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В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти 

ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ОСНОВНИМИ РОБОЧИМИ ПРОЦЕСАМИ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЦІЄЇ КАТЕГОРІЇ, А ТАКОЖ ОЦІНЮВАННЯ 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ, ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ, ТЕХНОЛОГІЧНІ, 

ПРАВОВІ, СОЦІАЛЬНІ СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. 
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Наприклад: Вміння визначати показники вибору автопоїздів та причепів 

для перевезення довгомірних ваговитих вантажів і будівельних конструкцій. 

Передумовами для вивчення дисципліни «Спеціалізований рухомий 

склад» є набуття теоретичних знань та практичних навичок за такими 

дисциплінами: «Транспортні засоби»; «Загальний курс транспорту»; «Безпека 

життєдіяльності»; «Основи охорони праці»; «Вантажні перевезення»; «Основи 

теорії транспортних процесів і систем». 

Програмні результати навчання: 

ПРН-3. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, 

звітувати державною мовою на достатньому, для професійної діяльності, рівні. 

ПРН-9. Розробляти, планувати, впроваджувати методи організації безпечної 

діяльності у сфері транспортних систем та технологій. 

ПРН-10. Розробляти та використовувати транспортні технології з врахуванням 

вимог до збереження навколишнього середовища. 

ПРН-12. Знаходити рішення щодо раціональних методів організації 

навантажувально-розвантажувальних робіт. Планувати графіки проведення 

навантажувально-розвантажувальних робіт. Вибирати механізми та засоби 

проведення навантажувально-розвантажувальних робіт. 

ПРН-13. Організовувати та управляти перевезенням вантажів в різних 

сполученнях. Вибирати вид, марку, тип транспортних засобів та маршрутів руху. 

Контролювати хід виконання перевезення. 

ПРН-19. Пояснювати експлуатаційну, техніко-економічну, технологічну, 

правову, соціальну та екологічну ефективність організації перевезень. 

ПРН-20. Досліджувати складові ергономічності транспортних технологій. 

Встановлювати їх ефективність і надійність. 

ПРН-21. Впроваджувати методи організації безпечної транспортної діяльності. 

ПРН-23. Розпізнавати якісні і кількісні показники експлуатації транспортних 

засобів (автомобілів). Оцінювати елементи конструкції транспортних засобів. 

Установлювати зв'язок між елементами конструкції транспортних засобів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Транспортні технології 

(на автомобільному транспорті)» здобувачі вищої освіти: 

 повинні знати:  

− основні показники експлуатаційної надійності машини та 

конструктивно-технологічні фактори, які їх обумовлюють;  

− транспортну характеристику, класифікацію та властивості вантажів;  

− основні види спеціалізованих автотранспортних засобів: самоскиди, 

фургони, цистерни, контейнеровози, автомобілі та автопоїзди для перевезення 

довгомірних і великовагових вантажів, автомобілі та автопоїзди-

самонавантажувачі;  



 
 

− загальні основи експлуатації.  

 

повинні розуміти:  

− особливості конструкцій різноманітного парку спеціалізованих 

автотранспортних засобів різного призначення;  

− знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

повинні володіти:  

− здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

студенти повинні вміти:  

− організовувати та управляти перевезенням вантажів в різних 

сполученнях; 

− обирати вид, марку, тип транспортних засобів та маршрутів руху; 

− контролювати хід виконання перевезення;  

− вибирати ефективні технології взаємодії видів транспорту;  

− розробляти ланцюги постачань та оцінювати їх ефективність. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ з/п Назви тем 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійна 

1 Загальні відомості про 

спеціальний рухомий склад 

2 2 – 
7 

2, 3  Автомобілі і автопоїзди-

цистерни 

4 2 – 
8 

4, 5, 6  Пересувні засоби заправки 6 4 – 7 

7, 8, 9 Автопоїзди і причепи 6 2 – 7 

10, 11 Автомобілі, автопоїзда-

фургони і рефрижератори 

4 4 – 
8 

12, 13, 

14 

Автопоїзди для 

перевезення довгомірних, 

ваговитих вантажів і 

будівельних конструкцій 

6 – – 

8 

15, 16, 

17 

Контейнеровози, 

автомобілі і автопоїзди 

з вантажопідйомними 

пристроями  

6 4 – 8 

 Всього 34 18 - 53 

  

 



 
 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«заліку» за навчальною дисципліною «Спеціалізований рухомий склад» 

складає 60 та 100 балів відповідно, і може бути досягнений наступними засобами 

оцінювання: 

Засоби оцінювання 
Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у семестрі 

Контрольна робота 1 10 20 

Практичні роботи (виконання 

та захист) 
5 10 

25 

Аудиторна контрольна робота 1 10 15 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – залік 
1 30 40 

Разом  60 100 

 

З дисципліни передбачено виконання контрольної роботи в одному 

семестрі. 

Контрольна робота. Навчальним планом передбачено виконання 

контрольної роботи з дисципліни «Спеціалізований рухомий склад». Зміст 

роботи пов’язаний із закріпленням теоретичних питань програми дисципліни 

«Спеціалізований рухомий склад», містить у собі два теоретичних питання та 

одне практичне завдання на тему: «Вибір спеціалізованого рухомого складу для 

перевезення вантажів». Під час її виконання вирішується завдання вибору 

раціонального типу рухомого складу для перевезення вантажів за допомогою 

графоаналітичного методу. 

Етапи виконання: 

1. Формування вимог до маршруту. 

2. Вибір спеціалізованого рухомого складу. 

3. Побудова графіків руху транспортних засобів. 

 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи наведені в [2]. 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані питання(20 питань), наприклад: 

1. Загальні вимоги до рухомого складу. 

2. Класифікація вантажів, що перевозяться. 

3. Типи спеціалізованого рухомого складу. 



 
 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з 

будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що 

бажають збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань 

здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по 

тематиці навчальної дисципліни. 
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