
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни. 

"АВТОМОБІЛЬНА ТЕХНІКА" 
 

Спеціальність: 253 Військове управління  

(за видами збройних сил) 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека,  

безпека державного кордону 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового  компонента циклу військово-

професійної підготовки 

Курс 1 (перший) 

Семестр 1,2 (перший, другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

8,5 кредита / 255 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є будова засобів 

рухомості озброєння, функціонування їх систем та механізмів, теорія і 

практика дорожнього руху, керування автомобілем в різних умовах, 

причини виникнення дорожньо – транспортних пригод і основ 

організації безпеки дорожнього руху у мирний час та під час 

проведення антитерористичної операції (далі – АТО). 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни “ Автомобільна техніка    ( 

у тому числі автомобільна підготовка )” є: вивчення будови засобів 

рухомості озброєння, функціонування їх систем та механізмів, теорія і 

практика дорожнього руху, керування автомобілем в різних умовах, 

причини виникнення дорожньо – транспортних пригод і основ 

організації безпеки дорожнього руху 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати знання з будови засобів рухомості озброєння, 

функціонування їх систем та механізмів, теорія і практика дорожнього 

руху, керування автомобілем в різних умовах, причини виникнення 

дорожньо – транспортних пригод і основ організації безпеки 

дорожнього руху при організації та експлуатації рухомих базових 

шасі. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність правильно організовувати експлуатацію автомобільної 

техніки та безпечно використовувати її за призначенням. 

Навчальна логістика Змістовий модуль 1. Дорожні знаки та дорожня розмітка. 

Зміст дисципліні «Автомобільна техніка». Основні положення ПДР. 

Попереджувальні знаки, знаки заборони та знаки пріоритету. Рішення 

тематичних завдань по порядку застосування попереджувальних знаків. 

Рішення тематичних завдань по порядку застосування знаків заборони та 

знаків приорітету. Наказові знаки та знаки сервісу. Інформаційно-

вказівні знаки, та знаки додаткової інформації (таблички до дорожніх 



 

 

знаків). Рішення тематичних завдань по порядку застосування наказових 

та інформаційно-вказівних знаків. Рішення тематичних завдань по 

порядку застосування знаків сервісу  та знаків додаткової інформації 

(табличок до дорожніх знаків).Дорожня розмітка і дорожнє обладнання. 

Рішення тематичних завдань по порядку застосування горизонтальної та 

вертикальної розмітки. 

Змістовий модуль 2. Регулювання дорожнього руху. 

Регулювання дорожнього руху. Рішення тематичних завдань по 

виконанню вимог сигналів  світлофорів та регулювальника .Проїзд 

перехресть та залізничних переїздів. Рішення тематичних завдань по 

порядку проїзду перехресть та залізничних переїздів. 

Змістовий модуль 3. Порядок руху транспортних засобів. 

Порядок руху транспортних засобів та швидкісний режим. Рішення 

тематичних завдань по порядку руху транспортних засобів   та  

розташування транспортних засобів на проїзній частині. Швидкісний 

режим. Рішення тематичних завдань по порядку вибору швидкості, 

дистанції, інтервалу та зустрічного роз’їзду, обгін. Правила проїзду 

пішохідних переходів та зупинок ТЗ. Зупинка і стоянка. Рішення 

тематичних завдань по розділу ПДР «Переваги маршрутних 

транспортних засобів», проїзду пішохідних переходів та зупинок ТЗ. 

Змістовий модуль 4.  Обладнання та технічний стан   транспортних 

засобів. 

Користування зовнішніми світловими приладами та світловою 

сигналізацією. Рішення тематичних завдань по порядку застосування 

спеціальних сигналів. Рішення тематичних завдань по порядку 

застосування попереджувальних сигналів та зовнішніх світлових 

приладів. Технічний стан та позначення транспортних засобів. Рішення 

тематичних завдань, щодо технічного стану транспортних засобів. 

Рішення тематичних завдань по порядку нанесення номерних,  

розпізнавальних знаків та позначень. 

Змістовий модуль 5. Особливі умови руху. 

Перевезення пасажирів та вантажу. Рішення тематичних завдань по 

порядку перевезення пасажирів та вантажу. Буксирування та навчальна 

їзда. Рішення тематичних завдань по порядку буксирування та  

експлуатація транспортних составів. Навчальна їзда. Рух транспортних 

засобів в особливих умовах. Рішення тематичних завдань по порядку 

руху транспортних засобів в колонах, житловій та пішохідній зонах. Рух 

транспортних засобів по автомагістралям та гірським дорогам. Рішення 

тематичних завдань по порядку руху  на автомагістралях,  дорогах для 

автомобілів. Рішення тематичних завдань по порядку руху  по гірським 

дорогам  та на крутих спусках 

Змістовий модуль 6. Основи транспортного права та                                            

керування транспортним засобом 

Основи транспортного права. Основи керування транспортним засобом. 

Змістовий модуль 7. Безпека дорожнього руху та медичне 

забезпечення 

Експлуатаційні властивості автомобіля та його керованість. 

Ознайомлення з робочим місцем водія. Перша долікарська допомога при 

ДТП. Відпрацювання техніки зупинки кровотечі. Відпрацювання 

техніки надання допомоги при ДТП 

Змістовий модуль 8. Етика водія транспортного засобу 

Етика водія транспортного засобу.    

Змістовий модуль 9. Будова двигуна внутрішнього згорання 



 

 

Загальна будова автомобіля та ДВЗ. Кривошипно-шатунний механізм. 

Проведення технічного обслуговування  КШМ. Газорозподільчий 

механізм. Проведення технічного обслуговування  ГРМ.  Система 

охолодження ДВЗ. Система змащення ДВЗ. Проведення технічного 

обслуговування  систем змащення та охолодження. Система живлення 

ДВЗ. Проведення технічного обслуговування  системи живлення. 

Змістовий модуль 10. Трансмісія автомобіля 

Зчеплення автомобіля. Коробка перемикання передач. Роздавальна 

коробка. Карданна передача та ведучі мости автомобіля. Проведення 

технічного обслуговування  агрегатів трансмісії. 

Змістовий модуль 11. Електрообладнання автомобіля 

Електрообладнання автомобіля. Проведення технічного обслуговування   

джерел електричної енергії.  Система запалювання. Проведення 

технічного обслуговування системи запалювання. 

Змістовий модуль 12. Системи керування автомобілем 

Рульове керування. Гальмівні системи автомобіля. Проведення 

технічного обслуговування систем керування. 

Змістовий модуль 13. Ходова частина та спеціальне обладнання                                          

автомобіля. 

Ходова частина. Проведення технічного обслуговування ходової 

частини. Спеціальне обладнання автомобіля.  Додаткове обладнання 

автомобіля. Використання передпускового підігрівача. 

Змістовий модуль 14.  Базові шасі техніки зв’язку. 

Особливості будови автомобіля УАЗ. Особливості будови автомобіля 

КРАЗ. Особливості будови автомобіля ГАЗ-66. 

Змістовий модуль 15.  Експлуатація автомобільної техніки  

Організація експлуатації автомобільної техніки в ЗСУ.    Технічне 

обслуговування та ремонт автомобільної техніки в ЗСУ. Засоби 

ремонту автомобільної техніки в ЗСУ.  Розгортання МТО. Парки та 

внутрішній порядок. Експлуатаційні матеріали. Модульна контрольна 

робота по матеріалам тем 9-15. 

Змістовий модуль 16.  Практичне керування транспортними 

засобами. 

Практичне відпрацювання типових вправ з водіння транспортними 

засобами в різних дорожніх умовах. 
 

 

Види занять: лекції, семінарські, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн   

Форми навчання: очна 

 

Пререквізити Фізика 

Постреквізити Технічна експлуатація систем та комплексів військового зв’язку 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. В. П. Полосков та інші “Устройство и эксплуатация автомобилей”,  

ДОСААФ М. 1987р. 

2. В. С. Калісський та інші “Автомобіль” М. 1985р. 

3. В. І. Медведков та інші “Автомобили КАМАЗ 5320, КАМАЗ 4310, 

Урал 4320” ДОСААФ М. 1987р. 

4. В. Л. Роговцев та інші “Устройство и эксплуатация 

автотранспортных средств ” Транспорт М. 1989р. 



 

 

 

 

 

 

 

5. Правила дорожнього руху, Київ 2002р. 

6. А. Г. Смірнов та інші “Эксплуатация армейских машин” 

Воениздат М. 1978р. 

7. В. І. Коноплянко “Основы безопасности дорожного движения” 

ДОСААФ 1978р. 

8. Правила дорожнього руху в питаннях та відповідях, Харків 2002р. 

9. Указ Президента України “Про підсилення відповідальності за 

порушення правил, норм та стандартів, що відносяться до 

забезпечення безпеки дорожнього руху ” 

10. Закон України «Про дорожній рух». 

11. “Учебник водителя, Подготовка и повышение квалификации 

водителей автомобилей”, О. Я. Фоменко, В. М. Краснопивцев и др. 

“Сигнал” 1998р. 

12. О. Я. Фоменко “Посібник по правилам дорожнього руху” Київ 

2001р. 

13. Підручник “Автомобільна техніка” 2002р. 

14. «Автомобили семейства УАЗ», Воеиздат 1983г. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання, навчальна лабораторія, макети, 

проектор, автодлим. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік, іспит 

Кафедра технічного та метрологічного забезпечення 

Факультет інформаційних технологій 

Викладач(і) ЖИЛІНСЬКИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ 

Посада: доцент кафедри 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: 0501631211 

E-mail: http:/viti.edu.ua 

Робоче місце: 130 

 

ШАПОВАЛ ВОЛОДИМИР 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Посада: доцент кафедри 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Профайл викладача:  

Тел.: 0664385827 

E-mail: http:/viti.edu.ua 

Робоче місце: 130 

 

ЧЕСНОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 

Посада: викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: 0673885866 

E-mail: http:/viti.edu.ua 

Робоче місце: 134 



 

 

 

 

ЗАЙКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Посада: викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: 0676629910 

E-mail: http:/viti.edu.ua 

Робоче місце: 134 
 

ЧОРНЕНЬКИЙ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ 

Посада: викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: 0634938338 

E-mail: http:/viti.edu.ua 

Робоче місце: 134 
 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

Начальник кафедри      РАДЗІВІЛОВ Григорій Данилович   

 

 

 

Розробник        ЖИЛІНСЬКИЙ Ігор Васильович 


