
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ФПС.10; 

2. Назва: Автотехнічна експертиза; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:   І (бакалаврський),; 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Тхорук Є.І., канд. техн. наук, 

доцент.  

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• досліджувати місце ДТП і складати відповідні протокол та схему; 

• розрахувати параметри руху транспортного засобу в процесі аналізу ДТП; 

• застосовувати експертні методи дослідження ДТП у випадках наїзду та зіткнення, втрати 

стійкості та керованості транспортного засобу; 

• самостійно працювати з технічною та методичною літературою, робити технічну оцінку 
прийнятих рішень відносно дослідження обставин ДТП; 

• досліджувати технічний стан транспортних засобів;  

• складати  висновок  експерта-автотехніка  з  аналізом,  розрахунками  та висновками щодо 

дослідженого ДТП. 

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

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
Транспортні засоби, Технічний сервіс транспортних засобів, Основи теорії транспортних процесів і 

систем, Організація і регулювання дорожнього руху; 

12. Зміст курсу: Загальні характеристики ДТП і методи їх оцінки. Мета, завдання та зміст 

технічного аналізу ДТП. Нормативно-правові аспекти у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху. Визначення, класифікація та облік ДТП. Кримінальна відповідальність. Кримінально-правова 

характеристика злочинів, пов’язаних із дорожньо-транспортними пригодами. Порушення правил, 

норм та стандартів, які пов’язані з забезпеченням дорожнього руху. Загальна криміналістична 

характеристика ДТП. Розслідування ДТП. Особливості порушення  кримінальної справи за фактом 

ДТП та проведення деяких слідчих дій. Місце моменту виникнення небезпеки для руху при аналізі 

механізму дорожньо-транспортної пригоди. Основні питання експертного дослідження. Оцінка 

причинного зв’язку між діями водія і ДТП.  
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Автотранспортна експертиза: підручник / В. К. Доля, Ю. О. Давідіч, А. І. Лозовий та ін.; Харк. 

нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 422 с.  

2. Зотов Б. Л. Расследование и предупреждение автотранспортных происшествий / Б. Л. Зотов. – 

М. : Юрид. лит., 1972. – 60 с.  

3. Коллинз Д. Анализ дорожно-транспортных происшествий / Д. Коллинз, Д. Моррис ; пер. с англ. С. 

М. Марголиса. – М. : Транспорт, 1971. – 128 с.  

4. Применение данных трасологии при расследовании дорожно- транспортных происшествий /  Г. 

П. Кучеренко, М. Г. Любарский, С. А. Лобков. – М. : ВНИИСЭ, 1976. – 55 с.  

5. Иларионов В. А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий / 416 В. А. Иларионов. – М.: 

Транспорт, 1989. – 255 с. : ил. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 30 год. практичних робіт, 90 год. самостійної роботи. Разом – 150год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 7 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: Українська. 
 
Завідувач кафедри                                                                     

транспортних технологій і 

технічного сервісу, к.т.н, доцент                                                                   Кристопчук М.Є. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: FPS.10; 

2. Title: Autotechnical examination; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when the discipline is studied: 7; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  

Tkhoruk Evgen, Ph.D., Associate Professor.  

9. Results of studies: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• to investigate the accident place and to draw up an appropriate protocol and scheme; 

• calculate the parameters of the vehicle's motion during the analysis of the accident; 

• apply expert methods for the study of accidents in the event of a ride and collision, loss of stability and 

handling of the vehicle; 

• independently work with technical and methodical literature, make a technical assessment of the 

decisions taken regarding the study of the circumstances of the accident; 

• to investigate the technical condition of vehicles; 

• to compile expert-autotechnical expert conclusion with analysis, calculations and conclusions about the 

investigated accident. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Vehicles, Technical service vehicles, Fundamentals of the theory of transport processes and systems, 

Organization and regulation of traffic; 

 12. Course contents: General characteristics of an accident and methods of their assessment. The 

purpose, task and content of the technical analysis of the accident. Regulatory Aspects in the Field of Road 

Traffic Safety. Identification, classification and recording of accidents. Criminal liability. Criminal law 

description of crimes related to road accidents. Violation of rules, norms and standards related to traffic 

enforcement. General forensic characteristics of an accident. Investigation of an accident. Features of a 

criminal case initiation in the event of an accident and conducting some investigative actions. The place of 

the moment of danger for traffic when analyzing the traffic accident. The main questions of expert research. 

An assessment of the causal relationship between driver actions and road accidents. 

13. Recommended educational editions:  
1. Avtotransportna ekspertyza: pidruchnyk / V. K. Dolia, Yu. O. Davidich, A. I. Lozovyi ta in.; Khark. nats. 

akad. misk. hosp-va. – Kh. : KhNAMH, 2011. – 422 s.  

2. Zotov B. L. Rassledovanye y preduprezhdenye avtotransportnykh proysshestvyi / B. L. Zotov. – M. : 

Yuryd. lyt., 1972. – 60 s.  

3. Kollynz D. Analyz dorozhno-transportnykh proysshestvyi / D. Kollynz, D. Morrys ; per. s anhl. S. M. 

Marholysa. – M. : Transport, 1971. – 128 s.  

4. Prymenenye dannykh trasolohyy pry rassledovanyy dorozhno- transportnykh proysshestvyi /  H. P. 

Kucherenko, M. H. Liubarskyi, S. A. Lobkov. – M. : VNYYSЭ, 1976. – 55 s.  

5. Ylaryonov V. A. Ekspertyza dorozhno-transportnykh proysshestvyi / 416 V. A. Ylaryonov. – M.: Transport, 

1989. – 255 s. : yl. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 30 hours, practical classes – 30 hours, independent work – 90 hours. Total – 150 hours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Methods of teaching: interactive lectures. problem lecture elements, individual tasks, individual tasks of scientific 

research, using multimedia tools. 

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

Final control (40 points): exam  test at the end of the 7th semester.  

Current control (60 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

 
Head of the Transport Technology and 

Technical Service Department,                                        

Ph.D., Аssociate Рrofessor                                                                                   M. Kristopchuk 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


