
 

Дисципліна Переобладнання автомобілів на альтернативні палива 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Аргументованими вимогами до вивчення дисципліни «Переобладнання 

автомобілів на альтернативні палива» є забезпечення достатнього рівня 

теоретичних знань і практичних навичок у здобувачів вищої освіти з: хімії, 

вищої математики, фізики, основ екології, теоретичної механіки, механіки 

матеріалів і конструкцій, теплотехніки, експлуатаційних матеріалів, 

альтернативних енергоустановок. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни «Переобладнання автомобілів 

на альтернативні палива» фахівець повинен Знати: конструкції основних та 

альтернативних енергоустановок автомобілів; перспективи розвитку 

конструкцій альтернативних енергоустановок автомобілів; класифікацію й 

конструкцію енергетичних установок та їх систем, застосовуваних на 

транспорті; методику добору енергетичних установок для наземних 

транспортно-технологічних засобів; інженерну термінологію в області 

виробництва ДВЗ; методи розрахунків основних експлуатаційних 

характеристик ДВЗ, їх типових вузлів і деталей. Вміти: самостійно 

освоювати нові конструкції основних та альтернативних енергоустановок 

автомобілів; оцінювати технічний рівень конструкції автомобілів з 

альтернативними енергоустановками; аналізувати конструкції автомобілів з 

альтернативними енергоустановками, їх вузли та системи, визначати 

можливі напрямки вдосконалення; аналізувати й оцінювати вплив 

конструкції на експлуатаційні властивості енергетичних установок 

наземних транспортно-технологічних засобів у цілому; вибирати параметри 

енергетичних установок і систем наземних транспортно-технологічних 

засобів з метою одержання оптимальних експлуатаційних характеристик; 

виконувати проектні роботи з компонування енергетичних установок.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Переобладнання автомобілів на альтернативні 

палива» є досить важливою у формуванні здобувачів вищої освіти 

теоретичних і практичних знань про конструкції основних та 

альтернативних  енергетичних установок транспортних засобів, їх основних 

механізмів і систем; формування знань і вмінь виконання розрахунків і 

проектування основних механізмів і систем енергетичних установок 

автомобілів з урахуванням умов експлуатації. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 1. Мати концептуальні наукові та практичні знання, необхідні для 

розв’язання спеціалізованих складних задач автомобільного транспорту, 

критично осмислювати відповідні теорії, принципи, методи і поняття. 

РН 2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово 

при обговоренні професійних питань. 

РН 4. Відшуковувати необхідну інформацію в науково-технічній літературі, 

базах даних та інших джерелах; аналізувати та оцінювати цю інформацію. 

РН 6. Приймати ефективні рішення, аналізувати і порівнювати 

альтернативні варіанти з урахуванням цілей та обмежень, питань 

забезпечення якості, а також технічних, економічних, законодавчих та 

інших аспектів. 

РН 11. Розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне 

устаткування і технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації 

у процесі експлуатації, при ремонті та обслуговуванні об’єктів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

РН 15. Брати участь у розробці та реалізації інженерних та/або виробничих 

проектів у сфері автомобільного транспорту, визначати тривалість та 

послідовність робіт, потреби у ресурсах, прогнозувати наслідки реалізації 

проектів. 

РН 23. Аналізувати техніко-експлуатаційні та техніко-економічні показники 

автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають здобути 

компетентності: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 



уміннями 

(компетентності) 

ЗК 3. Здатність здійснювати безпечну діяльність. 

ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

ЗК 11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ФК 1. Здатність використовувати в професійній діяльності знання 

нормативно-правових, законодавчих актів України, Правил технічної 

експлуатації автомобільного транспорту України, інструкцій та 

рекомендацій з експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів 

автомобільного транспорту та їх систем. 

ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з основ 

конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів і основ 

розрахунку автомобільних транспортних засобів. 

ФК 4. Здатність розробляти технологічні процеси, технологічне 

устаткування та оснащення, засоби автоматизації та механізації у процесі 

експлуатації, при ремонті та обслуговуванні об’єктів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів. 

ФК 6. Здатність розробляти з урахуванням безпекових, економічних, 

екологічних та естетичних параметрів технічні завдання і технічні умови 

на проектування об’єктів автомобільного транспорту, його систем та 

окремих елементів; складати плани розміщення устаткування, технічного 

оснащення та організації робочих місць, розраховувати завантаження 

устаткування та показники якості технологічних процесів. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, методичні рекомендації. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання. 

Семестровий контроль Залік. 

 


