add. - M .: Transport, 1979. 

- 296 p., Il., Table. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Farobin Ya.E. Theory of specialized rolling stock: Tutorial. - M .: Moscow Automobile and Road 

Institute, 1979. - 74 p., Il. 

5. Specialized automobile rolling stock (for fuels, oils and special liquids): Reference book / K.V. Rybakov, 

V.E. Bychkov, I.Ya. Sharin et al. - M .: Transport, 1982. - 175 p. 

6. Dump trucks / V.N. Belokurov, O.V. Gladkov, A.A. Zakharov, A.S. Melik-Sarkisyants; under the general 

editorship of A.S. Melik-Sarkisyants. - M .: Mashinostroenie, 1987. - 216 p., Il. 

7. Yakobashvili A.M., Olitsky V.S., Tsekhanovich A.L. Specialized rolling stock for road freight transport. 

2nd ed., Pererab. and add. - M .: Transport, 1988. - 224 p. 

8. Litvinov A.S., Farobin Ya.E. Automobile: Theory of operational properties: A textbook for universities in 

the specialty “Automobiles and automobile economy”. - M.: Mashinostroenie, 1989. - 240 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 h. lectures, 16 h. practical classes, 58 h. independent work. Together - 90 hours. 

Methods: lectures accompanied by illustrations, slides; educational films and video films; problem solving; 

drawing graphic schemes. 

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

Final control: completion at the end of 1 semester. 

Current control (100 points): testing. 

16. Teaching language: ukrainian. 
 

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

and automobile industry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


