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ЗМІСТ 

 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ: 

a) Адреса: вул. Винниченка, 10; м. Тернопіль; 46018. 

 

b) Контактні телефони 

тел. факс (0352) 43-57-77 

тел. вн. (63) 270 

 

Приймальня декана 

тел. (0352) 53-36-29 

тел. вн. (63) 270 

 

c) Інформація про склад деканату 

Декан факультету: 

Струганець Борис Володимирович - доцент, кандидат педагогічних наук 

тел./факс (0352) 53-36-29 

e-mail: ipf@tnpu.edu.ua 

 

Заступник декана: Гевко Ігор Васильович - доцент, кандидат педагогічних наук 

тел.: (0352) 53-36-29 

 

Вчений секретар ради: Нагачевська Богдана Петрівна 

тел.: (0352) 53-36-29 

 

Голова методичної комісії: Сорока Тарас Петрович - доцент, кандидат 

педагогічних наук 

тел.: (0352) 43-57-65 

 

Диспетчер: Оліяр Наталія Євгенівна  

тел.: (0352) 43-57-65     

 

Методист вищої категорії: Блага Інна Миколаївна 

тел.: (0352) 43-57-65     

 

mailto:ipf@tnpu.edu.ua


3 
 

  

 

d) КАФЕДРА машинознавства та транспорту 

(Адреса. м. Тернопіль, вул. В. Винниченка 10, тел. (0352) 43-57-77). 

 

Склад кафедри:  

 

1. Федорейко Валерій Степанович д. т. н., професор, зав. кафедри 

2. Гаврищак Галина Романівна к.пед.н., доцент 

3. Павх Ігор Іванович к.т.н., доцент 

4. Смільський Василь Володимирович к.т.н., доцент 

5. Рутило Микола Іванович к.т.н., доцент 

6. Луцик Ірина Богданівна к.т.н., асистент 

7. Сіткар Степан Вікторович к.пед.н., асистент 

8. Фендьо Олена Миколаївна к.т.н., асистент 

9. Замора Ярослав Петрович к.т.н., асистент 

10. Днесь Ігор Миронович зав. лабораторіями 

11. Балябас Василь Теодозійович зав. лабораторіями 

12 Коцуляк Валентина Сергіївна старший лаборант 

13. Загородній Роман Іванович майстер виробничого навчання 

14. Бурега Назар Васильович інженер 1 кат. із застос. комп. 

 

e) Координатор від факультету (роб. адреса, електронна адреса, тел.)  

Сорока Тарас Петрович - кандидат педагогічних наук, доцент,  

вул. Винниченка, 10 м. Тернопіль 46018 кафедра технологічної освіти та охорони праці 

інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка  

e-mail: tehnolog@tnpu.edu.ua; www.tnpu.edu.ua тел. (0352) 43-57-65 

 

 

 

 

mailto:tehnolog@tnpu.edu.ua
http://www.tnpu.edu.ua/
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2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА 

СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 
 

 



5 
 

 



6 
 

3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

НА ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА 

ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ  

Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта» 

Напрям підготовки: 6.010104 «Професійна освіта. Транспорт»  

Термін навчання – 4 роки 

 

4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ)  

Кафедра машинознавства та транспорту розташована у корпусі 

інженерно-педагогічного факультету. В розпорядженні кафедри знаходяться 

приміщення загальною площею 261 м
2
, з них навчальні лабораторії – 230 м

2
 та 

одне приміщення для працівників кафедри, площею 31 м
2
. 

Для проведення навчального процесу обладнані наступні навчальні 

лабораторії: 

- лабораторія опору матеріалів і ТММ, яку оснащено установками 

для дослідження деформаційних процесів у металах, а також макетами і 

діючими моделями для дослідження структурних ланок; 

- лабораторія деталей машин і технічної механіки, обладнана 

стаціонарними установками для дослідження параметрів механічних передач, 

муфт і підшипників;  

- лабораторія електротехніки, укомплектована 8 стендами для 

виконання лабораторних робіт з курсу загальної електротехніки та 

електромонтажних робіт. У лабораторії створено 3 автоматизованих робочих 

місця; 

- лабораторія гідравліки і теплотехніки в якій встановлено дослідні 

установки для визначення фізико-механічних властивостей рідини та газу, а 

також для вивчення основ тепло- та масо- обміну й оснащена стендами для 

вивчення властивостей вологого повітря і водяної пари;  

- лабораторія нарисної геометрії, обладнана відповідно змісту 

навчальної дисципліни. У лабораторії встановлено 3 комп’ютери  для часткової 

автоматизації графічних робіт; 

- лабораторія комп’ютерної інженерії, обладнана 11-а персональними 

комп’ютерами, об’єднаними в загальну локальну мережу технологією Fast 

Ethernet; 

- лабораторія будови автомобіля і ДВЗ, яку обладнано натуральними 

вузлами, агрегатами та деталями, діючими моделями і стендами систем 

живлення ДВЗ, системи мащення, електрообладнання, гальмівної системи; 

- лабораторія транспортних систем, обладнана відповідно до змісту 

навчальної дисципліни. В лабораторії є стенд для діагностики технічного стану 

автомобіля, відповідні прилади та обладнання. Планується встановлення 

комп’ютерної діагностики для виявлення несправностей у системах агрегатів та 

вузлах автомобіля. 

- лабораторія технічного обслуговування та ремонту автомобіля, яку 

обладнано технічними засобами, стендами для проведення технічного 
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обслуговування автомобіля (комплект ОРГ-16395, переносний мотор-тестер 

КИП-12-1, агрегат технічного обслуговування АТО-9994, комплект оснастки 

70-7823-3709 для ремонту двигунів та ін.); 

- лабораторія правил дорожнього руху та основ безпеки руху, яку 

обладнано макетами проїзду регульованих і нерегульованих перехресть, 

діючими макетами всіх типів світлофорів, стендами зі знаками дорожнього 

руху тощо. 

У навчальних кабінетах та лабораторіях відповідним чином оформлені 

інформаційно-методичні стенди на яких розміщена інформація про правила 

безпеки праці, протипожежної безпеки, перелік тем лабораторно-практичних 

занять, тем, які виносяться на самостійне опрацювання, рекомендована 

література з дисциплін кафедри. Окрім цього, на стендах розміщена необхідна 

наочність для занять, у вигляді планшетів, макетів, моделей, плакатів, таблиць 

тощо. 

Високий рівень оснащення об'єктів матеріально-технічної бази кафедри 

відповідає ліцензійним умовам і дозволяє забезпечити якісну підготовку 

фахівців у галузі транспорту. 

 

5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

Навчальні дисципліни кафедри складаються з одного або декількох 

залікових кредитів, кількість яких визначається змістом та формами організації 

навчального процесу. Заліковий кредит складається з модулів (частин програми 

навчальної дисципліни, поєднаних із формами навчання – лекційні, практичні, 

семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття, всі види практик та 

консультацій, виконання студентами самостійних та індивідуальних  завдань, 

інші форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів). 

Методологія процесу навчання та відповідно оцінювання знань студента 

в КМСОНП полягає у його переорієнтації із лекційно-інформативної на 

індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму і на 

організацію самоосвіти студента. У структурі навчального навантаження 

студента за системою ECTS індивідуальна робота також розглядається, як один  

із основних компонентів навчальної діяльності і, повинна займати значну 

частину його навчального навантаження. Індивідуальна робота студента (ІРС) є  

формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для як 

найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-

спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу 

діяльність. 

Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача у 

позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням  

потреб і можливостей студента.  

Консультація – один із видів навчальних занять, який проводиться з 

метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні 

питання і для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх 
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практичного застосування (проводяться протягом семестру – поточні 

консультації, семестрові, та перед контрольним заходом – екзаменаційні). У 

процесі консультацій (особливо поточного консультування) допускається 

діагностичне тестування знань студентів (як правило, машинне) для виявлення 

ступеня засвоєння окремих теоретичних положень, теорій, закономірностей, 

рівня сформованості практичних умінь і навичок та перевірки ефективності 

прийомів і методів навчання, використовуваних під час аудиторних занять. 

Курсова робота – один із видів індивідуальних завдань навчально-

дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, який має 

на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з 

нової навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного 

фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і 

науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним 

обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології. 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального 

матеріалу у вільний від обов’язкових навчальних занять час, без участі 

викладача. Зміст самостійної роботи із кожної навчальної дисципліни 

визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними 

рекомендаціями викладача. Самостійна робота студентів забезпечується всіма 

навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної 

навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та 

методичними посібниками, конспектами лекцій, навчально-лабораторним 

обладнанням, інтерактивними навчально-методичними комплексами дисциплін 

тощо. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів повинно 

передбачати й засоби самоконтролю (тести, пакет контрольних завдань тощо). 

У процесі вивчення навчальних дисциплін основними методами 

контролю знань, умінь та навичок студентів є: усне опитування, письмова та 

практична перевірка, автоматизований тестовий контроль. Для визначення 

рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовують наступні 

форми та методи контролю і оцінювання знань: поточний контроль за 

змістовими модулями; складання іспиту. Оцінювання навчальних досягнень 

студентів з дисциплін кафедри здійснюють відповідно до вимог кредитно-

модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), що є 

українським варіантом ECTS. Ця система базується на здійсненні наскрізного 

поточного контролю на аудиторному занятті у відповідності до його форми 

(лекційної, практичної).  

Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за кожну тему 

дисципліни і модуль в цілому, крім того навчальними планами передбачено 

складання іспиту. Для оцінювання знань використовують чотирьох бальну та 

стобальну шкалу оцінювання ECTS.   

Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за кожну тему 

дисципліни і модуль в цілому. Крім того  навчальними планами передбачено 

складання іспиту. Для оцінювання знань використовують чотирьох бальну та 

стобальну шкалу оцінювання ECTS. 

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення 
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лабораторних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості до виконання 

конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є: активність та 

результативність роботи протягом семестру над вивченням програмного 

матеріалу дисципліни, відвідування занять, виконання завдань на лабораторних 

заняттях, виконання завдань поточного контролю.  

У процесі оцінювання лабораторних робіт увага приділяється їх якості і 

самостійності. Поточний контроль проводиться на кожному лабораторному 

занятті в межах змістового модуля, враховуючи теоретичний матеріал з теми і 

виконані практичні завдання.  

Іспит може здійснюватися в усній формі за екзаменаційними білетами, які 

містять теоретичне питання і практичне завдання, або за підсумковим тестовим 

завданням, що дає можливість здійснити оцінювання знань усієї дисципліни. 

Критерії оцінювання знань за 4-бальною системою за національною 

шкалою:  

Відмінно Студент оволодів загальними науково-теоретичними 

основами навчання дисциплін біологічного циклу у 

навчальних закладах різного рівня акредитації системою 

форм, методів і засобів навчання, специфічними 

закономірностями процесу навчання біології у 

загальноосвітніх навчальних закладах, може чітко 

формулювати дефініції, здатний здійснити відбір 

предметного змісту та його структурування на основі 

системи науки. Студент має системні глибокі знання 

біологічних дисциплін і усвідомлює їх, як єдине системне 

біологічне знання. Відповідь повна, матеріал викладено у 

повній логічній послідовності літературною мовою. 

Добре 
Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні 

навички в конструюванні змісту навчального матеріалу, 

проте допускає дві-три несуттєві помилки які виправлені 

самостійно за допомогою викладача. 

Задовільно 

Студент знає основні теми курсу, але його знання мають 

загальний характер, має труднощі з наведенням прикладів 

при поясненні явищ і закономірностей. Відповідь містить 

несуттєві помилки, які не виправлено після вказівок 

викладача.  

Незадовільно 
Студент має фрагментарні знання з усього курсу. Не 

володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не 

сформований. Не вміє викласти програмний матеріал. 

Володіння біологічними термінами обмежено, 

словниковий запас не дає змоги оформити ідею. Працює 

лише за зразком, допускає значні помилки як 

біологічного, так і методичного характеру. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 

82–89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
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7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 



13 
 

КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ  

Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта 
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9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

напрям підготовки (для ОКР “Бакалавр”): 

6.010104 “Професійна освіта. Транспорт” 

 

І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Нормативні дисципліни 

Предмет: Філософія 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Філософія, як навчальна дисципліна, знайомить зі змістом 

світового та вітчизняного історико-філософського процесу, демонструє 

широкий спектр методологічних підходів і теоретичних систем філософії, як 

сфери духовної творчості, розширює знання про сучасні її форми та нові 

підходи до вирішення найважливіших проблем сьогодення. Засвоєння 

специфіки філософського запитування сприяє формуванню високої 

світоглядно-методологічної культури, переконання в принциповій важливості 

для кожної людини вільного світоглядного самовизначення, спрямовує на 

самостійні роздуми над найважливішими проблемами індивідуального та 

суспільного буття. 

Вивчення філософії передбачає формування вміння працювати з 

філософськими текстами, реконструювати зміст висловлених у них 

філософських ідей, здійснювати історико-філософську інтерпретацію, 

пояснення і оцінку філософських вчень, актуалізує потребу співвідносити 

світоглядні ідеї з практикою суспільного життя, спрямовує на самостійні 

роздуми, виховує переконання в тому, що самореалізація особистості 

неможлива без прилучення до здобутків культурної спадщини людства, 

складовою частиною якої є філософія.  

Форми контролю: іспит. 

 

Предмет: Іноземна мова 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестр; 2 рік. 

Анотація: Мета: Оволодіння таким рівнем знань, який забезпечуватиме 

необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та 

ситуативного спілкування в усній та писемній формах. 

Вимоги до знань і вмінь: 

Студент повинен знати: лексичний мінімум однієї з іноземних мов; 

граматичний мінімум. 

Студент повинен вміти: вести іноземною мовою бесіду-діалог загального 

характеру; користуватися правилами мовного етикету; читати літературу зі 

спеціальності без словника з метою пошуку інформації; перекладати тексти зі 

словником; складати анотації, реферати і ділові листи іноземною мовою. 

Форми контролю: іспит, залік. 
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Предмет: Історія України 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр:  1 рік, 2 семестр. 

Анотація: Формування знань про події і явища історичного минулого 

українського народу; аналізувати та порівнювати внутрішню і зовнішню 

політики держави; висловлювати ставлення до історичних діячів доби, судити 

про доленосні події сьогодення. 

Формування вмінь: формування історичного мислення, вміння 

аналізувати й узагальнювати події та явища, визначати їх суть, причинно-

наслідкові зв’язки між ними, виділяти основне, об’єктивне і суб’єктивне, 

самостійно оцінювати та інтерпретувати історичний процес і робити 

висновки;  працювати з історичними документами різного змісту, а саме: 

встановлювати відповідність між змістом фрагменту документа та певною 

епохою, аналізувати зміст фрагменту історичного документа та пояснювати 

основні ідеї, які він висвітлює. 

Форми контролю: іспит. 

 

Предмет: Укр. мова (за проф. спрямуванням) 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр:  2 рік, 3, 4  семестр; 3 рік, 5 семестр. 

Анотація: Формування у майбутніх спеціалістів професійно 

зорієнтованих умінь і навичок досконалого володіння українською 

літературною мовою у фаховій сфері. Забезпечення чіткого і правильного 

розуміння ролі державної мови у професійній діяльності, досконалого 

володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання 

вимог культури усного і писемного мовлення; вироблення навичок 

самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні; розвиток творчого 

мислення студентів; виховання поваги до української літературної мови, до 

мовних традицій; формування навичок оперування фаховою термінологією, 

редагування, коригування та перекладу наукових текстів. 

Форми контролю: іспит, залік. 

 

Предмет: Історія української  культури 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Анотація: Формування знань про специфіку історії української 

культури, як важливої форми національного поступу, вияву історико-

культурницького типу світогляду; показати методологічну роль історії 

української культури у розумінні особливостей розвитку тієї чи іншої 

культурно-історичної епохи; ознайомити з історією української культури, з 

ідеями її поступу; сприяти формуванню у студентів здібностей до критичного 

мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільно-історичного буття. 

Формування вмінь: здійснити вільний світоглядний вибір і обґрунтувати його; 

співвідносити культурницькі ідеї з практикою суспільного буття; пов’язати 

загальноісторичні та проблеми історії культури із поступом сучасного 
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суспільства; сформувати власне переконання у тому, що самореалізація 

особистості неможлива без прилучення до здобутків національної історико-

культурної спадщини, складовою частиною якої є історія культури; працювати 

з історичними текстами, здійснювати їх інтерпретацію, пояснення й оцінку 

тих чи інших праць. 

Форми контролю: іспит, залік. 

 

Предмет: Політологія 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр:  4  рік, 7 семестр. 

Анотація: Мета: формування системи знань з питань політики та її 

складових у сучасному суспільстві. 

Вимоги до знань і вмінь:  

Студент повинен знати: суть влади та політичного життя; процеси 

міжнародного політичного життя; політичні відносини і процеси; 

геополітичну обстановку і політичний процес в Україні. 

Студент повинен вміти: виділити теоретичні та прикладні аксіологічні й 

інструментальні компоненти політичного знання; розуміти роль і функції 

компонентів політичного знання у підготовці та обґрунтуванні політичних 

рішень; оцінити геополітичну обстановку у сучасному політичному світі 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Фіз. виховання 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр:  рік,  семестр. 

Анотація: Формування системи знань про дотримання основ здорового 

способу життя; основи організації і методики найбільш ефективних видів і 

форм раціональної рухової діяльності й уміння застосувати їх на практиці у 

своїй фізичній активності; основи методики оздоровлення і фізичного 

удосконалювання традиційними і нетрадиційними засобами та методами  

фізичної культури; основи професійно-прикладної фізичної підготовки й 

уміння застосовувати їх на практиці; основи фізичного виховання різних 

верств населення; систематичне фізичне тренування з оздоровчою або 

спортивною спрямованістю; виконання нормативів професійно-прикладної 

фізичної підготовленості; поінформованість про всі головні цінності фізичної 

культури і спорту. 

Формування навичок до щоденних занять фізичними вправами у 

різноманітних раціональних формах; до систематичного фізичного тренування 

з оздоровчою або спортивною спрямованістю; виконання нормативів 

професійно-прикладної фізичної підготовленості. 

Форми контролю: залік. 

 

Дисципліни за вибором ВНЗ (варіативна частина) 

Предмет : Іноземна мова 

Статус: Вибіркова 
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Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Анотація: метою даного курсу є формування у студентів комунікативної 

компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі 

мовних знань і навичок, що відповідають стандарту В2.  
Основними завданнями є: оволодіння навичками аналітичного і пошукового 

читання літератури з елементами спеціалізації зі словником; збагачення 

базового загального лексикону та вивчення історичного лексикону; 

формування умінь розпізнавати та диференціювати складні граматичні явища і 

моделі за формальними ознаками; вміння вести дискусію на запропоновану 

тематику, передбачену програмою.  
Форми контролю: залік. 

 

Дисципліни за вибором студента (варіативна частина) 

Предмет: Соціологія 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік,  6 семестр. 

Анотація: Формування знань із загально-соціологічної теорії, розкриття 

змісту основних соціологічних теорій та концепцій, кожна з яких дає свій 

специфічний аналіз особливостей функціонування та розвитку суспільства та 

по своєму виявляє найактуальніші суспільні проблеми, одночасно закладаючи 

основи світогляду та громадянської зрілості. При вивченні курсу загально-

практичного та загальнотеоретичного значення зосереджується увага на 

процесі засвоєння студентами методологічного аспекту соціології як науки: 

сукупність методів, принципів, прийомів і процедур пізнання навколишньої 

соціальної дійсності. Наука соціологія володіє розвинутим інструментарієм 

аналізу суспільного життя, її методи постійно розвиваються й оновлюються. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Логіка 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Анотація: Як навчальна дисципліна логіка надає теоретичний і 

методичний матеріал, необхідний для формування усвідомленого рівня 

оперування правилами і прийомами логічного мислення, дає знання про 

логічні характеристики основних форм мислення поняття, судження й 

умовиводу, правил та операцій над ними, розкриває сутність і значення 

основних законів (принципів) мислення, знайомить з основними прийомами  

аргументації.   

Вивчення логіки забезпечує ефективне оволодіння найбільш 

поширеними в практиці схемами і прийомами міркувань, активне 

використання в процесі мислення та спілкування їх основних методів – 

дедукції, індукції та аналогії, розвиває вміння розпізнавати та виявляти логічні 

помилки як у власних міркуваннях, так і у міркуваннях інших людей, сприяє 

вдосконаленню логічної культури, формуванню сучасного стилю мислення, 

що поєднує в собі точність і образність думки, вихованню дисципліни думки. 
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Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Етика і естетика 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік,  6 семестр. 

Анотація: Етика та естетика як навчальна дисципліна знайомить з 

важливими філософськими галузями знань про людину: етикою –  предметом 

якої є мораль і естетикою – предметом якої є сфера почуттєвого; висвітлює 

основні віхи розвитку етики і естетики, дає сучасне розуміння таких їх 

наріжних проблем, як сутність і обґрунтування моралі, її основних понять, 

етикету як форми культури, а також системи категорій естетики, природи 

мистецтва і художньої творчості, специфіки розвитку некласичної естетики на 

основі художньо-естетичного досвіду ХХ - поч. ХХІ ст. Засвоєння цієї сфери 

гуманітарного знання своєрідно довершує світогляд людини, робить його 

цілісним, сприяє глибшому розумінню місця людини у світі, здатності 

виробити власну моральну позицію та формує культуру почуттів, сприяє їх 

витонченню і ушляхетненню. 

Вивчення етики і естетики передбачає формування вміння працювати з 

філософсько-етичними та художніми текстами, самостійно аналізувати і 

інтерпретувати їх зміст, аргументувати власну позицію щодо актуальних 

моральних проблем сьогодення і здобути навички критичного мислення та 

теоретичної рефлексії почуттєвого досвіду.  

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Релігієзнавство 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів зі змістом 

теологічного і наукових підходів до вивчення релігії; з’ясування сутності 

релігії та тенденції розвитку релігійних процесів в умовах секуляризації, 

глобалізації, світоглядного релятивізму і практичного атеїзму; поглиблення 

знання з історії розвитку світових релігій, їх впливу на суспільно-політичні 

процеси, зокрема в Україні; формування релігієзнавчого мінімуму правових 

знань про конституційні принципи свободи совісті, законодавчі акти, які 

служать основою державно-церковних і міжконфесійних відносин, 

визначають принципи функціонування церков і релігійних організацій.    

Завдання курсу полягає у формуванні у студентів цілісного 

світоглядного уявлення про релігійні процеси в минулому та сучасний період 

у світі й Україні, їх роль у суспільному розвитку.  

Вимоги до знань і вмінь: 

Студент повинен знати: становлення і розвиток стародавніх релігій; 

основні сучасні традиційні і нетрадиційні релігії; місце релігії в духовній 

культурі; роль релігії у сучасному житті суспільства, сім'ї, людини. 

Студент повинен вміти: основні ознаки та моменти релігій; визначити 

проблеми сенсу життя у релігіях; поєднувати принципи релігії та науки. 
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Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Основи конституційного права 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік,  4 семестр. 

Анотація: Мета дисципліни – формування знань про право, особистість і 

суспільство, структуру права та його дії; конституційну основу правової 

системи; приватне право; порівняльне правознавство. 

Студент повинен знати: права і свободи людини та громадянина; основи 

української правової системи та законодавства; організацію функціонування 

судових та інших правочинних і правоохоронних органів; правові та 

морально-етичні норми у сфері професійної діяльності.  

Студент повинен вміти: уміти реалізувати права і свободи людини у 

різних сферах життєдіяльності; використовувати і складати нормативні та 

правові документи; вживати необхідних заходів для відновлення порушених 

прав. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Економіка 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр:  3 рік,  5 семестр. 

Анотація: формування системи знань про економічні відносини у 

суспільстві, проблеми ефективного використання обмежених ресурсів, 

функціонування основних складових економічної системи, розвиток у 

студентів економічного мислення, а також підготовка до подальшого вивчення 

основ інших економічних дисциплін та можливого використання економічних 

знань у майбутній професійній діяльності; оволодіння студентами 

методологією пізнання економічних явищ і процесів, вивчення законів, 

закономірностей, рушійних сил розвитку суспільного виробництва для 

найбільш повного задоволення їхніх матеріальних і соціально-економічних 

потреб.  

Формування вмінь: аналізувати конкретні економічні проблеми; давати 

оцінку економічним ситуаціям; пояснювати причини найважливіших 

економічних явищ. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Історія науки і техніки 

Статус: нормативна  

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр.  

Анотація: Формування системних знань і розуміння основних напрямків 

філософської думки щодо вирішення проблем науки і техніки; знань 

філософської школи, які ставили і вирішували ці проблеми, розуміння 

специфіки шкіл і напрямків у постановці та вирішенні відповідних проблем; 

ознайомлення з філософськими текстами, в яких ставились та вирішувались 

проблеми науки і техніки; засвоєння прийомів аналізу історії науки та техніки. 
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Форми контролю: залік.  

 

ІІ. Цикл математичної, природничо-наукової підготовки  

Нормативна частина 

Предмет: Інженерна та комп’ютерна графіка 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри. 

Анотація: Метою курсу є формування у майбутніх інженерів-педагогів в 

галузі комп’ютерних технологій і транспорту системи знань, умінь і навичок, 

необхідної для викладання технічних ідей за допомогою інженерної та 

комп’ютерної графіки. 

Основні завдання курсу: ознайомлення з можливостями систем 

автоматизованого проектування для оформлення конструкторської 

документації; опанування алгоритмічних основ дво- і тривимірної графіки; 

створення графічних зображень за допомогою редактора КОМПАС-3D. 

Основні теми курсу: машинна графіка як підсистема САПР; примітиви 

КОМПАС 3D; зображення на машинобудівних кресленнях; параметризація 

геометричних об’єктів; складальні креслення; загальні принципи 

моделювання; способи побудови тривимірних моделей; технології 

моделювання. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: теоретичні 

засади інженерної та комп’ютерної графіки; архітектуру сучасних графічних 

систем; технології дво- і тривимірного графічного моделювання геометричних 

моделей, операції і перетворення над ними. 

Студент повинен вміти: застосовувати теоретичні засади інженерної та 

комп’ютерної графіки для розв’язання практичних завдань; створювати 

графічні зображення за допомогою редактора КОМПАС-3D; визначати 

геометричні форми деталей за їх ортогональними зображеннями; 

використовувати сучасні програмні засоби для розв’язання інженерних задач 

геометричного моделювання. 

Форма контролю: екзамен. 
 

Предмет: Екологія 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр:  1 рік,  2 семестр. 

Анотація: Дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння   

основних теоретичних положень загальної екології, основних аспектів 

прикладної екології з охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки, ознайомлення із загальними принципами екологізації виробництва. 

Вивчення основ екології у вищій школі при підготовці фахівців 

неекологічних спеціальностей має на меті вивчення фундаментальних 

закономірностей у природі стосовно взаємозв’язків живих організмів із 
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навколишнім природним середовищем та формування екологічного 

світогляду.  

Високий рівень підготовки фахівців у вищих навчальних закладах 

повинен забезпечувати володіння не тільки екологічними знаннями, але й 

високий рівень знання тих процесів, які підлягатимуть екологізації. 

Формування знань та вмінь: формування екологічної свідомості та навичок 

застосування екологічних норм і системного уявлення про оцінку впливів на 

навколишнє середовище.  

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Інформатика та обчислювальна техніка 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Анотація: Метою курсу є сформувати у студентів знання, вміння і 

навички, необхідні для раціонального використання засобів сучасних 

інформаційних технологій при розв’язуванні задач, пов’язаних з 

опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням. 

Основні завдання курсу: теоретичні основи інформатики, навички 

використання прикладних систем оброблення статистичних даних та систем 

програмування для персональних комп’ютерів і локальних комп’ютерних 

мереж під час дослідження різнопланових систем та розв’язування завдань 

фахового спрямування. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент повинен 

знати: принципи функціонування комп’ютера; операційну систему Windows; 

редактори текстів; засоби комунікацій; засоби програмування. 

Студент повинен вміти: розробляти публікації довільної складності; 

використовувати можливості MS Excel для математичних підрахунків; 

розробляти прості алгоритми у середовищі програмування Borland C++; 

розв’язувати за допомогою комп’ютера задачі, пов’язані з майбутньою 

професійною діяльністю. 

Форма контролю: екзамен. 

 

Предмет: Вища математика 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1  рік, 1, 2 семестр; 2  рік, 3 семестр. 

Анотація: Мета – навчити студентів логічно мислити, оперувати 

абстрактними об’єктами, розуміти роль і місце математики у сучасному світі, 

ознайомити студентів із необхідним математичним апаратом, що допомагає 

аналізувати, моделювати та розв’язувати прикладні інженерні задачі із 

застосуванням, де це можливо, обчислювальної техніки.  

Завдання ─ розвиток логічного і алгоритмічного мислення студентів; 

оволодіння студентами основними методами дослідження і розв’язування 

математичних задач; виховання у студентів уміння самостійно розширювати 

свої математичні знання та проводити математичний аналіз прикладних задач. 

Форми контролю: залік, іспит. 
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Предмет: Матеріалознавство та матеріали в МБ 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1семестр. 

Анотація: Основні завдання курсу: вивчення основ матеріалознавства, 

вивчення основ теорії сплавів, вивчення діаграм стану, вивчення основ 

термічної та хіміко-термічної обробки металів і сплавів, вивчення основ 

корозії металів і сплавів, порошкових матеріалів.  

Результат вивчення дисципліни: студент повинен знати: основи теорії 

сплавів, діаграми стану залізо-вуглець, основи термічної та хіміко-термічної 

обробки металів і сплавів, кольорові метали і сплави, порошкові матеріали, 

неметалеві матеріали.  

Студент повинен вміти: вибирати конструкційні матеріали для виробів, 

які виготовляються в навчальних майстернях (з врахуванням вимог до 

виробів); визначити властивості матеріалів; виконувати основні види 

термічної обробки металів і сплавів. 

Форми контролю: іспит. 

 

Предмет: Хімія (за проф. спрямуванням) 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Анотація: Мета: формування наукового світогляду, розвиток сучасних 

форм теоретичного мислення, здатності аналізувати явища, засвоєння законів 

хімії для застосування хімічних процесів, речовин та матеріалів у сучасному 

виробництві. 

Вимоги до знань і вмінь. Студент повинен знати: сучасний стан і шляхи 

розвитку хімії; роль хімії у створенні нових матеріалів, в раціональному 

використанні енергетичних та природних багатств, в охороні праці; хімічні 

теорії і закони. Студент повинен вміти: користуватися прийомами логічного 

мислення; розв’язувати хімічні задачі; поводитися з хімічними сполуками; 

виконувати хімічні досліди. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Технічні засоби навчання 

Статус: нормативна 

Рік, семестр:3 рік, 6 семестр. 

Анотація: Метою курсу є прищеплення студентам практичних навичок 

застосовувати технічні засоби навчання, що сприяє підвищенню ефективності 

проведення навчально-виховного процесу. 

Основні завдання курсу: вивчення особливостей використання сучасних 

інформаційних технічних засобів навчання в освітньому процесі; визначення 

способу виготовлення  та алгоритму застосування носіїв інформації, 

використовуючи сучасні інформаційні технічні засоби навчання. 

Основні теми курсу: психолого-педагогічні основи використання 

інформаційних технічних засобів навчання у навчальному процесі; екранно-
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проекцiйнi, відеотехнічні засоби навчання; комп’ютер та спеціальні засоби у 

навчально-виховному процесі 

В результаті вивчення дисципліни  студент повинен знати: основні види, 

загальну будову, принцип дії, функціональні та дидактичні можливості 

сучасних технічних засобів навчання (ТЗН); психолого-педагогічні особливості 

сприйняття і засвоєння інформації, використовуючи ТЗН; системи пошуку, 

алгоритму виготовлення і методики застосування носіїв інформації, 

використовуючи ТЗН.  

Студент повинен вміти: правильно експлуатувати та доглядати сучасні 

ТЗН, дотримуючись правил техніки безпеки; вибрати оптимальний за 

конструктивно-дидактичними можливостями вид ТЗН, вибрати або виготовити 

для нього дидактичний матеріал і розробити методику застосування. 

Форма контролю: залік. 

 

Предмет: Фізика 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1  рік, 1,2 семестр; 2  рік, 3 семестр. 

Анотація: Мета: створення широкої підготовки в галузі фізики, 

володіння фундаментальними поняттями та теоріями класичної та сучасної 

фізики, формування наукового світогляду та сучасного фізичного мислення. 

Вимоги до знань і вмінь. Студент повинен знати: сучасний стан 

розвитку фізики; світоглядне значення фізичних теорій та законів. Студент 

повинен вміти: користуватися законами фізики на виробництві і в 

повсякденному житті. 

Форми контролю: іспит, залік. 

 

Дисципліни за вибором ВНЗ (варіативна частина) 

Предмет: Валеологія 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Анотація: Мета: теоретичне розкриття функціональних можливостей, 

резервів систем організму, які створюють запас, потенціал здоров’я, що 

забезпечує адаптацію до чинників, які змінюються, життєдіяльності, 

компенсацію при нормальних, не деструктивних змінах в організмі.  

Вимоги до знань і вмінь. Студент повинен знати: основи охорони і 

зміцнення фізичного, психічного і соціального здоров’я; генетичні, 

фізіологічні і психологічні можливості систем організму людини; методи і 

засоби контролю та збереження психофізіологічного статусу і зміцнення 

здоров’я людини. Студент повинен вміти: використовувати сучасні методи 

самодіагностики, самокорекції, самооцінки здоров’я; зберігати рівень 

психофізіологічної стійкості в умовах навчальної, трудової діяльності і при 

екстремальних ситуаціях; володіти навичками надання першої долікарської 

допомоги, навичками вимірювання свого фізичного стану; уміти поширювати 

валеологічні знання на соціальне середовище, своє оточення. 
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Форми контролю: залік. 
 

Предмет: Вікова фізіологія і шк. гігієна 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Анотація: Мета: сформувати у студентів уявлення про основні 

фізіологічні процеси та закономірності розвитку організму суб’єктів навчання 

підліткового та юнацького віку та інтерес до аналізу фізіологічних процесів 

конкретних осіб.  

Вимоги до знань і вмінь. Студент повинен знати: будову та функції 

основних органів, що входять у кожну систему організму; основні механізми 

функціонування всіх систем органів; вікові особливості протікання 

фізіологічних функцій і психофізіологічних процесів; можливі порушення 

функціонування кожної системи органів та причини цих порушень і засоби 

профілактики; гігієнічні вимоги до організації навчально-виховного процесу у 

навчальному закладі та домашніх умовах. Студент повинен вміти: аналізувати 

конкретні показники рівня функціонування систем організму; аналізувати 

умови організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі та 

домашні умови проживання з точки зору гігієни; використовувати отримані 

знання для раціональної організації навчально-виховного процесу; надавати 

першу допомогу при травмах і отруєннях; оцінювати фізичну та розумову 

працездатність та рівень фізичного розвитку учнів; самостійно працювати з 

науково-методичною та довідковою літературою даної предметної галузі. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Основи електротехніки 
Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік,  5 семестр. 

Анотація: Формування у студентів знань з теорії однофазного та 

трифазного синусоїдального змінного струму, будовою та принципами 

функціонування електричних машин; набуття студентами вмінь розв'язування 

прикладних електротехнічних задач, складання і аналізу електричних схем для 

дослідження електричних кіл та керування електромеханічними 

перетворювачами; вивчення та засвоєння методики використання 

електровимірювальних приладів та засобів керування споживачами 

електричної енергії. 

 

Предмет: Нарисна геометрія 

Статус: обов’язкова дисципліна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Анотація: вивчення курсу «Нарисна геометрія» передбачає об’єм 

навчального матеріалу для формування знань, вмінь та навичок, необхідних 

для оволодіння теоретичною основою графічної діяльності, котрі полягають в 

зображенні тривимірних об’єктів на площині (поверхні); розв’язування на 

проекційних рисунках метричних та позиційних задач, пов’язаних з 

тривимірними об’єктами.  
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Пропонується ознайомлення з апаратом нарисної геометрії, котрий 

використовується як моделювальний, інженерний. При цьому реалізуються 

два важливих фактори: по-перше, студенту надається можливість 

самостійного конструювання і, по-друге, при доборі завдань береться до уваги 

майбутня його спеціальність.  

Форма контролю: екзамен. 

 

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки 

Нормативна частина 

Предмет : Психологія 

Статус: нормативна 

Рік, семестр:  1 рік,  2 семестр. 

Анотація: дисципліна покликана ознайомити студентів із основними 

положеннями психологічної науки: загальними закономірності виникнення, 

розвитку і прояву психіки взагалі і людської свідомості зокрема; психічними 

явищами, а саме психічними процесами, психічними станами, психічними 

властивостями, їх проявами і значенням у професійній діяльності та 

міжособистісному спілкуванні. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

основні категорії, поняття та наукові положення психології; найважливіші 

досягнення та актуальні проблеми сучасної психологічної науки; 

закономірності психічної життєдіяльності людини та сутнісні характеристики 

психологічних явищ (психічних процесів, станів, властивостей); методи і 

методики організації й проведення психологічного дослідження; шляхи 

розвитку й удосконалення різних психічних функцій особистості; загальні 

підходи до застосування психологічних знань в житті і практиці професійно-

педагогічної діяльності  в роботі з учнівською молоддю; вміти: аналізувати 

психічні явища (процеси, стани, властивості) особистості; застосовувати 

методи і методики організації та проведення психологічного дослідження з 

метою самопізнання та вивчення психологічних особливостей особистості 

учня й учнівського колективу; складати психологічну карту пізнання 

(самопізнання) та психологічний портрет особистості, а також психологічну 

програму розвитку (саморозвитку); застосовувати психологічні знання в житті 

та під час аналізу й вирішення різноманітних педагогічних ситуацій в практиці 

професійної педагогічної діяльності. 

Форми контролю: екзамен. 

 

Предмет : Вікова та педагогічна психологія 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Анотація: Призначення курсу вікової і педагогічної психології полягає в 

тому, щоб озброїти майбутніх вчителів знаннями закономірностей психічного 

розвитку і формування особистості підростаючої людини в процесі її навчання 
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і виховання в загальноосвітній і професійній школі, вміннями самостійно 

визначати потенційні можливості і тенденції розвитку в учнів творчих 

здібностей, цілей і потреб в суспільно корисній діяльності, своєчасно вивчати 

причини відставання в навчанні, негідної поведінки окремих учнів, визначати 

найбільш ефективні шляхи подолання цих явищ. Вивчення тем курсу дає 

можливість розкрити студентам основні джерела, закономірності, умови, 

механізми і особливості формування особистості в онтогенезі; 

охарактеризувати рушійні сили психічного розвитку дитини; встановити  

кризові періоди в розвитку дитини і показати шляхи виходу з них; з’ясувати 

роль провідного типу діяльності у психічному розвитку дитини; розкрити 

механізми і закономірності навчального і виховного впливу на 

інтелектуальний і особистісний розвиток; встановити механізми і 

закономірності засвоєння учнями соціокультурного досвіду, його 

структурування, збереження та використання в різних умовах; показати 

зв’язок між рівнем інтелектуального і особистісного розвитку і формами та 

методами навчального і виховного впливу на школяра; розкрити вплив 

особливостей організації і управління учбовою діяльністю школярів на їх 

пізнавальну активність, інтелектуальний і особистісний розвиток; ознайомити 

студентів із закономірностями, умовами і критеріями засвоєння знань, 

формування операційного складу діяльності на прикладі розв’язання різних 

завдань; показати студентам основні механізми і закономірності 

розвивального навчання, зокрема розвитку творчого мислення у школярів; 

розкрити психологічні основи, діяльності вчителя. 

Форми контролю: залік. 
 

Предмет: Психологія праці 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Анотація: дисципліна покликана ознайомити студентів із сучасними 

знаннями про особливості психічних процесів та врахування їх 

закономірностей в системі «людина-технічний пристрій»; у тому числі й 

процесів прийому, переробки, збереження інформації людиною, ухвалення 

рішення і психічної регуляції керуючих дій, а також урахування взаємного 

впливу різних компонентів систем “людина-машина-середовище” при її 

проектуванні, створенні та експлуатації. 

Завдання: формування умінь на основі наукових принципів психології 

робити аналіз проблем з метою покращення ефективності експлуатації систем 

«людина-машина-середовище»; приймати практичні рішення щодо 

оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних 

обов’язків; вивчення процесів сприймання, переробки і збереження інформації 

людиною оператором, прийняття відповідальних управлінських рішень в 

умовах дефіциту часу, виявлення психологічних факторів надійності і 

ефективності роботи системи «людина–машина». 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Дидактичні основи професійної освіти  
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Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Анотація: спрямована на набуття майбутніми фахівцями комплексних 

знань та умінь у галузі професійної освіти.  

Майбутні фахівці повинні знати: принципи відбору змісту загальної та 

професійної освіти підходи до визначення змісту освіти; структуру змісту 

освіти та характеристика її компонентів; визначення і структуру таких 

документів, як навчальні плани і програми, зведено-тематичний та поурочно-

тематичний плани;  перелік методів професійної теоретичної підготовки, їхню 

характеристику, вимоги до реалізації, умови вибору; перелік засобів навчання, 

їхню характеристику, вимоги до реалізації, умови вибору; перелік форм 

професійної теоретичної підготовки, їхню характеристику, вимоги до 

реалізації, умови вибору; функції, види, типи, методи, засоби, форми 

контролю; види, типи й структуру уроків теоретичного навчання; визначення 

виробничого, технологічного й трудового процесів, типи трудових процесів, 

системи виробничого навчання; види, типи й структуру уроків виробничого 

навчання. 

Повинні уміти: використовувати законодавчі, нормативні акти в роботі з 

дидактичними складниками теоретичної й практичної підготовки; 

демонструвати застосування тих чи інших методів і засобів професійного 

теоретичного і практичного навчання; здійснювати комплексний аналіз 

методів, засобів та форм професійної теоретичної і практичної підготовки у їх 

взаємозв’язку й взаємообумовленості; співвідносити типи і структурні 

елементи уроків теоретичного і виробничого навчання; встановлювати типи 

трудових процесів і окреслювати характер професійної підготовки фахівців. 

Форми контролю: екзамен.   
 

Предмет: Теорія та методика виховної роботи 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Анотація: Дисципліна передбачає ознайомлення студентів з 

теоретичними основами організації процесу виховання у школі; розкриття 

основних напрямів змісту виховання школярів; поглиблення знань про форми 

і методи виховної роботи в школі. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен знати теоретичні основи процесу виховання, 

закономірності і принципи виховання, методи виховання та умови їх 

ефективного застосування, зміст виховання в національній школі, форми 

організації виховної роботи в школі; педагогічні основи виховної діяльності 

громадських організацій дітей, підлітків і дорослих; вміти використовувати 

різні форми виховної роботи з школярами.  

Форми контролю: екзамен.   
 

Предмет: Комунікативні процеси у педагогічній діяльності 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 



29 
 

Анотація: основним завданням вивчення дисципліни є формування 

комунікативної компетентності майбутнього педагога: ознайомлення 

студентів із теоретичними засадами педагогічного спілкування, 

особливостями комунікативно-мовленнєвих ситуацій, характерних для 

професійної діяльності вчителя; навчання майбутніх педагогів оптимальному 

педагогічному спілкуванню з учнями ПТНЗ; формування у студентів уміння 

вирішувати комунікативні та мовленнєві задачі в конкретній ситуації 

спілкування; оволодіння майбутніми педагогами досвідом аналізу і створення 

професійно значимих типів висловлювання; розвиток у студентів навички 

реалізації комунікативних процесів у впровадженні дидактичних проектів із 

технічних дисциплін.  

Студенти повинні вміти: організовувати і вести навчально-професійний 

діалог та пояснювальний монолог на уроках зі спеціальності; добирати методи 

самоудосконалення та розвитку комунікативних умінь. 

Форми контролю: залік. 
 

Предмет: Креативні технології навчання 

Статус: нормативна 

Рік, семестр:  2 рік,  4 семестр. 

Анотація: вивчення курсу «Креативні технології навчання» передбачає 

формування у студентів теоретичних знань і професійних компетенцій, що 

забезпечують розв’язання комплексних завдань із впровадження технологій 

організації творчої діяльності у навчально-виховному процесі, ознайомлення 

студентів із основними теоретичними поняттями курсу та сприяння 

усвідомленню ними місця цієї дисципліни у загальній системі підготовки 

інженера-педагога, вивчення майбутніми учителями технічних дисциплін 

евристичних методів розв’язання творчих задач, методик розв’язання творчих 

технічних задач, опанування студентами основними методами дослідження 

рівня сформованості творчих здібностей школярів, ознайомлення майбутніх 

учителів із технологіями організації творчої діяльності учнів у навчально-

виховному процесі та методиками навчання технічній творчості. Студенти 

повинні вміти планувати, організовувати та мотивувати колективну творчу 

діяльність учнів, добирати форми та методи співробітництва вчителя та учнів, 

проводити самоаналіз сформованості креативності та визначати рівень 

власних творчих умінь в організації навчально-виховного процесу. 

Форми контролю: залік.  

 

Предмет: Риторика 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік,  5 семестр. 

Анотація: вивчення курсу «Риторика» має на меті ознайомлення 

студентів із основними теоретичними положеннями риторики як науки та 

сприяння усвідомленню ними місця цієї дисципліни у загальній системі 

підготовки інженера-педагога.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення майбутніх 

учителів із історією виникнення риторики, її основними розділами та 
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жанрами, із основними видами публічних виступів, способами їх підготовки, 

вимогами до оратора, прийомами взаємодії із аудиторією; визначення 

студентами особливостей забезпечення ефективності мовленнєвого впливу у 

процесі педагогічного спілкування через вироблення у них уміння 

аргументувати та доводити власну точку зору; розкриття ролі вербальних та 

невербальних засобів у спілкуванні із учнівською аудиторією; забезпечення 

пізнання студентами суті мовленнєвого ідеалу як компонента загальної 

культури і педагогічно-риторичного ідеалу як зразка педагогічного 

спілкування. Майбутні вчителі технічних дисциплін повинні вміти 

вибудовувати власне професійне висловлювання за законами формальної 

логіки та у відповідності до комунікативно-мовленнєвої ситуації уроку зі 

спеціальності. 

Форми контролю: залік.   
 

Предмет: Методика професійного навчання: дидактичне проектування 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Анотація: Формування у студентів системи спеціальних знань в галузі 

педагогічної технології; набуття практичних вмінь управляти навчально-

пізнавальною діяльністю учнів, прогнозування необхідних педагогічних дій 

щодо забезпечення інноваційних умов навчання; досвіду творчої діяльності, 

яка покликана забезпечити підготовку майбутніх інженерів-педагогів до 

реалізації державних стандартів змісту інженерно-педагогічної освіти.  

Форми контролю: іспит. 

 

Предмет: Методика професійного навчання: основні технології навчання 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Анотація: Формування у студентів комплексу знань з теорії конструкції 

автомобілів, методів аналізу будови і принципу роботи  їх систем, вивчення 
будови складових частин автомобілів базових моделей та особливості будови 

інших моделей автомобілів, ознайомлення з класифікацією і видами 

транспортних засобів, призначенням окремих механізмів і систем автомобіля. 

Форми контролю: іспит. 

 

Предмет: Методологічні засади професійної освіти 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр. 

Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із системою методів і 

форм, засобів і видів пізнання та перетворення дійсності, з організацією 

наукового дослідження і практичної діяльності людини. 

Основні завдання курсу: формування у студентів знань щодо теоретико-

методологічних основ професійної освіти; використання різних видів 

системного аналізу до вивчення педагогічних явищ та процесів, методології та 
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методів науково-педагогічних досліджень; визначення шляхів удосконалення 

діяльності педагогічних систем, особливостей побудови професійної кар’єри. 

Основні теми курсу: основи методології науки; педагогіка як наука та 

галузь практичної діяльності; суб’єкти педагогічної системи; система освіти 

України; педагогічний процес та його компоненти; основи побудови 

професійної кар’єри; методологія і методи науково-педагогічних досліджень. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні 

категорії педагогіки, її місце в системі інших наук, сутність поняття 

«педагогічна система»; характеристику професійно-технічної освіти та ПТНЗ; 

системно-структурний і діяльнісний підходи до навчання; структуру 

педагогічної діяльності інженера-педагога. 

Студент повинен вміти: аналізувати взаємодію педагогічної теорії і 

практики; формулювати об’єкт, предмет, мету і завдання педагогічного 

дослідження; вибирати методи дослідження згідно його цілей і завдань; 

аналізувати сучасний стан і тенденції розвитку професійно-технічної освіти та 

інженерно-педагогічної професії; прогнозувати й аналізувати шлях розвитку 

кар’єри інженера-педагога; аналізувати професіограму інженера-педагога; 

аналізувати види і структуру діяльності інженера-педагога. 

Форма контролю: залік. 

 

Предмет: Основи інженерно-педагогічної творчості 

Статус: обов’язкова дисципліна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Анотація: Результатом вивчення курсу «Основи інженерно-педагогічної 

творчості» є підготовка студентів у педагогічних вузах, котра повинна 

базуватись на знанні базових психічних основ інженерно-педагогічної 

творчості, видів творчості, теорії мотивації, видів процесів творчої діяльності 

та законів розвитку технічних систем. 

Курс забезпечує формування вміння визначати роль базових психічних 

систем у творчій діяльності, мотивувати творчу діяльність фахівців при 

створення нових об’єктів техніки, планувати та організовувати творчу 

діяльність. Навчальний матеріал сформовано з метою володіння студентами 

основними психічними процесами, на яких ґрунтується творча діяльність. 

Форма контролю: залік. 

 

Предмет: Вступ до спеціальності  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Анотація: Мета дисципліни полягає в прискоренні адаптації студентів 

до умов вузівського життя, ознайомлення їх з організацією навчального 

процесу і методикою навчання в вузі, профілем спеціальності, перспективами 

майбутньої професійної діяльності. Виховання професійного світогляду, 

заснованого на досягненнях сучасної автомобілебудування.  Визначається 

освітній рівень підготовки абітурієнта і шляхи його підвищення. У загальних 

рисах вивчаються методи підготовки студентів до професійної діяльності. 
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Визначаються кваліфікаційні характеристики фахівця в галузі транспорту, 

об'єкт його професійної діяльності, а також можливості його подальшого 

навчання. Визначається освітній рівень підготовки абітурієнта і шляхи його 

підвищення. Основне призначення фахівців у галузі транспорту полягає у 

викладанні дисциплін технологічного циклу, в яких автомобіль вивчається як 

засіб для вирішення широкого кола прикладних завдань в галузі. Головна 

вимога до випускників - широкий кругозір в області спеціалізації і суміжних 

областях, щоб вільно спілкуватися з професіоналами.  

Форма контролю: залік. 
 

Предмет : Економіка підприємств та маркетинг 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Анотація: Вивчення  навчальної дисципліни передбачає об’єм 

навчального матеріалу для формування у студентів системи знань, умінь і 

навичок, необхідних для організації виробничого процесу і результативності 

господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва, а також 

формування у студента системи знань про сутність і зміст маркетингу як 

філософію підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки і 

конкуренції для забезпечення прибутковості підприємства. 

Завдання навчальної дисципліни: забезпечити теоретичну і практичну 

підготовки студентів щодо особливостей створення, функціонування 

підприємств та здійснення маркетингової діяльності в підприємстві; навчити 

розраховувати показники виробничо-господарської діяльності підприємств; 

прищепити навички розробки маркетингової та товарної стратегії 

підприємства.  

Форми контролю: іспит. 

 

Предмет : Теоретико-правові основи освіти 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Анотація: дисципліна спрямована на вивчення основних положень таких 

нормативно-правових актів як Закон України „Про освіту”, Закон України 

„Про вищу освіту”, основних положень груп нормативно-правових актів щодо 

акредитації та ліцензування закладів освіти та освітніх послуг; особливостей 

найму та звільнення працівників у галузі освіти, основних положень щодо 

прав та обов’язків осіб на яких спрямована діяльність закладів освіти.  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти належним 

чином застосовувати у практичній діяльності юридичні терміни „освітньо-

кваліфікаційний рівень”, „освітній рівень”, „науково-педагогічний працівник”, 

„базова вища освіта”, „повна вища освіта” тощо;  провести правовий аналіз 

нормативно-правових актів, які регулюють відносини в сфері освіти;  

аналізувати практичну діяльність фахівців та посадових осіб закладів освіти з 

точки зору належного застосування правових норм у повсякденній 

професійній діяльності. 

Форми контролю: залік. 
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Предмет: Метрологія, стандартизація і управління якістю  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Анотація: Ознайомлення студентів з категоріями і видами стандартів, 

формування у них знань з науково-методичних і організаційних основ 

стандартизації в країні, основних видів з'єднань, що використовуються в 

машинобудуванні; ознайомлення з принципами і методами керування якістю 

продукції. Вивчення допусків і посадок для різних з'єднань в конкретних 

умовах, вибір і принципи користування основними типами вимірювальних 

інструментів, їх настроювання і перевірка на точність. 

Форми контролю: іспит. 

 

Предмет : Безпека життєдіяльності  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Анотація: Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом 

компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за 

спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й 

природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести 

до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування 

у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. Завдання: 

Загальнокультурні компетенції охоплюють: 

• культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання 

безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як 

найважливіші пріоритети в житті й діяльності людини; 

• знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та 

вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань 

професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які 

можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих 

наслідків на об’єктах господарювання; 

• вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, 

безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та 

обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту 

працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних 

ситуацій; 

• здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень. 

Форми контролю: залік. 
 
 

Предмет : Теоретична механіка 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Анотація: Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основними 

законами механічного руху та механічної взаємодії матеріальних об'єктів.  Завдання 



34 
 

вивчення дисципліни — освоєння студентами основних понять та законів класичної 

механіки і набуття ними практичних навичок використання цих законів при 

дослідженні рівноваги конструкцій та руху механізмів. 

Форми контролю: іспит. 

 

Предмет: Опір матеріалів 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр; 2 рік, 3 семестр. 

Анотація: формування у студентів знань та умінь розрахунку на міцність і 

жорсткість при розтягу-стиску, зсуві, крученні і згині елементів машин та 

споруд в умовах статичного та динамічного навантаження з врахуванням 

різноманітних експлуатаційних, технологічних та конструкційних факторів.  

Основні завдання курсу: вивчення інженерних методів розрахунку на 

міцність і жорсткість при розтягу-стиску, зсуві, крученні і згині елементів 

машин та споруд в умовах статичного та динамічного навантаження з 

врахуванням різноманітних експлуатаційних, технологічних та 

конструкційних факторів. 

Форма контролю: екзамен. 
 

Предмет: Деталі машин та основи конструювання 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Анотація: вивчення основ розрахунку і конструювання деталей і вузлів 

машин загального призначення. Основні завдання курсу: вивчення 

конструкцій деталей машин та умов їх експлуатації, вивчення основних 

методів розрахунку та підбору типових деталей машин, вивчення загальних 

основ проектування машин та механізмів на прикладі деталей та вузлів 

загального призначення. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: будову та 

призначення деталей та вузлів загального призначення, загальні основи 

інженерних розрахунків та конструювання деталей і вузлів загального 

призначення. Студент повинен вміти: проектувати деталі та вузли загального 

призначення, виконувати перевірочні інженерні розрахунки на міцність 

деталей і вузлів загального призначення, проводити порівняльну оцінку 

деталей і вузлів загального призначення за критеріями працездатності. 

Форма контролю: екзамен. 
 

Предмет: Теорія механізмів і машин  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3,4 семестр. 

Анотація: Мета дисципліни полягає у вивченні загальних методів 

дослідження і проектування механізмів, машин і приладів, засвоєнні загальних 

принципів реалізації руху за допомогою механізмів, взаємодії механізмів у 

машині, що обумовлюють кінематичні і динамічні властивості механічної 

системи. У процесі вивчення предмету майбутній спеціаліст повинен 
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навчитися системному підходу до проектування механізмів і машин, 

знаходити оптимальні параметри механізмів по заданих умовах роботи. 

Студент повинен знати: основні положення про структурний 

кінематичний і динамічний аналіз механізмів, методи кінетостатики; види 

тертя і їх основні положення; статичне і динамічне зрівноваження обертових 

тіл; кінематичний аналіз і синтез кулачкових механізмів; просторові зубчасті 

механізми; структуру кінематичних ланцюгів маніпуляторів. 

Студент повинен вміти: використовувати основні положення курсу; 

розв’язувати інженерні задачі на основі теорем і принципів теорії механізмів і 

машин. 

Форми контролю: іспит. 
 

Предмет: Експлуатація транспортних машин  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Анотація: вивчаються головні проблеми технічної експлуатації 

транспортних машин і завдання технічного обслуговування з використанням 

сучасних засобів і методів технічного діагностування та прогнозування 

технічного стану. Значну увагу приділено вивченню ефективності та 

надійності автомобілів, та основним чинникам зміни їх технічного стану. 

Виробничий процес підприємства розглядається сукупність технологічних 

процесів. Вивчення дисципліни має на меті сформувати у майбутніх фахівців 

комплекс теоретичних знань про технології підтримки автомобільного 

транспорту в працездатному стані, пов'язаних з можливостями його 

ефективного використання. Після вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен знати характерні несправності транспортних машин та причини їх 

виникнення, сучасні засоби і методи відновлення технічного стану, 

застосовувати системний підхід до процесу відновлення деталей машин.  

Форми контролю: екзамен. 

 

Предмет: Ремонт транспортних машин 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Анотація: вивчаються причини фізико-хімічного старіння та 

експлуатаційна надійність транспортних машин (автомобілів) як об'єктивний 

процес, технологія їх ремонту з використанням сучасних засобів і методів 

технічного діагностування та прогнозування технічного стану. Значну увагу 

приділено вивченню нових технологічних процесів ремонту деталей, а також 

безрозбірному відновленню агрегатів та механізмів. 

Вивчення дисципліни має на меті формування у майбутніх фахівців 

теоретичних знань про технології підтримки автомобільного транспорту в 

працездатному стані, пов'язаних з можливостями його ефективного 

використання. Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати 

характерні несправності транспортних машин та причини їх виникнення, 

сучасні засоби і методи відновлення технічного стану, застосовувати 

системний підхід до процесу відновлення деталей машин.  
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Форми контролю: залік. 
 

Предмет: Основи надійності і довговічності транспортних машин 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік,, 4 семестр. 

Анотація: навчити студентів забезпечувати експлуатаційні показники 

машин протягом встановленого часу при оптимальних витратах матеріальних і 

трудових ресурсів на їх проектування, виробництво, експлуатацію, технічне 

обслуговування і ремонт. Основні завдання курсу: подати студентам основи 

знань з теоретичних основ надійності машин, методики оцінки і прийняття 

оптимальних рішень щодо її підвищення; навчити виявляти і аналізувати 

причини відмов, проводити випробування і визначати кількісні показники 

надійності машин, розробляти і здійснювати заходи підвищення надійності 

машин за рахунок удосконалення методик їх проектування, технології і 

організації виготовлення, експлуатації, технічного обслуговування і ремонту. 

Форми контролю: залік. 

 
Предмет: Основи розвитку транспортних машин 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік,3, 4 семестр. 

Анотація: Метою викладання курсу «Основи розвитку транспортних 

машин» є формування у студентів чіткого і цілісного уявлення про 

специфічний вид діяльності - інженерну діяльність, її передісторію, основні 

етапи розвитку, про співвідношення між науковою та технічною діяльністю. 

Завданням вивчення дисципліни є вивчення історії машинобудування, 

основних етапів створення машин, виникнення діяльності з експериментом, 

практикою, теоретичною підготовкою; структури та видів інженерної 

діяльності; винахідництва, конструювання, технології та організації 

виробництва транспортних машин, досліджень в галузі вдосконалення систем 

та механізмів машин, налагодження, експлуатації та оцінки функціонування 

технічних систем. 

Форми контролю: залік, іспит. 

 

Предмет: Автоматизація транспортних робіт 

Статус: за вибором 

Рік, семестр: 3, 4 рік, 6, 7 семестр. 

Анотація: Ознайомлення студентів з категоріями і видами транспортних 

систем, перспективами розвитку транспортного машинобудування в Україні, 

формування у них знань з науково-методичних основ та способів 

автоматизації транспортних робіт, розрахунку продуктивності 

транспортуючих машин, принципами і методами контролю роботи різних 

видів транспортного обладнання, основ автоматичного керування 

виробничими процесами. Класифікація систем автоматичного керування. 

Характеристика транспортних, вантажно-розвантажувальних робіт і 

складських операцій.  

Форми контролю: залік. 
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Предмет: Охорона праці  

Статус: за вибором 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Анотація: Метою курсу є формування у студентів знань та вмінь для 

забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов 

праці з урахуванням досягнень науки і техніки та міжнародного досвіду, а 

також успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням вимог 

безпеки праці. 

Основні завдання курсу: вивчення основ охорони праці для забезпечення 

гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників, школярів, 

студентів, курсантів у виробничих умовах та під час навчання, ефективне 

управління охороною праці та формування відповідальності у фахівців і 

посадових осіб за колективну та власну безпеку. 

Основні теми курсу: основні терміни та визначення з основ охорони 

праці; основні законодавчі та нормативно-правові документи з охорони праці, 

травматизм та професійні захворювання; дослідження нещасних випадків; 

пожежна безпека; електробезпека; державний нагляд за станом охорони праці. 

Результат вивчення дисципліни студент повинен знати: сучасні методи 

дослідження і аналізу ризиків, загроз небезпек на робочих місцях та 

виробництві; основні терміни та визначення з основ охорони праці; основні 

нормативно-правові акти; основні законодавчі документи; перелік дій при 

запобігання виникнення нещасних випадків. 

Студент повинен вміти: розробляти і проводити заходи щодо усунення 

причин нещасних випадків, проводити розслідування нещасних випадків, 

впроваджувати організаційні і технічні заходи з метою поліпшення безпеки 

праці; організовувати діяльність виробничого колективу з обов’язковим 

урахуванням вимог охорони праці. 

Форми контролю: залік. 
 

Предмет: Гідравліка і теплотехніка 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Анотація: вивчення основних законів і принципів гідравліки і 

теплотехніки, їх теоретичних основ, формування у майбутніх викладачів 

професійного навчання системи знань, умінь  і навичок, необхідних для 

розв’язання технічних завдань. Предмет треба розглядати як загально-

технічну фундаментальну дисципліну за допомогою якої набуваються знання 

основних законів перетворення енергії, фізичних властивостей рідин та 

газів,основ роботи гідравлічних та теплових машин.   

Форми контролю: іспит. 

 

Предмет: Основи розрахунку та конструювання транспортних машин 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Анотація: Завдання дисципліни - вивчення фізичної сутності процесів, 

що відбуваються під час взаємодії автомобіля з опорною поверхнею дороги і 
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навколишнім середовищем, показників експлуатаційних властивостей 

автомобілів та методології вибору автотранспортних засобів для конкретних 

умов експлуатації. Формування у майбутніх фахівців базової концепції 

«професійного мислення» для правильної організації навчально-виховної 

роботи з учнями загальноосвітньої школи та оволодіння політехнічними 

знаннями та вміннями теоретичного аналізу властивостей автомобільного 

транспорту.  

Форма контролю: екзамен. 

 

Дисципліни за вибором ВНЗ (варіативна частина) 

Предмет: Підготовка молоді до сімейного життя 

Статус: за вибором 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: мета дисципліни розкрити психологічні особливості сучасної 

сім'ї, об'єктивних і суб'єктивних чинників її розвитку, ролі сім'ї в соціалізації 

індивіда, можливостей психолога в психологічній підтримці сім'ї.  

Завдання дисципліни: дати студентам основні психологічні поняття, що 

характеризують сімейні стосунки; сформувати у студентів розуміння 

психологічних закономірностей подружніх і дитячо-батьківських 

взаємостосунків; навчити студентів аналізувати існуючі моделі сімейних 

стосунків, об'єктивних труднощів шлюбу, кризових періодів сім'ї;  ознайомити 

студентів зі специфікою практичної допомоги сім'ї.  

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Основи наукових досліджень 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Анотація: Метою курсу є підготовка студентів до проведення 

досліджень з проблем дидактики, виховання, інших галузей науки, залучення 

їх до планових досліджень кафедр, науково-дослідних лабораторій. 

Завдання: вивчення теоретичних наукових досліджень; підготовка до 

пошукової, дослідницької, творчої діяльності; формування вмінь і навичок 

застосування методів наукового дослідження у процесі розв’язання 

практичних задач; поєднання навчально-виховного процесу з науковими 

пошуками. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: значення науково-

дослідної роботи у підготовці майбутнього фахівця; етапи наукових 

досліджень; методи досліджень; способи групування даних; особливості 

оформлення результатів. 

Студенти повинні вміти: здійснити обґрунтований вибір теми 

дослідження; вивчити стан досліджуваної проблеми; сформулювати 

положення наукового апарату дослідження, спланувати та провести 

експериментальне дослідження; здійснити інтерпретацію даних та їх 
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математичну обробку; сформулювати висновки та оформити результати 

досліджень. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Конструкції транспортних машин 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Анотація: Головним завданням дисципліни є набуття майбутніми 

фахівцями політехнічних знань про конструкції сучасних автомобілів та 

формування у них базової концепції «професійного мислення» для правильної 

організації навчально-виховної роботи з автосправи. Передбачається вивчення 

історії появи та основні етапи еволюції автомобіля та його двигуна, будови 

типових конструкцій вузлів автомобіля та їх властивостей. Після вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен вміти аналізувати та оцінювати 

експлуатаційні якості сучасних автомобілів, самостійно опанувати 

конструкцію нових, організовувати та проводити заняття з вивчення нових 

конструкцій автомобілів у ПНЗ. 

Форма контролю: екзамен. 
 

Предмет: Двигуни транспортних машин  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Анотація: мета дисципліни - вивчення майбутніми фахівцями 

конструкцій сучасних автомобільних двигунів внутрішнього згоряння та 

формування у них базової концепції «професійного мислення» для правильної 

організації навчально-виховної роботи з учнями загальноосвітньої школи та 

ПТНЗ. Вивчає загальну будову та основні критерії досконалості сучасних 

двигунів, правила їх безпечної експлуатації. Формування у майбутніх фахівців 

політехнічних знань про конструкції двигунів сучасних автомобілів, та вміння 

самостійно оцінювати експлуатаційні якості за основними технічними 

характеристиками, організовувати та проводити заняття з вивчення нових 

конструкцій двигунів. 

Форми контролю: залік. 
 

Предмет: Основи слюсарно-ремонтних робіт 

Статус: за вибором 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Анотація: Мета навчальної дисципліни – навчити студентів технології 

ручної та механічної обробки металів; сформувати уміння і навички з 

слюсарної обробки металів; підготувати майбутніх викладачів дисциплін 

фахової підготовки в галузі транспорту. 

Завданням навчальної дисципліни є формування у студентів: знань, умінь 

та навичок з ручної та механічної обробки металів у відповідності з 

навчальною програмою, при виконанні слюсарних та слюсарно - ремонтних 

робіт; виховання добросовісного ставлення до праці, працелюбства та 

дбайливості; формування у студентів умінь планувати свою роботу, 
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розробляти та використовувати технічну документацію на вироби, що 

виготовляються та інструктивні картки на проведення складальних робіт; 

розвиток творчих здібностей студентів (при удосконаленні конструкції вузлів і 

механізмів та виконанні оздоблювальних робіт); розвиток самоконтролю і 

самооцінки при виконанні роботи; ознайомлення студентів з сучасними 

високопродуктивними технологіями обробки конструкційних матеріалів і 

організацією праці у навчальних майстернях.  

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Виробничо-технічна база підприємств 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Виробничо-

технічна база підприємств автомобільного транспорту» є формування у 

студентів системи наукових і професійних знань та навичок в галузі розвитку і 

ефективного використання виробничої інфраструктури автомобільного 

транспорту 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Виробничо-технічна база 

підприємств автомобільного транспорту» є: ознайомлення студентів з 

основами формування виробничих потужностей по технічному 

обслуговуванню і ремонту автомобілів, формами розвитку і оновлення 

виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту, сучасними 

формами організації виробництва, що дозволить майбутньому спеціалісту 

використовувати досягнення науково-технічного прогресу в своїй практичній 

діяльності; ознайомлення студентів з загальною методикою технологічного 

проектування при розробці проектів будівництва, розширення, реконструкції і 

технічного переоснащення підприємств автомобільного транспорту; створення 

у студентів основ теоретичних знань щодо планування і прогнозування 

напрямків розвитку виробничо-технічної бази, вибору оптимальних рішень,  

удосконалення форм організації виробництва; оволодіння студентами 

навичками проектування підприємств автомобільного транспорту, оцінки 

якості проектних рішень і стану виробничої бази діючих підприємств. 

Форми контролю : залік. 

 

Предмет: Основи діагностики транспортних засобів 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Анотація: Формування у студентів теоретичних знань та практичних 

навичок діагностування автотранспортних засобів, а також профілактичних 

мір, пов’язаних з відновленням автомобільного парку; ознайомлення з 

методикою розрахунку потреби у виробничих приміщеннях та технічних 

засобах для діагностування деталей, вузлів, агрегатів й систем автомобіля; 

вивчення екологічного впливу автотранспорту на навколишнє середовище. 

Форми контролю: залік. 
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Предмет: Технічне обслуговування транспортних засобів 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Анотація: Набуття студентами необхідного рівня вмінь та навичок 

технічного обслуговування транспортних засобів, з метою забезпечення 

максимальної ефективності їх виробничого використання; ознайомлення з 

особливостями конструкції парку спеціалізованих транспортних засобів 

різного призначення; освоєння технологічного процесу ремонту та відновлення 

деталей автомобілів; вивчення основних показників експлуатаційної надійності 

машини та конструктивно-технологічних факторів, що їх обумовлюють. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: ПДР і ОБР 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 7,8 семестри. 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Правила 

дорожнього руху і основи безпеки руху» є підготовка кваліфікованих фахівців 

з сформованими: теоретичними знаннями з організації дорожнього руху, 

правил безпечного руху транспортних засобів і пішоходів на дорозі; 

навичками правильної орієнтації в дорожній обстановці, оцінки ситуації та 

прогнозування її розвитку, надання першої медичної допомоги потерпілим 

при дорожньо-транспортних пригодах; уміннями користуватися нормативно-

правовими актами у сфері дорожнього руху. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Правила дорожнього 

руху і основи безпеки руху» є формування професійної компетентності та 

професійного кругозору, уміння застосувати знання Правил дорожнього руху 

та основ безпеки руху для забезпечення  безпеки  дорожнього руху. 

Форми контролю: залік, іспит. 

 

Предмет: Альтернативні енергоустановки  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Анотація: Вивчення курсу забезпечує опанування студентами  принципів 

використання альтернативних видів енергії для проведення енергозберігаючих 

заходів на автотранспортних підприємствах і автотранспорті для забезпечення 

економії органічного палива та охорони навколишнього середовища. 

Отримані знання щодо технології перетворення відновлюваної енергії в 

теплову та електричну енергію, конструкції установок, що працюють на 

біологічному паливі та методологічних основ оцінки ресурсів біопалива та 

його витрат дозволяють набути вмінь оцінювати техніко-економічні 

показники установок, що працюють на основі відновлюваних джерел енергії; 

вибирати оптимальний спосіб використання відновлюваного ресурсу 

місцевості; розробляти спрощену карту технологічного процесу перетворення 

відновлювальної енергії в корисну. 

Форми контролю: залік. 
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Предмет: Інформаційно–комп`ютерні системи на транспорті 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Анотація: Вивчення курсу забезпечує опанування студентами  

методологічних основ теорії і практики побудови інформаційного 

забезпечення транспортних систем та використання сучасних інформаційних 

технологій для вирішення різних задач транспортного процесу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: поняття і головні елементи інформаційних систем; потоки інформації та 

їх складові частини; основні моделі даних; етапи і методи проектування баз 

даних; особливості сучасних інформаційних систем, що використовуються на 

транспорті; вміти: вирішувати задачі управління з використанням баз даних, 

оцінювати ефективність використання інформаційних систем на транспорті, 

проектувати структуру реляційних БД; створювати запити для обробки 

інформації; створювати форми для введення і обробки інформації та  звіти для 

виведення інформації на друк; розробляти макроси для формування 

інтерфейсу користувача. 

Форми контролю: залік. 
 

Предмет: теорія двигунів внутрішнього згоряння (теорія ДВЗ) 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Анотація: Вивчаються основи аналітичних розрахунків і теоретичного 

аналізу властивостей двигунів внутрішнього згоряння. Основні теми 

дисципліни: тепловий розрахунок поршневих ДВЗ. Параметри процесів 

впуску, стиску, розширення і випуску. Стендові характеристики двигуна. 

Індикаторний, відносний, механічний та ефективний ККД. Кінематика і 

динаміка кривошипно-шатунного механізму. Конструювання та розрахунок 

параметрів ГРМ і КШМ. Розрахунок параметрів системи мащення і системи 

охолодження. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати фізичну суть процесів, що відбуваються під час згоряння палива, вміти 

розраховувати основні параметри двигунів та оцінювати їх експлуатаційні 

якості за основними технічними характеристиками; 

Форма контролю:екзамен. 

 

Предмет: Організація автосервісу 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестри. 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Організація 

автосервісу» є отримання студентами на основі сучасних досягнень науки та 

техніки а також потреб ринку послуг теоретичних знань, умінь та практичних 

навичок, які дадуть змогу на кваліфіковану участь у вирішенні питань 

реалізації стратегій, досягнення найбільшої ефективності  та якості 

задоволення потреб замовника в індивідуальних послугах на підприємствах 

автосервісу. 
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Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація автосервісу» 

є: ознайомлення студентів з закономірностями і особливостями організації 

автосервісу і його окремими підсистемами, направленими на задоволення 

потреб споживачів і отримання прибутку. засвоєння студентами методів 

вирішення сервісних, виробничо-технологічних, організаційно-управлінських  

та  соціально-психологічних проблем автосервісу в цілях стимулювання 

виробництва, збільшення об’єму, розширення номенклатури і збільшення 

якості послуг які вони надають, економічного використання балансових і 

трудових ресурсів;  формування в студентів практичних навичок аналізу 

потреб на виробничі послуги, розробки та вибору проектів і технологічних 

стадій циклів надання послуг, організації сервісної і виробничо-технологічної 

діяльності, прийняття управлінських рішень з надання послуг. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Основи автоматики 
Статус: за вибором 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Анотація: формування у студентів знань та умінь в галузі проектування 

систем автоматичного керування, аналізу їх статичних та динамічних 

властивостей, ознайомлення із особливостями конструкції, основними 

параметрами та технічними характеристиками елементів, пристроїв та систем 

автоматичного керування (САК). 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Основи енерго- та ресурсозбереження 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Анотація: Мета дисципліни – формування знань щодо кваліфікованого 

застосування на практиці організаційно-правових заходів на основі сучасних 

технологічних досягнень в галузі енергоощадності. Основними завданнями 

вивчення дисципліни є ознайомлення з організаційно-правовою базою 

України; технологіями оцінки енергетичних проектів та вибору технічних 

засобів для практичного застосування ресурсозбереження в транспортній та 

освітній галузях; вивчення та засвоєння методів впровадження заходів 

націлених на впровадження поновлювальних джерел енергії у виробничій та 

освітній галузях.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: основні правові акти  України в галузі енергозбереження, методи 

оцінки проектів ресурсозбереження і аудиту, принципи використання 

сучасних енергоощадних технологій в освітніх закладах та на транспорті; 

вміти: проводити правову та енергетичну оцінку об'єктів господарювання на 

предмет удосконалення їх енерго та ресурсозабезпечення з використанням 

сучасних технологічних рішень, проводити базовий енергетичний аудит та 

оцінку проектів енергозбереження. 

Форма контролю: екзамен. 
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Предмет: Електричні системи на транспорті 

Статус: за вибором 

Рік, семестр: 3, 4 рік, 6, 7 семестри. 

Анотація: Формування у студентів знань з основ теорії фізичних 

процесів, що протікають в елементах, пристроях та системах 

електрообладнання автомобілів; ознайомлення з будовою, конструктивними 

особливостями, принциповими схемами, основними параметрами та 

технічними характеристиками елементів приладів та пристроїв, що входять до 

систем електрообладнання автомобілів. При викладенні дисципліни 

акцентується увага на вплив електрообладнання на підвищення надійності, 

довговічності, економічності, комфортності, екологічної чистоти та 

безпечності автомобільної техніки. 

Форми контролю: залік. 
 

Предмет: Менеджмент та маркетинг на транспорті  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Анотація: Дисципліна  передбачає вивчення теорії і практики 

менеджменту та маркетингу: закономірностей, принципів, методів і форм 

управління різними типами транспортного підприємств і їх виробничими 

підрозділами. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: організаційну структуру, форми і методи управління на різних 

транспортних підприємствах та виробничих підрозділах; принципи, форми і 

методи роботи менеджера, управління людьми і працею; сутність маркетингу 

на транспорті, його основні положення і напрями використання маркетингової 

діяльності; зміст основних маркетингових категорій; особливості організації 

служби маркетингу на транспортному підприємстві. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні уміти: проводити 

маркетингові дослідження;  знаходити нові ринкові можливості для 

транспортного підприємства, що посилюють його позицію на ринку; 

проводити сегментацію ринку; сформувати основні напрями товарної, цінової, 

розподільчої, комунікаційної політики підприємства, розробляти конкретні 

заходи їх проведення. 

Форми контролю:залік. 
 

Предмет: Дизайн транспортних засобів 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестри. 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Дизайн 

транспортних засобів» є формування у студентів системи наукових і 

професійних знань стосовно дизайну та тюнінгу автомобілів. Сформувати в 

студентів комплекс практичних навичок, який дозволить їм вирішувати 

питання дизайну та тюнінгу автотранспортних засобів.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Дизайн транспортних 

засобів» є: розвиток творчих здібностей, конструкторського і дизайнерського 
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мислення; вивчення основ теорії і конструкції елементів додаткового 

устаткування і дизайну транспортних засобів; отримання теоретичних знань 

по методах техніко-економічної оцінки доцільності дизайну транспортних 

засобів і установки на них додаткового устаткування; формування у студентів 

практичних навичок в сфері раціонального використання додаткового 

устаткування і дизайну транспортних засобів; обгрунтування вибору 

оптимальних умов експлуатації для дообладнуваних і тюнингованных 

автомобілів із застосуванням сучасних методів рішення конкретних 

практичних завдань. 

Форми контролю: залік. 
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10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО 

ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Областю професійної діяльності випускника-бакалавра є практична 

діяльність у сфері транспорту. Бакалавр з транспорту підготовлений до 

рішення таких професійних завдань:  

 Забезпечення виконання проектних робіт, а саме: 

1. Проектування можливих несправностей і відмов агрегатів і вузлів 

автомобіля: на основі аналізу роботи агрегатів і вузлів автомобіля уміти 

визначати можливі несправності, відкази та необхідні регулювання для 

забезпечення її оптимального режиму; на основі аналізу несправностей та 

відказів агрегатів і механізмів автомобіля вміти проектувати можливі причини 

їх виникнення та встановлювати шляхи їх усунення. 

2. Розрахунок показників роботи двигуна і експлуатаційних якостей 

автомобіля: на основі знань про дійсні цикли поршневих двигунів 

внутрішнього згоряння вміти розраховувати показники робочого циклу і 

основні показники роботи двигуна автомобіля; виходячи з положень про 

динаміку автомобіля, уміти виконувати розрахунки його основних 

експлуатаційних якостей. 

3. Планування ТО і ремонтних робіт: на основі знання будови і 

конструктивних особливостей, характерних несправностей та відказів 

агрегатів і механізмів автомобілів, які виникають при їх експлуатації, уміти 

складати план-графік технічного обслуговування і ремонту з використанням 

ЕОМ; на основі знання основного технологічного обладнання, пристроїв,  

інструментів та технології ремонтних робіт уміти виконувати розрахунки для 

складання заявок на постачання ремонтного фонду, запасних частин та 

експлуатаційних матеріалів. 

4. Підбір паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин: на основі знань 

з теорії автомобіля і його технічної експлуатації уміти підбирати необхідні 

паливно-мастильні матеріали та технічні рідини, визначати необхідну їх 

кількість для виконання запланованих транспортних робіт. 

 

 Забезпечення проведення ремонтних робіт, а саме:  

1. На основі знання основного технологічного обладнання, пристроїв та 

інструментів, що застосовуються при ТО та ремонті рухомого складу, 

принципів роботи та правил технічної експлуатації, технології виробництва, 

спеціалізації дільниць, основ проектування виробничих дільниць та 

конструювання технологічного оснащення уміти виконувати роботи по ТО та 

ремонту рухомого складу з використанням технологічного оснащення.  
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2. На основі знання гальмівних стендів і вимірювальної літератури, 

методик проведення випробувань автомобільних двигунів і на підставі 

Державних стандартів уміти знімати основні характеристики двигуна і 

проводити тягово-гальмівні випробування автомобіля в цілому. 

 Організація обліку роботи підрозділу підприємства з ТО і ремонту 

рухомого складу: 

1. На основі знання форм первинних документів по обліку наявності руху, 

технічного обслуговування, ремонту і пробігу рухомого складу і агрегатів 

уміти приймати, реєструвати у встановленому порядку, перевіряти повноту та 

правильність заповнення документів, наявність усіх необхідних даних. 

2. На основі знання нормативних матеріалів по розробці і оформленню 

технічної документації уміти заповнювати встановлені форми наявності, руху, 

технічного обслуговування, ремонту та пробігу рухомого складу і агрегатів. 

3. На основі знання форм первинних документів виконання ТО та ремонту, 

правил їх приймання та обліку уміти приймати та реєструвати 

документи у встановленому порядку, перевіряти повноту та 

правильність їх заповнення. 

4. На основі знання методичних, нормативних та інших матеріалів, які 

мають відношення до виробничо-господарської діяльності, методів техніко-

економічного і виробничого планування вміти встановлювати виробничі 

завдання бригадам, окремим робітникам, розробляти змінно-добовий план 

дільниці. 

5. На основі знання правил техніки безпеки, промислової санітарії та 

протипожежного захисту вміти контролювати роботу виконавців по 

виконанню змінних завдань і оперативно вживати заходів по усуненню 

причин їх невиконання; проводити інструктаж ремонтних робітників, 

забезпечувати дотримання ними правил техніки безпеки, промислової 

санітарії та пожежної безпеки. 

 Покращення показників роботи дільниці: на основі знання шляхів 

підвищення продуктивності праці ремонтних робітників уміти виконувати 

економічні розрахунки, направлені на підвищення ефективності виробництва і 

підвищення продуктивності праці на дільниці по ремонту. 

 Вирішення проблем та формулювання завдань, пов’язаних з 

реалізацією професійних функцій: на основі глибокого розуміння суті та 

соціальної значимості своєї майбутньої професії, та освіти в загальному, як 

особливої сфери діяльності, що забезпечує трансляцію знань та культури від 

покоління до покоління, уміти розбиратись в основних проблемах наукових та 

навчальних дисциплін, пов’язаних з конкретною сферою його діяльності та 

бачити їх взаємозв’язок у цілісній системі знань; уміти розпізнавати актуальні 
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проблеми педагогічної науки та знаходити шляхи їх вирішення в професійно-

педагогічній діяльності. 

 Забезпечення організації та керування навчально-виховним 

процесом закладів освіти: 

1. Уміти формувати зміст освіти на всіх рівнях: освітньо-

кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми, 

навчального плану, навчальної програми дисципліни, окремого заняття. 

2. Володіти технологіями розробки навчально-програмної та 

методичної документації, у тому числі із застосуванням інформаційних 

технологій та вміти використовувати їх для формування змісту навчання. 

3. Уміти здійснювати відбір як навчального матеріалу з реко-

мендованих програмою джерел інформації, так і найбільш вдалої форми 

його представлення і класифікацію понять; робити вибір навчального 

матеріалу та засоби його викладання на основі результатів прогнозування 

навчальної діяльності реального контингенту учнів (студентів);  

4. Визначити логіку та послідовність викладання навчального 

матеріалу на основі вибору і структурування інформації з різних джерел; 

розробити план як традиційного вивчення навчального матеріалу, так і 

вивчення з використанням інноваційних та інформаційних технологій. 

5. Володіти системою знань про закономірності цілісного освітнього 

процесу, психолого-педагогічних та комп’ютерних технологіях 

професійно-технічної освіти; сучасними освітніми технологіями, уміти 

розробляти особисті методичні системи, виробляти індивідуальний стиль 

професійної поведінки і використовувати сучасні засоби навчання та 

інформаційні технології. 

6. Орієнтуватись у виборі засобів та методів навчання розробляти 

індивідуальну особистісно-організовану технологію навчання, в тому числі 

з використанням комп’ютерної техніки та інших засобів. 

7. Володіти методами проектування структури і змісту навчально-

виробничих робіт, способами дидактичного оснащення занять та вміти 

адаптувати методичні розробки до умов реального навчального процесу у 

професійних навчально-виховних закладах. 
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11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА 

КАФЕДРІ МАШИНОЗНАВСТВА ТА ТРАНСПОРТУ 

ГЛОСАРІЙ МТ 

Автоматиза ція – один з напрямів науково-технічного прогресу, 

спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-

математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі у 

процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів 

чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість 

виконуваних операцій. Разом з терміном автоматичний, використовується 

поняття автоматизований, що підкреслює відносно великий ступінь участі 

людини в процесі. 

Автотранспортний засіб – транспортний засіб, тягова сила якого 

створюється за допомогою двигуна за рахунок зчеплення коліс цього засобу з 

дорогою не обладнаною спеціальними направляючими пристроями для коліс. 

Автомобіль (грецьк. auto – сам і лат. mobiles – рухливий) – самохідна 

машина з двигуном внутрішнього згорання, призначена для перевезення 

пасажирів та вантажів безрейковими шляхами.   

Автомобіль вантажний загального призначення – вантажний 

автомобіль з бортовою платформою відкритого або закритого типу, який не 

обладнаний засобами самонавантаження - саморозвантаження чи іншим 

спеціальним устаткуванням.  

Автомобіль вантажний спеціалізований – вантажний автомобіль, 

обладнаний засобами самонавантаження - саморозвантаження або іншим 

спеціальним устаткуванням і призначений для перевезення вантажів певних 

категорій. 

Автомобіль підвищеної прохідності - модифікація основної (базової) 

моделі автомобіля, яка має деякі конструктивні особливості: привод на всі 

колеса, шини з регульованим тиском повітря, блокований диференціал, 

лебідка для подолання перешкод. 

Автонаванта жувач – самохідна підйомно-транспортна машина для 

вантаження сипких матеріалів у вагони, вантажні автомобілі тощо, а також для 

складання у штабелі висотою до 7 м різних вантажів.  

Автосервіс - комплекс заходів, пов'язаних із ремонтом, технічним 

обслуговуванням та доглядом за колісними транспортними засобами, зокрема, 

за автомобілями. 

Автотранспортне підприємство – організація, що здійснює 

перевезення автомобільним транспортом, а також зберігання, технічне 

обслуговування і ремонт рухомого складу. 

Автотрансформатор – трансформатор, дві або більше обмоток якого 

мають спільну частину.  

Акумулятор - пристрій для накопичення енергії з метою її подальшого 

використання. Електричний А. перетворює електричну енергію в хімічну і у 

міру потреби забезпечує зворотне перетворення; використовують як 

автономне джерело електроенергії (напр., на транспорті).  
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Альтернати вні джере ла енергії — будь-яке джерело енергії, яке є 

альтернативою викопному паливу. Це поновлювані джерела, до яких 

відносять енергію сонячного випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси, 

теплоти Землі, та вторинні енергетичні ресурси, які існують постійно або 

виникають періодично у довкіллі. 

Амортизатори - пристрій для пом'якшення ударів в машинах 

(автомобіль, літак тощо) і спорудах, для захисту від струсів та ударних 

навантажень. В А. використовують пружини, торсіони, гумові елементи, а 

також рідини та гази.  

Антикорозійне покриття (грецьк. anti – проти і лат. corrosio – 

роз’їдання) – тонкошарове покриття на виробах для захисту від корозійної дії 

зовнішнього середовища і надання їм декоративного вигляду. Розрізняють – 

металеві, лакофарбові, склоемалеві, оксидні плівки, пластмасові та бітумні 

мастила, гумування.   

Ареометри, прилад для вимірювання густини рідин і твердих тіл. Дія А. 

ґрунтується на законі Архімеда. В автомобільній техніці застосовується для 

вимірювання щільності електроліту в акумуляторі.  

Асинхронний двигун – (грец. α — не і συγχρονος — одночасний) — 

електрична машина змінного струму, у якої швидкість обертання ротора не 

дорівнює швидкості обертання магнітного поля статора (асинхронна).  

Бампер - енергопоглинаючі пристрій автомобіля (на випадок легкого 

удару) у вигляді бруса, розташованого попереду (часто і ззаду); різновид 

буфера.  

Біоди зель (біодизельне паливо.) — екологічно чистий вид біопалива, а 

також паливна добавка, яке отримують із рослинної олії чи тваринного жиру і 

використовується для заміни нафтового дизельного палива.  

Вантажопасажирський автомобіль – автомобіль, який за своєю 

конструкцією та обладнанням призначений для перевезення як пасажирів, так 

і вантажів. 

Верифікація - перевірка, емпіричне підтвердження теоретичних 

положень науки шляхом співставлення їх з об'єктом дослідження, даними 

відчуття та експерименту, це повторюваність результату дослідження. 

Викладач технічних дисциплін – це фахівець системи освіти, який 

відповідає критеріям вчителя трудового і професійного навчання та є 

компетентним у питаннях відповідної галузі навчання. 

Викона вчий механі зм – у системах автоматичного регулювання – 

пристрій, що безпосередньо здійснює механічне переміщення (чи поворот) 

регулюючого органу об'єкта керування і змінює його стан. 

Виробничий процес – це сукупність взаємозв’язаних дій людей, засобів 

і предметів праці, а також сил природи, спрямованих на виготовлення 

продукції (виконання робіт, надання послуг). 

Виробничо-технічна база – Сукупність приміщень, споруд, обладнання 

та інструменту, призначених для зберігання, технічного обслуговування, 

ремонту та зберігання дорожніх транспортних засобів автомобільного 

транспорту, а також створення необхідних умов для високопродуктивної 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya6d947045b46f8c02630742544de49a9&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258E%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya6d947045b46f8c02630742544de49a9&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D1%2596%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya6d947045b46f8c02630742544de49a9&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya6d947045b46f8c02630742544de49a9&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D1%2596%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25B0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya6d947045b46f8c02630742544de49a9&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D1%2596%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya6d947045b46f8c02630742544de49a9&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%258F%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya6d947045b46f8c02630742544de49a9&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%2596_%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%2596_%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya6d947045b46f8c02630742544de49a9&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25BB%25D1%258F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
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праці. 

Втулка - деталь машини, механізму, приладу циліндричної або конічної 

форми, що має осьовий отвір, в яке входить інша деталь. У залежності від 

призначення застосовують В. підшипникові, закріплювальні, перехідні та ін. 

Гальмова властивість – кількісна оцінка властивостей гальмової 

системи здійснювати необхідне гальмування транспортного засобу. 

Гальмова система – сукупність пристроїв, призначених для 

гальмування транспортного засобу. 

Гальмовий механізм – обладнання, призначене для безпосереднього 

створення й зміни штучного опору руху транспортного засобу. 

Гальмовий привід – сукупність пристроїв для передачі енергії від її 

джерела до гальмових механізмів. 

Гальмування – створення і зміна штучного опору руху 

автотранспортного засобу або окремих його одиниць з метою зменшення 

швидкості руху чи утримання його нерухомим відносно полотна дороги. 

Гідравліка - це наука, яка вивчає закони рівноваги і руху рідини, а 

також взаємодію між рідиною і твердими тілами як в стані спокою, так і під 

час руху. 

Гіпотеза – наукове передбачення, яке висувають для пояснення 

досліджуваного явища, його сутності, структури, зв’язків, рушійних сил тощо. 

Головна передача - зубчастий механізм трансмісії автомобілів та інших 

самохідних машин, службовець для передачі і збільшення крутного моменту 

від карданного валу до ведучих коліс, а отже, і для збільшення тягового 

зусилля.  

Давач – вимірювальний перетворювач, який першим взаємодіє з 

об'єктом вимірювання і видає сигнал вимірювальної інформації, придатний 

для технічного використання, зазвичай електричний, хоча буває і інший 

(наприклад, пневматичний сигнал). Наприклад: тензорезистор, фотодіод, 

сильфон та ін.  

Двигун – енергосилова машина, що перетворює енергію палива, 

електрики, вітру, сонця та ін. у механічну роботу. 

Двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) – тепловий двигун у якому 

паливо згоряє безпосередньо в робочій порожнині (наприклад, у циліндрі), або 

в якому паливо, що згоряє проходить у робочу порожнину.  

Двигун поршневий – тепловий двигун, у якому газ, що розширюється 

(або пара) впливає на днище поршня, змушуючи його рухатися в циліндрі.  

Двигун пусковий – двигун, звичайно карбюраторний, слугує для пуску 

основного двигуна, або двигуна зі значно більшою потужністю.  

Допоміжна гальмова система – гальмова система, призначена для 

тривалого підтримання постійної швидкості руху на спуску чи її регулювання в 

межах, відмінних від нуля. 

Діагностика – визначення й оцінка технічного стану об'єкта дослідження 

без його розборки за вихідними параметрами. 

Діаграма стану подвійних сплавів – це рисунок  у площині, 

побудований у залежності між хімічним складом і температурою. 
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Дизайн автомобілів – художньо-технічна проектна діяльність 

орієнтована на створення оригінальної, функціональної та стійкої до впливів 

часу форми автомобіля. 

Динамометричний ключ – використовують при складанні 

відповідальних гвинтових з'єднань (приладів, двигунів, та ін.) Такі ключі 

мають покажчик значення крутного моменту. 

Довговічність – властивість об'єкта виконувати потрібні функції до 

переходу у граничний стан при встановленій системі технічного 

обслуговування та ремонту. 

Експертиза технічного стану транспортних засобів – дослідження 

технічного стану транспортного засобу методами судової експертизи. 

Електричний генератор – пристрій, призначений для перетворення 

енергії механічного руху в енергію електричного струму, здебільшого, 

використовуючи принцип електромагнітної індукції.  

Енергозбереження – це впровадження нових технологій, що 

потребують менших затрат енергії. Енергозбереження не є окремою галуззю 

економіки, а являється сферою, що охоплює практично всі галузі 

національного господарства та міжгалузеві відносини. 

Енергоустановка – комплекс взаємопов'язаного обладнання та споруд, 

призначених для виробництва або перетворення, передачі, накопичення, 

розподілу чи споживання енергії. 

Електричний генератор – пристрій, призначений для перетворення 

енергії механічного руху в енергію електричного струму, здебільшого 

використовуючи принцип електромагнітної індукції.  

Ефективна потужність – потужність на колінчастому валу двигуна, яка 

використовується для здійснення руху автомобіля.  

Ефективність гальмової системи – сукупність властивостей гальмової 

системи, що забезпечують необхідні параметри процесу гальмування 

автотранспортного засобу. 

Жиклер – калібрований отвір для дозування подачі рідкого палива або 

повітря.  

Запалювання – у двигунах внутрішнього згоряння (ДВЗ), примусове 

запалення робочої суміші в камері згоряння ДВС.  

Запобіжник – найпростіший пристрій для захисту електричних кіл і 

споживачів електричної енергії від перевантажень і струмів короткого 

замикання.  

Змащення – дія або подача мастильного матеріалу до поверхонь тертя.  

Змі нний струм – електричний струм, сила якого періодично змінюється 

з часом.  

Зовнішня швидкісна характеристика двигуна – це графічна 

залежність основних показників його роботи від частоти обертання 

колінчастого вала за умови повної подачі палива.  

Індикаторна потужність – потужність, що розвивається газами 

всередині циліндрів двигуна.  

Інжене рія – галузь людської інтелектуальної діяльності по 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C
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застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.  

Інформаційне джерело – будь-яка система, що виробляє відомості або 

містить деяку інформацію призначену для її передачі. Розрізняють 

інформаційні джерела: природні-технічні; активні-пасивні. 

Інформаційні технології навчання – сукупність методів і технічних 

засобів збору, організації, зберігання, обробки, передачі, і представлення 

інформації, що розширює знання людей та розвиває їх можливості в задачах 

управління технічними і соціальними процесами. 

Карбюратор (від франц. carburateur) – прилад для готування горючої 

суміші (палива й повітря) для живлення двигуна внутрішнього згоряння. 

Карбюратор був винайдений в 1893р. угорськими інженерами Яношем Чонка 

й Донатом Банкi. Процес готування горючої суміші називається карбюрацією.  

Карбюраторний двигун – двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ), в 

якому горюча суміш готується карбюратором поза камерою згоряння (звідси 

інша назва двигун із зовнішнім сумішоутворенням) і запалюється в камері 

згоряння свічкою запалення.  

Картер - нерухома деталь машин або механізмів (двигуна, редуктора та 

ін) зазвичай коробчатого перетину для опори робочих деталей та захисту їх від 

забруднень. Нижня частина К. (піддон) – резервуар для мастила.  

Категорія транспортних засобів – основна групова ознака класифікації 

транспортних засобів, що об'єднує транспортні засоби декількох типів. 

Клема – пристрій для приєднання проводів до машини, приладу, 

апарата; гвинтовий затиск.  

Коефіцієнт зчеплення – відношення максимально можливої на 

визначеній ділянці дороги величини сили зчеплення між шинами транспорт-

ного засобу і поверхнею дороги до маси цього транспортного засобу. 

Коефіцієнт опору руху – відношення сил, що перешкоджають цьому 

опору руху, до маси тіла. Коефіцієнт опору руху дозволяє враховувати втрати 

енергії на переміщення тіла на визначеній ділянці руху. 

Колісна база - подовжня відстань між осями передніх і задніх коліс. 

Конвеєр  – машина безперервної дії, призначена для транспортування 

насипних і поштучних вантажів – корисних копалин, породи, закладальних 

матеріалів та ін. Широко застосовується в кар'єрах, на шахтах, збагач. ф-ках. 

Коробка передач - багатоланковий механізм, в якому ступеневу зміна 

передавального відношення здійснюється при перемиканні зубчастих передач, 

розміщених, напр., В окремому корпусі (коробці). Застосовується в силових 

передачах транспортних машин. 

Кут заносу – кут між напрямком руху центра ваги транспортного засобу 

в заданий момент часу і напрямком його поздовжньої осі. 

Кут збочення колеса – кут між площиною обертання еластичного 

колеса і вектором швидкості його руху. 

Літрова потужність — відношення максимальної ефективної 

потужності двигуна до його робочого об'єму (літражу).  

Маркетинг – процес планування і втілення задуму щодо ціноутворення, 

просування та  реалізації ідей, товарів і послуг шляхом обміну, який 
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задовольняє цілі підприємства. 

Масла – в'язкі речовини, покликані забезпечувати надійну роботу 

агрегатів і механізмів транспортного засобу.  

Масляний фільтр – пристрій для очищення масла від забруднюючих 

його механічних частинок, смол та інших домішок. МФ встановлюються в 

системах змащування двигунів внутрішнього згоряння 

Ме неджмент (українською — управління) — це процес планування, 

організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення 

координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного 

виконання завдань. 

Мета навчання – визначається умовами розвитку побудови незалежної 

Української держави та набутим досвідом у формуванні підростаючого 

покоління. 

Методи навчання – основні шляхи, способи навчальної роботи вчителя  

та учнів, за яких набуваються певні знання, уміння та навички. 

Методологія дослідження - сукупність конкретних прийомів і способів 

для проведення будь-якого наукового дослідження.Методологія науки – 

вчення про принципи побудови, форми і способи науково-пізнавальної 

діяльності. 

Маточина - центральна, зазвичай потовщена частина колеса, маховика і 

т. п. деталей. Має отвір для осі або вала, з'єднана з ободом колеса спицями або 

диском. 

Механічним коефіцієнтом корисної дії (ККД) двигуна називають 

відношення ефективної потужності до індикаторної.  

Механічний транспортний засіб - транспортний засіб, що приводиться 

в рух за допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні 

машини і механізми(крім мопедів);  

Міцність – здатність конструкцій витримувати певне навантаження, не 

руйнуючись.  

Модель транспортного засобу – конкретна конструкція транспортного 

засобу якого-небудь типу, що відповідає виконанню й компоновці його 

основних вузлів і агрегатів. 

Модифікація транспортного засобу – видозміна основної моделі 

транспортного засобу, зумовлена особливостями його використання. Змінам, 

як правило, підлягають кузов чи устаткування. Шасі при цьому суттєво не 

міняється. 

Момент затягування - можна визначити безпосередньо в кгс см за 

допомогою динамометричного ключа з діапазоном вимірювання до 147 Н см 

(15 кгс см). 

Наванта жувач – те ж саме, що й навантажувальна машина: самохідна, 

причіпна або стаціонарна машина, що захоплює, навантажує, переміщує й 

укладає в транспортні засоби, штабелі або відвали сипкі, грудкові чи поштучні 

вантажі. Розрізняють ківшеві, ґрейферні та інші навантажувачі. 

Надійність – властивість транспортної машини виконувати задані 

функції, зберігаючи в часі значення встановлених експлуатаційних показників 
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у заданих межах, що відповідають заданим режимам і умовам використання, 

технічного обслуговування, ремонтів, зберігання та транспортування. 

Наукове дослідження – цілеспрямоване вивчення об’єкта, предмета чи 

явища, в якому використовуються методи науки, яке розкриває закономірності 

його розвитку й функціонування і вказує чи передбачає шляхи та форми 

використання знання в інтересах суспільства. 

Наукове педагогічне дослідження – процес формування нових 

педагогічних знань, один із видів пізнавальної діяльності, спрямованої на 

розкриття об’єктивних закономірностей навчання, виховання і розвитку. 

Нагрівник (опалювач, обігрівач) – пристрій, що нагріває повітря й 

подає його в кузов і до стекол кузова автомобіля.  

Насос (розм. водяна помпа, колонка) – гідравлічна машина, що слугує 

для переміщення й створення напору рідин всіх видів, механічної суміші 

рідини із твердими й колоїдними речовинами, зріджених газів. Машини для 

перекачування й створення напору газів одержали назву вентиляторів і 

компресорів.   

Насос масляний – агрегат системи змазування двигуна, що забезпечує 

необхідний тиск масла в ній.  

Небезпека для руху - зміна дорожньої обстановки або технічного стану 

транспортного стану транспортного засобу, яка загрожує безпеці дорожнього 

руху і змушує водія зменшити швидкість або зупинитися;  

Несправний стан (несправність) – стан транспортної машини, у якому 

вона не відповідає хоча б одній з вимог, установлених нормативно-технічною 

(або) конструкторською документацією. 

Номінальне значення параметра – величина, що характеризує стійке 

функціонування системи (транспортного засобу, агрегату, вузла) в основному 

робочому режимі.  

Нормативно-технічне значення параметра – величина, яка 

запроваджена державною, галузевою, відомчою нормативно-технічною 

документацією. 

Об'єкт дослідження - процес або явище, яке породжує проблемну 

ситуацію і обране для дослідження. 

Опір матеріалів – це наука про інженерні методи розрахунку на 

міцність, жорсткість і стійкість елементів машин і споруд.  

Орган керування гальмовою системою – сукупність пристроїв, 

призначених для подачі сигналу, в результаті якого передається енергія від її 

джерела чи акумулятора до гальмових механізмів або настає кількісне 

регулювання цієї енергії. 

Органи керування транспортним засобом – пристрої, за допомогою 

яких водій керує транспортним засобом – приводить вдію чи міняє режим роботи 

його агрегатів, механізмів, вузлів, устаткування. 

Охолоджувач – пристрій для охолодження минаючого потоку рідини 

або газу.  

Па ливо альтернати вне — це паливо, що є заміною відповідним 

традиційним видам палива і яке виробляється з нетрадиційних джерел та видів 
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енергетичної сировини. 

Питома ефективна витрата палива — це вагова кількість палива, що 

витрачається двигуном на утворення 1 кВт потужності протягом 1 години. 

Поелементна діагностика – діагностування елементів системи 

(агрегатів, вузлів) за параметрами, що характеризують їх технічний стан. 

Позиційні задачі — завдання, вирішення яких дозволяють визначити 

взаємне розташування геометричних об'єктів: завдання на побудову лінії 

перетину поверхонь; завдання на визначення точок перетину лінії з 

поверхнею; задачі на приналежність точки лінії або поверхні.  

Потік рідини - маса рідини, обмежену твердими поверхнями, 

направляючими, поверхнями розділу рідин або вільними поверхнями. 

Поршневий двигун внутрішнього згорання (ДВЗ) - теплова машина, в 

якій хімічна енергія палива усередині робочого циліндра перетворюється у 

теплову, а потім в механічну енергію. 

Працездатний стан (працездатність) - стан автомобіля, у якому 

значення всіх параметрів, що характеризують його здатність виконувати 

задані функції, відповідає вимогам нормативно-технічної та конструкторської 

документації.  

Причіп – транспортний засіб, призначений для руху в з'єднанні з 

механічним транспортним засобом. До цього виду транспортного засобу належать 

напівпричепи і причепи-розпуски. 

Професійне навчання - це підготовка студентів до професійної 

діяльності, яка є основним джерелом його існування і визначальним чинником 

його соціального статусу. 

Радіатор  – пристрій в автомобілі для зниження температури охолодної 

рідини, що циркулює по системі каналів двигуна внутрішнього згоряння. 

Охолодження здійснюється за рахунок випромінювання тепла із зовнішніх 

стінок радіатора й теплообміну з навколишнім середовищем.  

Ребра охолодження – виступи на циліндрі й головці блоку, розташовані 

на певній відстані друг від друга, які служать для збільшення площі їхньої 

зовнішньої поверхні.  

Ремонтопридатність - властивість транспортної машини, яка полягає в 

її пристосованості до виявлення та попередження причин виникнення відмов, 

ушкоджень та усуненню їх наслідків шляхом ремонту і технічного 

обслуговування. 

Ресурсозбереження – це прогресивний напрям використання природно-

ресурсного потенціалу, що забезпечує економію природних ресурсів та 

зростання виробництва продукції при тій самій кількості використаної 

сировини, палива, основних і допоміжних матеріалів. 

Рекупера ція  – повернення частини  матеріалів або енергії для 

повторного використання у тому ж технологічному процесі. 

Робочий цикл поршневого двигуна внутрішнього згорання - комплекс 

процесів, що періодично повторюються і здійснюються з метою перетворення 

термохімічної енергії палива в механічну роботу. 

Робочий об'єм двигуна (літраж) - сума робочих об'ємів циліндрів. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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Розвал коліс - кут нахилу площини обертання колеса від вертикалі. 

Нахил керованих коліс автомобіля назовні на кут до 2° від вертикалі для 

компенсації відхилення коліс всередину при усуненні зазорів у втулках 

шкворней і підшипниках маточин. Р. до полегшує їх поворот і розвантажує 

зовнішні підшипники коліс.  

Розподільник запалювання – прилад системи запалювання 

карбюраторних двигунів внутрішнього згоряння, призначений для подачі 

електричного струму високої напруги до свічок запалювання  

Розподільний вал - має кулачки, які при обертанні вала взаємодіють з 

штовхачами і забезпечують виконання машиною (двигуном) операцій 

(процесів) по заданому циклу.  

Сальники сальникове ущільнення, ущільнення, вживане в з'єднаннях 

машин з метою герметизації зазорів між обертовими і нерухомими деталями; 

здійснюється манжетами, комірами і іншими деталями, що надягають на вал, 

або різними набивання (азбестові, , гумовотканинні і ін), що закладаються в 

виточки або поглиблення (також звані зазвичай С.) кришок, корпусів і т. п. 

деталей . 

Свічка запалювання – пристрій для запалювання робочої суміші в 

циліндрах карбюраторного двигуна внутрішнього згоряння іскрою, що 

утворюється між її електродами.  

Симпліфікація – зменшення типів виробів заданої номенклатури до 

кількості, достатньої для задоволення потреб у заданий термін. Симпліфікацію 

можна вважати частковою чи короткотерміновою уніфікацією.  

Система пуску – сукупність приладів і пристроїв, що забезпечують 

запуск роботи двигуна. Складається з електричного стартера, шестірень 

передачі від стартера до маховика, джерела струму (акумулятора) і елементів 

дистанційного керування. У функції системи входить обертання вала двигуна 

для пуску.  

Система фірмового обслуговування - це технічне обслуговування та 

ремонт, вироблена СТО фірми виробника або СТО, яке сертифіковане фірмою 

- виробником. 

Спеціальність – сукупність знань, умінь, навичок із певної галузі знань 

та практичної діяльності, надбаних у процесі цілеспрямованої підготовки і 

досвіду практичної роботи і підтверджених відповідним документом про 

освіту. 

Спеціальні знання експерта-автотехніка – знання експерта, що 

визначаються предметом судової автотехнічної експертизи. До них належать 

професійні знання в галузі будови, ремонту й експлуатації транспортних засобів. 

Спостереження - це метод цілеспрямованого дослідження об'єктивної 

дійсності, в тому вигляді, в якому вона існує в природі та суспільстві і 

доступна безпосередньо для сприйняття людиною без втручання в неї. 

Справний стан (справність) – стан транспортної машини, у якому вона 

відповідає всім вимогам, установленим нормативно-технічною та (або) 

конструкторською документацією.  

Стандартизація – діяльність з метою досягнення оптимального ступеня 
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упорядкування в певній галузі шляхом встановлення положень для загального 

й багаторазового використання щодо реально існуючих чи можливих завдань. 

Розрізняють міжнародну, регіональну, національну, державну та галузеву 

стандартизації. 

Стартер – основний агрегат пускової системи двигуна, розкручує його 

вал до частоти обертання, необхідної для запуску. 

Статика – це розділ механіки, у якому вивчаються методи перетворення 

систем сил в еквівалентні системи і встановлюються умови рівноваги твердого 

тіла під дією прикладених сил. 
Стенд інерційного типу – стенд для випробувань гальмових систем, в 

котрому рушійними силами є сили інерції частин стенду й автомобіля, які 

обертаються. 

Стенд силового типу – стенд для випробувань гальмових систем, в 

котрому рушійні сили створюються устаткуванням, які мають окремий 

силовий привид. 

Сумішоутворення (у двигунах внутрішнього згоряння) - створення 

горючої суміші. Зовнішнє С. (поза циліндра) здійснюється карбюратором (в 

карбюраторних двигунах) або змішувачем (в газових двигунах), внутрішнє С. 

форсункою безпосередньо в камері згоряння (напр., в циліндрі дизеля). 

Сходження коліс - кут між напрямом руху і площиною обертання 

колеса. 

Теорія пізнання (гносеологія) - вчення про природу пізнання та його 

можливості, основні закономірності, форми та методи пізнання людиною 

навколишньої дійсності. 

Теоретичне дослідження – вдосконалення та розвиток понятійного 

апарату галузі науки, всебічне пізнання об’єктивної реальності у її суттєвих 

зв’язках і закономірностях. 

Теоретичною механікою називається наука, яка вивчає загальні закони 

механічного руху та механічної взаємодії матеріальних об’єктів. 

Тепловий двигун (ТД) – двигун, у якому теплова енергія перетвориться 

в механічну роботу. ТД становлять найбільшу групу серед первинних двигунів 

і використовують природні енергетичні ресурси у вигляді хімічного або 

ядерного палива. В основі роботи ТД лежить термодинамічний цикл.  

Теплотехніка — загально-інженерна дисципліна, що вивчає 

закономірності перетворення теплоти, роботи і внутрішньої енергії, а також 

властивості робочих тіл, які беруть участь в цьому перетворенні. 

Тертя – процес взаємодії твердих тіл при їхньому відносному русі 

(зсуві) або при русі твердого тіла в газоподібному або рідкому середовищі. 

По-іншому називається фрикційною взаємодією (англ. friction).  

Тертя ковзання – сила, що виникає при поступальному переміщенні 

одного з взаємодіючих тіл стосовно іншого й діє на це тіло в напрямку, 

протилежному напрямку ковзання. 

Тертя кочення – момент сил, що виникає при коченні одного із двох 

взаємодіючих тіл стосовно іншого й протидіє обертанню тіла, що рухається.  

Технічна експлуатація - комплекс технічних, технологічних, 
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економічних і організаційних заходів, направлених на підтримку машини в 

справному стані. 

Техні чна систе ма (ТС) — це сукупність елементів і відношень (зв'язків) 

між ними, які утворюють цілісну структуру об'єкта, що має властивості, які не 

зводяться до властивостей елементів і призначена для виконання 

корисних функцій. 

Технічні норми – вимоги, що містяться у нормативних актах, на 

підставі технічних розрахунків і техніки керування транспортним засобом. 

Технічне обслуговування – комплекс заходів щодо контролю та 

підтримання роботоздатного або справного стану, який полягає, як правило, в 

огляді, догляді та періодичному ремонті. 

Технічні пристрої навчання – пристосування, апарати, пристрої, 

стенди, моделі, машини або комплекси призначенні для пред'явлення 

дидактичних матеріалів.  

Технічний об'єкт – це предмет певного цільового призначення, який 

розглядається при проектуванні, виробництві, експлуатації, дослідженнях і 

випробуваннях на надійність. 

Технологія – слово грецького походження, буквально означає знання 

про майстерність. Нині, вживаючи це поняття, мають на увазі, з одного боку, 

сукупність прийомів і способів обробки або виробництва певних продуктів, а з 

іншого – науку про такі способи. 

Технологічність і  економічність конструкції машини чи деталі – це 

найбільша простота і найменші матеріальні затрати при виготовленні. 

Тіла обертання - поверхні, утворені в результаті обертаннялінії навколо 

нерухомої осі: циліндр, конус, куля, тор.  

Типізація – розроблення типових (за видом, формою, конструкцією, 

розмірами тощо) предметів праці, виробів, устаткування тощо, а також 

технологічних процесів їх виготовлення.  

Тиск – фізична величина, що характеризує стан суцільного середовища 

й чисельно рівна силі F, що діє на одиницю площі поверхні S 

перпендикулярно цій поверхні.  

Трансмісія автомобіля – сукупність агрегатів і механізмів автомобіля, 

які передають крутний момент двигуна ведучим колесам і змінюють крутний 

момент і оберти за величиною і напрямком. 

Транспорт (від лат. trans — через і portare — нести) — сукупність 

засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та 

інформації з одного місця в інше. 

Трудомісткість – трудовитрати на проведення одного технічного 

обслуговування (ремонту) даного виду. 

Турбіна – лопатеве колесо, що перетворить енергію газу або рідини, що 

обтікає її лопати, в енергію обертання вала, на якому воно встановлено.  

Турбонадув – спосіб підвищення потужності двигуна внутрішнього 

згоряння за рахунок підняття тиску заряду, завдяки роботі турбокомпресора. 

Був запатентований в 1905 р. швейцарським інженером Альфредом Бюхi.   

Турбокомпресор – нагнітач, що приводиться в дію за рахунок енергії 
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газів двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ), що відробили й обертають 

лопатеве колесо турбіни цього нагнітача.  

Тюнінг автомобіля (від англ. Tuning - настройка, регулювання) – 

доопрацювання або настройка технічних характеристик автомобіля для 

поліпшення його динамічних якостей, економічності шляхом зміни або 

доопрацювання його вузлів і деталей.  

Тяговий баланс автомобіля – рівність всіх сил опору руху автомобіля 

дотичній силі зчеплення на ведучих колесах у випадку сталого руху. 

Тягова характеристика автомобіля – графічне зображення рівняння 

тягового балансу в координатах сила тяги – швидкість руху. 

Управління – діяльність, спрямована на розробку рішень, організацію 

контролю регулювання об’єкта управління згідно з метою, аналіз і підведення 

підсумків на основі достовірної інформації. 

Уніфікація – раціональне скорочення кількості типів, видів і розмірів 

об'єктів однакового функціонального призначення.  

Урок – це основна дидактична форма навчання, що пройшла 

випробування протягом кількох століть, за якої поєднуються індивідуальні та 

колективні шляхи навчально-пізнавальної діяльності, протягом 30 та 45 

хвилин з учнями однакового віку, обох статей із приблизно однаковим 

інтелектуальним розвитком. 

Факт науковий – реальність, дійсність, складовий елемент основи 

наукового знання, віддзеркалення об'єктивних властивостей речей і процесів. 

Характерні властивості наукового факту – новизна, точність, об'єктивність, 

достовірність. На основі фактів будуються теорії, виводяться закони 

Фільтр – пристрій для очищення рідин або газів від непотрібних і 

шкідливих домішок.  

Фільтр (франц. filtre, від позднелат. filtrum, буквально – повсть) – 

пристрій для очищення палива, повітря, масел в автомобілі. Будь-який фільтр  

це посудина, розділена на дві частини фільтруючою перегородкою. Між 

частинами фільтра створюється різниця тисків, під дією якої рідина (газ) 

проходить через перегородку, що затримує тверді частки.  

Фільтр масляний – прилад системи змащення двигуна, що забезпечує 

видалення з моторного масла твердих часток.  

Фільтрація – рух рідини або газу через фільтр.  

Фонди підприємства – це матеріальні та грошові ресурси, які 

перебувають у розпорядженні підприємства 

Ходова частина — сукупність елементів, що створюють візок тран-

спортного засобу. До ходової частини належать рама, мости, підвіска й колеса. 

Центрифуга – пристрій (машина або прилад), що служить для поділу 

сипучих тіл або рідин різної питомої ваги й відділення рідин від твердих тіл, 

шляхом використання відцентрової сили.  

 

 


