
 

Дисципліна Спеціалізований рухомий склад 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до вивчення дисципліни є забезпечення достатнього рівня 

теоретичних знань і практичних навичок у здобувачів вищої освіти з 

фізики, основи теорії систем та управління, безпека транспортних 

засобів. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

знати: 

властивості рухомого складу при виконанні заданих функцій, 

зберігаючи свої експлуатаційні показники в заданих межах протягом 

необхідного проміжку часу або необхідної напрацювання. 

вміти: 

використовувати показники надійності, безвідмовності, довговічності, 

ремонтопридатності, збереженості, ресурсу або «терміну служби».  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Дозволяє оволодіти знаннями що до технічного стану рухомого складу 

автомобільного транспорту - автомобілів, автобусів, причепів і 

напівпричепів, їх складальних одиниць, а зокрема двигунів, трансмісії, 

рульового управління, гальмівної системи. 

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 9. Аналізувати та оцінювати об’єкти автомобільного транспорту, їх 

системи та елементи. 

РН 14. Аналізувати технологічні процеси експлуатації, обслуговування 

й ремонту об’єктів автомобільного транспорту. 

РН 16. Організовувати експлуатацію автомобільних транспортних 

засобів, їх систем та елементів. 

РН 23. Аналізувати техніко-експлуатаційні та техніко-економічні 

показники автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

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). 

фахові 

ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з 

основ конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів і 

основ розрахунку автомобільних транспортних засобів. 

ФК 8. Здатність організовувати ефективну експлуатацію об’єктів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

ФК 13. Здатність аналізувати техніко-експлуатаційні показники 

автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів з метою 

виявлення й усунення негативних чинників та підвищення ефективності 

їх використання. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники 

Форма проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальне завдання 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


