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Вступ 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Спеці-

алізований рухомий склад автотранспорту» складена відповідно до 

освітньо-професійної  програми підготовки фахівців рівня «ма-

гістр» за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є автопоїзди та їх 

властивості; автомобілі-самоскиди; автомобілі-фургони та автопої-

зди-фургони; автомобілі-цистерни та автопоїзди-цистерни;  фермо-

вози, плитовози та автопоїзди з розсувними напівпричіпами-

платформами. 

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення дисципліни «Спеціалізо-

ваний рухомий склад автотранспорту» базується на знаннях отри-

маних з таких навчальних дисциплін, як «Фізика», «Автомобілі», 

«Основи автомобільних перевезень», а отриманні знання будуть 

використовуватись у подальшому при вивченні таких дисциплін: 

«Технічна експлуатація автомобілів», «Виробничо-технічна база 

підприємств автомобільного транспорту». 

Програма навчальної дисципліни «Спеціалізований рухомий 

склад автотранспорту» складається з одного змістового модуля. 

 
Анотація 

 
 Метою викладання дисципліни «Спеціалізований рухомий 

склад автотранспорту» є вивчення студентами конструктивного ви-

конання сучасного спеціалізованого рухомого складу автомобільно-

го транспорту, його експлуатаційних властивостей та основ розра-

хунку. 

Завданням вивчення дисципліни  є формування у студентів 

знань і вмінь застосування спеціалізованого рухомого складу, його 

конструктивного виконання, експлуатаційних властивостей та ос-

нов розрахунку.    

Дисципліна є науковою основою забезпечення якості технічної 

експлуатації та обслуговування автомобільної техніки, базою для 

вивчення дисципліни є: автомобілі, основи автомобільних переве-

зень, фізика. 
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Ключові слова: автомобіль, спеціалізований автомобіль, пере-

везення, транспорт, рухомий склад, транспортний засіб. 

 

Аbstract 
 

The purpose of teaching the discipline "Specialized rolling stock of 

vehicles" is to study the students' constructive implementation of the 

modern specialized rolling stock of motor transport, its operational prop-

erties and the basics of calculation. 

The task of studying the discipline is the formation of students 

knowledge and skills of the use of specialized rolling stock, its design 

performance, operational properties and bases of calculation. 

The discipline is the scientific basis for ensuring the quality of tech-

nical operation and maintenance of automotive equipment; the basis for 

studying the discipline is the following: cars, basics of automobile 

transmissions, physics. 

 
Keywords: car, specialized car, transportation, transport, rolling 

stock, vehicle. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників 

Галузь знань, спеціа-

льність, спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навча-

льної дисципліни 

  
денна форма  

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 – 3 

Галузь знань 

27 «Транспорт» 
Нормативна 

Спеціальність 274  

«Автомобільний транспорт» 

Модулів – 1 

Спеціалізація 

- 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

1 
5-й 6-й 

Індивідуальне науко-

во-дослідне завдання - 

Семестр 

9-й 11-й 

Загальна кількість го- 

дин – 90 
Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми на-

вчання: 

аудиторних –2; 

самостійної роботи 

студента –  3,6. 

Рівень вищої освіти: 

магістр 

16 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

16 год 4 год. 

Лабораторні 

-  -  

Самостійна робота 

58 год. 84 год. 

Індивідуальні завдання: 

– 

Вид контролю:  

залік залік 

 

 

Примітка. 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

• для денної форми навчання –35,6 % до 64,4 %; 

• для заочної форми навчання –6,7 % до 93,3 %; 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

     Метою викладання дисципліни «Спеціалізований рухомий 

склад автотранспорту» є вивчення майбутніми інженерами конс-

труктивного виконання сучасного спеціалізованого рухомого скла-

ду автомобільного транспорту, його експлуатаційних властивостей 

та основ розрахунку. 

Завданням вивчення дисципліни  є формування у студентів 

знань і вмінь застосування спеціалізованого рухомого складу, його 

конструктивного виконання, експлуатаційних властивостей та ос-

нов розрахунку.    

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

- знати техніку безпеки, класифікаційні ознаки рухомого скла-

ду; конструктивні особливості виконання спеціалізованих автомо-

білів; умови застосування спеціалізованого рухомого складу. 

 - вміти: 
� аналізувати конструкції спеціалізованого рухомого складу; 

� підбирати рухомий склад залежно від умов експлуатації, виду 

та специфіки вантажу. 

Дисципліна є науковою основою забезпечення якості технічної 

експлуатації та обслуговування автотехніки, базою для вивчення 

дисципліни є: автомобілі, основи автомобільних перевезень, фізика. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Спеціалізований рухомий склад автомобільного 
транспорту (СРС АТ). Автопоїзди. 

Класифікація вантажів, які перевозяться СРС AT. Переваги 

СРС. Напрямки удосконалення конструкцій СРС AT. Умовні позна-

чення СРС. Класифікація автопоїздів. Переваги автопоїздів 

порівняно з одиночними автомобілями. Основні компонувальні 

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

ні параметри автопоїздів. 

Тема 2. Тягово-динамічні та експлуатаційні властивості авто-
поїздів. Особливості конструкції автомобілів-тягачів. 

Тягово-динамічні властивості автопоїздів. Експлуатаційні ха-

рактеристики автопоїздів. Головні передачі. Коробки передач. Ком-

поновка автомобілів-тягачів. Підвіска. 

Тема 3.  Особливості гальмування автопоїздів та їх гальмів-
них систем. Тягово-зчіпні пристрої  автопоїздів. 

Особливості процесу гальмування автопоїзда. Вимоги до галь-

мівного управління.  Гальмівний пневмопривід. Гальмівні крани 

(ГК). Тягово-зчіпні пристрої причіпних автопоїздів. Тягово-зчіпні і 

опорні пристрої сідлових автомобільних тягачів. 

Тема 4. Автомобілі-самоскиди. Компонувальні схеми самос-
кидів та причіпів-самоскидів. 

Класифікація самоскидів. Особливості розвантаження авто-

мобілів-самоскидів. Аналіз компоновочних схем самоскидів та при-

чіпів-самоскидів. Самоскиди зі знімними кузовами. Самоскиди зі 

знімними кузовами-контейнерами. Надрамник. 

Тема 5. Самоскидні платформи (кузови). Вибір об'єму кузо-
ва  автомобілів-самоскидів. 

Типи кузовів кар'єрних автомобілів-самоскидів. Аналіз кон-

струкції платформ (кузовів) самоскидів. Вибір об'єму кузова  авто-

мобілів-самоскидів. 

Тема 6. Автомобілі-фургони та автопоїзди-фургони. Ізотермічні 
фургони. 

Класифікація автомобільних фургонів. Основні вимоги до них. 

Вимоги    до    конструкції    фургонів    для    перевезень    проми-

слових  і продовольчих товарів. Вимоги до конструкції  ізотерміч- 
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них фургонів. Переваги перевезень вантажів, які легко псуються, 

фургонами перед іншими видами транспорту. Способи охолоджен-

ня фургонів-рефрижераторів. Тимчасові джерела холоду. Постійні 

джерела холоду. 

Тема 7. Автомобілі-цистерни та автопоїзди-цистерни. Авто-
мобільні цистерни для перевезень рідин. 

Класифікація автомобільних цистерн та особливості їх кон-

струкції. Розрахунок основних конструктивних параметрів автоци-

стерн. 

Тема 8. Автомобільні цистерни для перевезень нафтопро-
дуктів і сипучих матеріалів . 

Автомобільні цистерни для перевезень нафтопродуктів. Авто-

мобільні цистерни для перевезення зріджених газів. Цистерни для 

перевезень сипучих матеріалів. 

Тема 9. Конструктивні особливості рухомого складу для пе-
ревезень будівельних конструкцій і матеріалів. Фермовози, 

плитовози та автопоїзди з розсувними напівпричіпами-
платформами. 

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 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього

у тому числі 

усього

у тому числі 

л п лаб 
ін

д 
с.р. л п 

ла

б 
інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Спеціа- 

лізований ру-

хомий склад 

автомобільного 

транспорту. 

Автопоїзди. 

10 2 - - - 8 10 2 - - - 8 

Тема 2. Тягово-

динамічні та 

експлуатаційні 

властивості ав-

топоїздів. Осо- 

бливості конс- 

трукції автомо- 

білів-тягачів. 

10 2 2 - - 6 10 - 0,5 - - 9,5 

Тема 3. Особли- 

вості гальмува- 

ння  автпоїздів 

та їх гальмівних 

систем. Тягово-

зчіпні пристрої  

автопоїздів. 

10 2 2 - - 6 10 - 0,5 - - 9,5 

Тема 4.  Авто-

мобілі самоски- 

ди. Компонува- 

льні  схеми  са -

москидів та при- 

чіпів-самоски -

дів. 

10 1 2 - - 7 10 - 0,5 - - 9,5 

Тема 5.  Само - 

скидні платфор- 

ми (кузови). 

Вибір  об'єму  

кузова  автомо- 

білів - самоски- 

дів. 

10 1 2 - - 7 10 - 0,5 - - 9,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 6.  Авто- 

мобілі-фургони 

та автопоїзди-

фургони. Ізоте- 

рмічні фурго-

ни. 

10 2 2 - - 6 10 - 0,5 - - 9,5 

Тема 7.  Авто- 

мобілі-цистер- 

ни та автопо- 

їзди-цистерни. 

Автомобільні 

цистерни для 

перевезень рі -

дин. 

10 2 2 - - 6 10 - 0,5 - - 9,5 

Тема 8. Автомо- 

більні цистерни  

для перевезень 

нафтопродуктів 

і сипучих мате- 

ріалів . 

10 2 2 - - 6 10 - 0,5 - - 9,5 

Тема 9. Кон-

структивні особ- 

ливості  рухо - 

мого складу для 

перевезень бу -

дівельних кон -

струкцій і мате- 

ріалів. Фермово-

зи, плитовози та 

автопоїзди з 

розсувними на -

півпричіпами-

платформами. 

10 2 2 - - 6 10 - 0,5 - - 9,5 

Разом 90 16 16 - - 58 90 2 4 - - 84 
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5. Теми семінарських занять 
 

Семінарські заняття навчальним планом непередбачено. 

 
6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1 2 3 4 

1 Коробки передач автомобілів-тягачів. 2 0,5 

2 
Принципові схеми гальмівного приводу авто- 

поїздів. Гальмівні крани. 
2 0,5 

3 Схеми підйомних механізмів самоскидів. 2 0,5 

4 
Гідравлічні схеми підйомних механізмів са-

москидів. 
2 0,5 

5 Особливості конструкції кузовів фургонів 2 0,5 

6,7 Особливості конструкції цистерн 4 1 

8 Поворотні пристрої напівпричіпів 2 0,5 

Разом 16 4 

 
7. Теми лабораторних занять 

 
Лабораторні заняття навчальним планом непередбачено. 

 
8. Самостійна робота 

 
Самостійна робота здійснюється методом індивідуального ви-

вчення кожним студентом певних розділів навчальної програми з 

використанням рекомендованої літератури та консультаціями веду-

чого викладача. 
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№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Спеціалізований рухомий склад автомо- 

більного транспорту. Автопоїзди. 
8 8 

2 
Тема 2. Тягово-динамічні та експлуатаційні власти-

вості автопоїздів. Особливості конструкції авто-

мобілів-тягачів. 

6 9,5 

3 

Тема 3. Особливості гальмуваня  автопоїздів та їх 

гальмівних систем. Тягово-зчіпні  пристрої  авто-

поїздів. 
6 9,5 

4 
Тема 4.  Автомобілі-самоскиди. Компонувальні  

схеми  самоскидів та причіпів-самоскидів. 7 9,5 

5 
Тема 5. Самоскидні платформи (кузови). Вибір 

об'єму  кузова  автомобілів-самоскидів. 7 9,5 

6 
Тема 6.  Автомобілі-фургони та автопоїзди-

фургони. Ізотермічні фургони. 6 9,5 

7 

Тема 7.  Автомобілі-цистерни та автопоїзди-

цистерни. Автомобільні цистерни для перевезень 

рідин. 
6 9,5 

8 
Тема 8. Автомобільні цистерни  для перевезень 

нафтопродуктів і сипучих матеріалів . 6 9,5 

9 

Тема 9. Конструктивні особливості  рухомого скла-

ду для перевезень будівельних конструкцій і ма-

теріалів. Фермовози, плитовози та автопоїзди з роз-

сувними напівпричіпами-платформами. 

6 9,5 

Разом 58 84 

 
 

9. Індивідуальні завдання 
 

Індивідуальні завдання навчальним планом непередбачено. 
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10. Методи навчання 
При викладанні навчальної дисципліни „ Спеціалізований ру-

хомий склад автотранспорту " використовується інформативно-

ілюстративний та проблемний методи навчання із застосуванням: 

- лекцій у супроводі прозірок, слайдів; 

- навчальних кінофільмів та відеофільмів; 

- розв'язування проблемних задач; 

- складання графічних схем. 

 
11. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матері-

алу використовують такі методи оцінювання знань: 

- поточне тестування у відповідності до змістових модулів; 

- захист практичних; 

- оцінка самостійної роботи студентів при захисті практичних 

робіт по темах. 

Для діагностики знань використовується Європейська кредитно-

трансферна система за 100-бальною шкалою оцінювання.   

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
100 

11 11 11 11 11 11 11 12 11 

 
Шкала оцінювання. 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою для заліку 

90 – 100 

зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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13. Методичне забезпечення 
 

            Методичне забезпечення навчальної дисципліни “ Спеціа -

лізований    рухомий склад автотранспорту ” включає: 

1 .Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни;  

2. Опорний конспект лекцій на паперовому та електронному но-  

сіях; 

3. Комплект плакатів і макетів; 

4. Роздатковий матеріал; 

5. Освітньо-професійна програма підготовки магістра спеціаль- 

ності 274 «Автомобільний транспорт»;  

6. 02-03-59 Методичні вказівки до практичних занять з дисцип-

ліни “Спеціалізований рухомий склад автотранспорту” для 

студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» ден-

ної та заочної форм навчання / Веремчук О.А., – Рівне: 

НУВГП, 2017. – с.39.[Електронний ресурс] - режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua; 

7. 02-03-60 Ілюстративний матеріал до вивчення дисципліни 

„Спеціалізований рухомий склад автотранспорту ”для студен-

тів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та за-

очної форм навчання / Веремчук О.А., – Рівне: НУВГП, 2017. 

– с.22. [Електронний ресурс] - режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua. 

 
14. Рекомендована література 

Базова 
1.   Якобашвили A.M.,  Олитский B.C., Цеханович А.Л.  Специ-

ализированный подвижной состав для грузовых автомобильных пе- 

ревозок. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1988. - 224 с. 

2.   Автомобили: Специализир. подвижной состав: Учеб. посо-

бие/ М.С. Высоцкий, А.И. Гришкевич, Л.Х. Гилелес и др.; Под ред. 

М.С. Высоцкого, А.И. Гришкевича .-Мн.: Выш.шк., 1989.- 240 с.: 

ил. 
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Допоміжна 
1. Литвинов А. С., Фаробин Я. Е. Автомобиль: Теория эксплуа-

тационных свойств: Учебник для вузов по специальности «Автомо-

били и автомобильное хозяйство». – М.: Машиностроение, 1989. – 

240 с. 

2. Краткий автомобильный справочник. Гос.НИИавтомоб. 

трансп. 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1978. - 464 с., ил., 

табл. 

 
15. Інформаційні ресурси 

1. Наукова бібліотека НУВГП – м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75  

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka (інформаційні ресурси у циф-

ровому репозиторії): http://ep3.nuwm.edu.ua/. 

2. Обласна наукова бібліотека – м. Рівне, майдан Короленка, 6. 
3. http://www.kmu.gov.ua/ – Кабінет Міністрів України. 

4. http://www.libr.rv.ua/ – Рівненська обласна універсальна науко-

ва бібліотека. 

5. http://www.rada.kiev.ua/ – Законодавство України. 

6. http://www.ukrstat.gov.ua/ – Державний комітет статистики 

України. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


