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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
 

Анотація: дисципліна спрямована на отримання знань про вивчення сучасних систем курування 

автомобілем для поняття ремонту та обслуговування об’єктів автомобільного транспорту, їх 

систем та елементів та вивчення розробки  технологічних процесів на АТ. Вона забезпечує 

формування у студентів науково-дослідницьких і професійно-орієнтованих компетенцій. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні концепції функціонування, технології 

побудови, методи і засоби діагностування і налагодження автомобільних систем керування;   

Мета: сформувати у студентів теоретичні основи побудови та функціонування автомобільних 

систем реального часу та їх основних підсистем, оволодіння методами і засоби діагностики та 

налагодження систем керування. Вивчення дисципліни дозволить майбутнім фахівцям приймати 

вірні рішення, спрямовані на підвищення ефективності моделювання технологічних процесів на 

АТ; 

Результати навчання вміння вирішувати організаційні, технологічні, методичні завдання щодо 

систем керування в процесі експлуатації та обслуговування машин; 

Формат: лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – диференційований 

залік.  
 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 34 год., практичні заняття – 17год., 

самостійна робота – 69 год.  

 

 

 

       



Структура курсу 

Тема 1. Автомобіль як складна система  

Системи управління автомобілем, підвіскою, гальмами.  

Загальні відомості  

Допоміжні та контрольно-діагностичні системи перевірки гальм та механізмів керування 

автомобіля 

Тема 2. Системи керування. Рульове управління.  

Призначення рульового керування.  

Загальна будова та принцип дії рульового керування.  

Схема повороту автомобіля.  

Кермовий механізм, призначення, типи.  

Рульовий привід. 

Підсилювачі рульового керування.  

Електронні системи стабілізації траєкторії ESP. 

Вплив стану рульового керування на безпеку руху.  

Несправності механізмів рульового керування, їх виявлення та усунення. 

Тема 3. Системи управління гальмами. Типи гальм автомобілів 

Призначення електронного керування гальмами, види використовуваної енергії та способи її 

передачі.  

Призначення гальмівного керування.  

Типи гальмівних систем, класифікація.  

Принципова схема робочої гальмівної системи автомобіля.  

Гальмові механізми, призначення, типи.  

Загальна будова і робота барабанних та дискових гальмівних механізмів.  

Гальмівні приводи. 

Підсилювачі гальмових приводів. 

Марки та властивості гальмівних рідин.  

Ретардери.  

Антиблокувальні системи.  

Антипробуксовувальні системи.  

Вплив стану гальмової системи на безпеку руху.  

Несправності гальмової системи, їх виявлення та усунення. 

Практичні заняття 

1 Практичне вивчення будови і принципів роботи системи керування.  

1.1 Практичне вивчення будови і принципів роботи гальм автомобіля. Оцінка їхніх 

експлуатаційних властивостей. 

1.2 Практичне вивчення будови і принципів роботи механізмів  керування. Оцінка їхніх 

експлуатаційних властивостей. 

2. Практична оцінка ефективності функціонування систем керування автомобілем. 

2.1 Діагностування роботи гальм автомобіля. 

2.2 Діагностування роботи механізмів  керування автомобіля. 

3. Гальмівні властивості. 

4. Властивості процесу керування. 

Оцінювання результатів навчання 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих процедур, що 

ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до «Положення про оцінювання результатів 

навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що ідентифікований під час 

контрольних заходів, відображає реальний результат навчання студента за дисципліною. 

 

 

 



Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за рейтинговою (100-

бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за офіційною відсутністю національної 

шкали) для конвертації (переведення) оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав підсумкову оцінку не 

менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною заборгованістю, що підлягає 

ліквідації. 

Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості знань, умінь, комунікації, 

автономності та відповідальності студента за вимогами НРК до 6-го кваліфікаційного рівня під 

час демонстрації регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані виключно на 

демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у вигляді завдань для 

поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом конкретизації вихідних даних та 

способу демонстрації дисциплінарних результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового контролю дисципліни 

затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та підсумкового контролю 

дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдання 

під час лекцій 

 

 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання ККР під час 

заліку за бажанням 

студента 

практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 

або індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визначення якості виконання 

контрольних конкретизованих завдань. Практичні заняття оцінюються якістю виконання 

контрольного або індивідуального завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, то інтегральне 

значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються 

викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних занять не менше 60 

балів, підсумковий контроль здійснюється без участі студента шляхом визначення 

середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час екзамену має право 

виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові дисциплінарні результати 

навчання. 



Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному часу на виконання. 

Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою складових 

(конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного дескриптора НРК. 

Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються відносно очікуваних під 

час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що описують дії студента для демонстрації 

досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю лекційних і 

практичних занять в якості критерія використовується коефіцієнт засвоєння, що автоматично 

адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно до еталону 

рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються експертно за допомогою 

критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників 

оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені НРК для 

бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання для 6-го кваліфікаційного рівня за НРК 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

 

Дескриптори НРК  
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності  

Показник 

оцінки   

Знання    

 концептуальні  

знання, набуті у 

процесі навчання та 

професійної 

діяльності, 

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень;  

 критичне  

осмислення основних 

теорій, принципів, 

методів і понять у 

навчанні та 

професійній 

діяльності  

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність:  

- концептуальних знань;  

- високого ступеню володіння станом питання; - 

критичного осмислення основних теорій, принципів, 

методів і понять у навчанні та професійній діяльності  

95-100  

Відповідь містить негрубі помилки або описки  90-94  

Відповідь правильна, але має певні неточності  85-89  

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована  

80-84  

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена   

74-79  

Відповідь фрагментарна  70-73  

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об'єкт вивчення  

65-69  

Рівень знань мінімально задовільний  60-64  

Рівень знань незадовільний  <60  

Уміння   



розв'язання складних 

непередбачуваних 

задач і проблем у 

спеціалізованих 

сферах професійної 

діяльності та/або 

навчання, що 

передбачає  

Відповідь характеризує уміння:  

- виявляти проблеми;  

- формулювати гіпотези;  

- розв'язувати проблеми;  

- обирати адекватні методи та інструментальні 

засоби;  

- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію;  

- використовувати інноваційні підходи до 

розв’язання  

95-100  

 

Дескриптори НРК  
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності  

Показник 

оцінки   

збирання та 

інтерпретацію 

інформації (даних), 

вибір методів та 

інструментальних  

засобів, застосування 

інноваційних 

підходів  

завдання   

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності з не грубими помилками  

90-94  

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації однієї вимоги   

85-89  

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації двох вимог  

80-84  

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації трьох вимог  

74-79  

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації чотирьох вимог  

70-73  

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності при виконанні завдань за зразком  

65-69  

Відповідь характеризує застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком, але з неточностями  

60-64  

рівень умінь незадовільний  <60  

Комунікація  



 донесення до  

фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень та 

власного досвіду в 

галузі професійної 

діяльності;  

здатність  

ефективно формувати 

комунікаційну 

стратегію  

Вільне володіння проблематикою галузі.  

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова:  

- правильна;  

- чиста;  

- ясна;  

- точна;  

- логічна; - виразна;  

- лаконічна.  

Комунікаційна стратегія:  

- послідовний і несуперечливий розвиток думки;  

- наявність логічних власних суджень;  

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням;  

- правильна структура відповіді (доповіді);  

- правильність відповідей на запитання;  

- доречна техніка відповідей на запитання; - 

здатність робити висновки та формулювати пропозиції  

95-100  

Достатнє володіння проблематикою галузі з незначними 

хибами.  

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з незначними 

хибами.  

Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами  

90-94  

Добре володіння проблематикою галузі.  

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги)  

85-89  

Добре володіння проблематикою галузі.  

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна  

80-84  

 

Дескриптори НРК  
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності  

Показник 

оцінки   

 комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири 

вимоги)  

 

Добре володіння проблематикою галузі.  

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог)  

74-79  

Задовільне володіння проблематикою галузі.  

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

доречна комунікаційна стратегія (сумарно не 

реалізовано сім вимог)  

70-73  

Часткове володіння проблематикою галузі. Задовільна 

зрозумілість відповіді (доповіді) та комунікаційна 

стратегія з хибами (сумарно не реалізовано дев’ять 

вимог)  

65-69  

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог)  

60-64  

Рівень комунікації незадовільний  <60  



Автономність та відповідальність  

 управління  

комплексними діями 

або проектами, 

відповідальність за 

прийняття рішень у 

непередбачуваних 

умовах;  

 відповідальність  

за професійний 

розвиток окремих осіб 

та/або груп осіб;  

 здатність до  

подальшого навчання з 

високим рівнем 

автономності  

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на:  

1) управління комплексними проектами, що передбачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 

життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію;  

- здатність до роботи в команді;  

- контроль власних дій;  

2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що включає: - 

обґрунтування власних рішень положеннями 

нормативної бази галузевого та державного 

рівнів;  

- самостійність під час виконання поставлених 

завдань;  

- ініціативу в обговоренні проблем;  

- відповідальність за взаємовідносини;  

3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає:  

- використання професійно-орієнтовних навичок;  

- використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією;  

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 4) 

здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає:  

- ступінь володіння фундаментальними знаннями;   

- самостійність оцінних суджень;  

- високий рівень сформованості 

загальнонавчальних умінь і навичок;  

- самостійний пошук та аналіз  джерел інформації  

95-100  

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано дві вимоги)  

90-94  

Дескриптори НРК  
 Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності  

Показник 

оцінки   

 Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано три вимоги)  

85-89  

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано чотири вимоги)  

80-84  

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано шість вимог)  

74-79  

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог)  

70-73  

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог)  

65-69  

Рівень автономності та відповідальності фрагментарний  60-64  

Рівень автономності та відповідальності незадовільний  <60  

  

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Технічні засоби навчання. 

Дистанційна платформа Мoodlе. 



Рекомендовані джерела інформації 

Базова  

 

1. Грабченко А. И., Клепиков В. Б., Доброскок В. Л. Введение в ме-хатронику. Харьков : НТУ 

«ХПИ», 2014. 264 c.  

2. Кашканов А. А. Інформаційні комп'ютерні системи автомобільно-го транспорту. Вінниця : 

ВНТУ, 2010. 230 с.  

3. Konrad Reif. Automotive mechatronics. Automotive networking, driving stability systems, 

electronics. Wiesbaden : Springer Fachmedien, 2015. 549 p.  

4. Levent Güvenc, Bilin Aksun Güvenc, Burak Demirel. Control of mechatronic systems. London : 

The Institution of Engineering and Technology, 2017. 217 p.  

5. Patrick Kaltjob. Mechatronic Systems and Process Automation. Boca Raton : CRC Press, 2018. 468 

p.  

 

Додаткова 

 

6. Andrew J. Kurdila. Dynamics and сontrol of robotic systems. Hoboken : John Wiley & Sons Ltd, 

2020. 517 p.  

7. Mohammad H. Abedin-Nasab. Handbook of robotic and image-guided surgery. Cambridge : 

Elsevier, 2020. 724 p.  

8. Ambarish Goswami. Humanoid robotics: a reference. Dordrecht : Springer Nature B.V., 2019. 2676 

p.  

9. Clifford A. Pickover. Artificial intelligence. An illustrated history. New York : Sterling Publishing 

Co., Inc., 2019. 268 p.  

10. Сторожев В. В. Системотехника и мехатроника технологических машин и оборудования. М. 

: Дашков и К°, 2016. 412 с.  

11. Юревич Е. И. Основы робототехники. Спб. : БХВ-Петербург, 2017. 284 с.  

12. Карташевич А. Н. Тракторы и автомобили. Тормозные системы автомобилей. 

Пневматические тормозные приводы. Горки : БГСХА, 2014. 52 с.  

13. Кусяк В. А., Руктешель О. С. Проектирование автоматизирован-ных мехатронных систем 

управления силовым агрегатом грузовых автомобилей и автопоездов. Минск : БИТУ, 2015. 295 

с.  

14. Сергеев Н. Н., Хонелидзе Д. М. Электрооборудование и электронные системы автомобиля. 

Тула : ТулГУ, 2015. 156 с.  

 

Інформаційне забезпечення дисципліни 

 

Рекомендується використовувати інтернет при самостійній підготовці. 

Пошук необхідних матеріалів проводиться за ключовими словами. 

Приведений перелік літератури не є вичерпним. 

 

Інформаційні ресурси 

 

1.http://www.autozine.org/technical school/engine.htm  

2.http://www.betterplace.com/  

3.http://proiect.ukrinform.ua/  

4.http://www.autoobservers.com/assets/   



Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування 

результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та 

підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні практик списування 

(виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для 

використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення 

авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому 

процесі). Політика щодо академічної доброчесності регламентується положенням "Положення 

про систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка".  

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_pl

agiarism.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (списування, плагіат, 

фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому 

викладач залишає за собою право змінити тему завдання.  

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни  

  

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf

