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                                         Пояснювальна   записка 

 
Дисципліна « Загальний    курс   транспорту » є однією із базових при вивченні 

інших дисциплін, які забезпечують  підготовку молодшого спеціаліста за спеціаль-

ністю  «Організація  та  регулювання  дорожнього  руху» . 

Програма дисципліни складається з двох  змістовних модулів: 

 - 1   Змістовний модуль – Автомобільні   двигуни. Електрообладнання  автомобіля. 

- 2   Змістовний  модуль – Трансмісія. Ходова  частина. Кузов і кабіна. Механізми  

керування. 

      Метою  вивчення  дисципліни є  формування у студентів чіткої  системи  знань з бу-

дови  та роботи  автомобілів  сучасних  моделей. 

У цілях закріплення знань з будови та роботи агрегатів, вузлів та механізмів, а та-

кож з розвитку практичних навичок у програмі передбачаються лабораторні  занят-

тя. 

     У  результаті вивчення   навчальної  дисципліни  студент  повинен 

    знати: призначення,  принцип роботи, будову і роботу агрегатів, механізмів, сис-

тем, вузлів і приладів  найпоширеніших моделей автомобілів. 

   уміти: визначати характерні несправності агрегатів, механізмів та систем автомо-

білів, що не вимагають розбірних робіт.  
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                                                Тематичний  план 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
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   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 

 

 

 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 

       Змістовий  модуль 1.1 

      Автомобільні  двигуни. Електрообладнання  автомобілів 

Вступ 

Тема 1 Загальна будова і параметри  двигуна. Робочі процеси і цикли 

Тема 2 Кривошипно- шатунний механізм 

Тема 3 Газорозподільний механізм 

Тема 4 Система  охолодження 

Тема 5 Система  мащення 

Тема 6 Система живлення бензинових двигунів 

Тема 7 Система живлення двигунів від ГБУ 

Тема 8 Система живлення дизельних двигунів 

Тема 9 Система електропостачання 

Тема 10 Система запалювання 

Тема 11 Система електропуску. Контрольно- вимірювальні  прилади 

Тема 12 Система освітлення і світлової сигналізації. Додаткове елект-

рообладнання. 

     Змістовий модуль 2.1 

     Трансмісія. Ходова частина. Кузов і кабіна. Механізми керуван-

ня. 

Тема 13 Загальна  будова  трансмісії. Зчеплення. 

Тема 14 Коробка передач 

Тема 15 Кардана  передача. Мости. 

Тема 16 Рама. Підвіска автомобіля.  

Тема 17  Колеса  і  шини. Кузов  і   кабіна. 

Тема 18  Рульове  керування. 

Тема 19  Гальмова  система. 
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                                                     Методичні   вказівки  до  тем                            
 

                                        Змістовий  модуль 1.1 

 

                     Автомобільні двигуни, Електрообладнання   автомобілів 

 

       Вступ 

 Мета і зміст дисципліни. Значення автомобільного транспорту в народному госпо-

дарстві країни. Коротка характеристика сучасних автомобілів. Загальні відомості про 

експлуатаційні властивості автомобілів і причіпного складу. 

Класифікація рухомого складу автомобільного транспорту. Загальна будова автомо-

біля, призначення його основних частин. 

 

                                             Методичні вказівки. 

 

     При вивченні розділу «Вступ»  звернути  увагу на етапи розвитку автомобільної 

промисловості в світі. Запам’ятати  класифікацію автомобілів. Студент повинен кла-

сифікувати рухомий склад за індексацією, знати основні технічні параметри базових 

автомобілів. 

 
                                                

Вивчити матеріал  Л.1 стор. 3-4. 
 

Законспектувати та вивчити питання: 

 Загальна будова автомобіля, призначення його основних частин. 

 
        

 

        Тема 1. Загальна будова і параметри двигуна. Робочі процеси і цикли 

 

 
    Визначення поняття «двигун». Призначення і класифікація двигунів, їх принцип ро-

боти. Механізми і системи двигунів. Загальна будова і основні параметри двигунів. 

    Визначення основних понять і термінів. Робочі цикли чотиритактних бензинових і 

дизельних двигунів, їх порівняння. Основні показники роботи двигуна. 
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  Недоліки одноциліндрового двигуна. Багатоциліндрові двигуни і схеми взаємного 

розташування циліндрів в них. Поняття про порядок роботи багатоциліндрового двигу-

на. Робота чотиритактних двигунів з однорядним і V-подібним розташуванням цилінд-

рів. Таблиця чередування тактів. 

 

     

                                              Методичні вказівки. 

 

    Що таке „двигун”, як класифікують двигуни внутрішнього згорання. З яких систем 

та механізмів складається двигун. Звернути увагу на основні поняття та параметри 

ДВЗ. Уясніть, як перетворюється зворотно - поступальний рух поршня в обертальний 

рух колінчастого вала. 

       Поняття: робочий процес, робочий цикл, такт, двотактний двигун, чотиритакт-

ний двигун. Запам’ятати  послідовність тактів, що утворюють цикл. Звернути увагу 

на принципову різницю в робочих циклах бензинових  та дизельних двигунів. За-

своїти  переваги та недоліки бензинових  двигунів в порівнянні з дизельними та га-

зовими. 

       Вивчити  які є схеми розташування циліндрів в блоках багатоциліндрових ДВЗ.      

Порядок роботи багатоциліндрових двигунів, від чого він залежить. 

 
           Вивчити матеріал  Л.1  стор. 5 – 10,  Л.2 стор. 5-13 

 

Законспектувати та вивчити питання: 

      Основні показники роботи двигуна.  Робота чотиритактних двигунів з V-подібним 

розташуванням циліндрів. 

 

 

       Тема 2. Кривошипно- шатунний механізм 

  Призначення кривошипно - шатунного механізму (КШМ). Рухомі та нерухомі гру-

пи деталей механізму. Призначення і будова нерухомих деталей механізму, матеріал де-

талей. Форми камер згоряння та їх вплив на роботу двигуна.  

 Призначення і будова рухомих деталей механізму; матеріал, з'єднання деталей та їх 

взаємодія. Способи кріплення двигунів на рамі. 



7 

 

                                 Методичні вказівки. 

 

Які деталі КШМ входять до нерухомих та  рухомих груп. 

 Вивчити призначення та  будову  кожної  деталі  механізму, їх взаємодію в роботі. 

      Запам’ятати, як правильно розташувати кільця на поршні, як з’єднати  поршень з 

шатуном. 

Звернути увагу при вивченні колінчастого вала, як він встановлюється в блоці. 

Звернути  увагу  на особливості  будови кривошипно- шатунного  механізму V- об-

разних  двигунів.  

 

 

                  Вивчити матеріал  Л.1  стор. 27 – 41, Л. 2 стор.44-52 

 

Законспектувати та вивчити питання: призначення і будова КШМ. Виконати схеми 

основних форм камер згоряння і вказати марки двигунів. Вказати основні заходи з під-

вищення надійності деталей КШМ. 

 

 

       Тема 3. Газорозподільний механізм 

Призначення і типи газорозподільних механізмів (ГРМ). Будова різних типів механі-

змів газорозподілу та взаємодія деталей в них. Переваги і недоліки конструкцій механі-

змів. 

Призначення і будова деталей механізму,матеріал деталей. Тепловий зазор в механі-

змі. Фази газорозподілу та їх вплив на роботу двигуна. 

 

 

                          Методичні вказівки. 

      При  вивченні  теми слід звернути увагу на  переваги та  недоліки  двох  типів меха-

нізму  газорозподілу: з верхнім розташуванням  клапанів, та з нижнім  розташуванням  

клапанів. 

 Звернути увагу на конструкцію   привода  розподільного вала в різних двигунах. 

 Вияснити, як фіксують розподільний вал  осьових переміщень  в   бензинових   та  

дизельних   двигунах.  
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 Запам’ятати призначення   теплового зазору,  та що в конструкції механізму  газо-

розподілу  передбачене для регулювання  теплового зазору. 

Вивчити будову  та  взаємодію деталів   механізму  газорозподілу  двигунів, та їх ві-

дмінні  особливості. 

При вивченні фаз газорозподілу  необхідно  засвоїти значення   кожної  з них,  та як 

вони впливають на роботу  двигуна. 

 

 

                    Вивчити матеріал  Л.1  стор. 41- 57, Л.2 стор. 52-58 

 

Законспектувати та вивчити питання: Виконати діаграму фаз газорозподільного од-

ного з вивчаємих двигунів. Тепловий зазор в механізмі.  

 

 

          Тема 4. Система охолодження 

     Призначення і типи систем охолодження двигунів. Вплив на роботу двигуна зайвого 

або недостатнього охолодження. Загальна будова і робота рідинної системи охолоджен-

ня. Призначення і будова приладів рідинної системи охолодження. 

     Підігрів  системи  охолодження  двигуна перед його пуском.  Пускові підігрівачі. 

Повітряна система охолодження. Переваги та недоліки рідинної і повітряної систем 

охолодження. 

 

 

                              Методичні вказівки. 

 

 При вивченні матеріалу теми необхідно уяснити, що постійність теплового 

режиму є одним з засобів підвищення надійності та працездатності двигуна. 

 Уяснити яким шляхом рухається охолоджувальна рідина при холодному та  

прогрітому двигуні. 

     При вивченні будови та роботи рідинного насоса звернути увагу на ущільнення 

заднього кінця вала, та на наявність дренажного (контрольного) отвору. 

    Звернути  увагу на особливості будови системи охолодження двигуна. Звернути  
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увагу на наявність та місце розташування зливних кранів. Ознайомтесь з підігрівом 

системи охолодження різних двигунів перед запуском. 

 

                     Вивчити матеріал  Л.1  стор. 57 – 65, Л.2 стор. 58-70 

 

Законспектувати та вивчити питання: Особливості будови і роботу системи охоло-

дження. 

Особливості будови і роботи повітряної  системи охолодження. 

 

 

          Тема 5. Система мащення 

 

      Призначення системи мащення. Оливи, що рекомендуються для застосування. Спо-

соби подачі оливи до поверхонь тертя. Загальна будова і робота системи мащення. 

Призначення і будова приладів системи. Фільтрація оливи, порівняння різних фільт-

рів. Вентиляція картера двигуна та її вплив на забруднення навколишнього середовища. 

   

 

                                  Методичні вказівки. 

 

       При вивченні теми звернути  увагу на необхідність змащення деталів двигуна, 

які є способи змащення. 

      Запам’ятати  марки олив, що застосовують на двигунах автомобілів, що вивча-

ються. Звернути  увагу на фільтрацію олив, та яким чином вона здійснюється. 

      При вивченні приборів та вузлів системи звернути  увагу на їх призначення та 

принцип дії. 

Уяснити  недоліки та переваги системи вентиляції, які є типи вентиляції картера. 

   

 

                    Вивчити матеріал  Л.1  стор. 65 – 77  Л. 2 стор. 70 -78 

 

Законспектувати та вивчити питання: Особливості роботи системи мащення. 

Марки олив, призначення та будову системи вентиляції картера двигуна. 
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            Тема6. Система живлення бензинових двигунів 

 

      Призначення, загальна будова і робота системи живлення бензинового  двигуна. Ав-

томобільні бензини. 

      Поняття про детонацію двигуна. Горюча суміш, її склад. Режими роботи двигуна і 

склад суміші на цих режимах. 

 Прилади подачі палива. Прилади системи подачі повітря і відведення відпрацьова-

них  газів. 

      Способи зниження токсичності відпрацьованих газів. Каталітичні нейтралізатори. 

       Переваги застосування двигунів з впорскуванням бензину. Призначення і класифі-

кація систем впорскування бензину, їх порівняння. 

 Принцип роботи системи впорскування бензину. Призначення і принцип роботи ос-

новних приладів системи впорскування бензину.  

 З'єднані системи впорскування і запалення. 

 

                                        Методичні вказівки. 

 

      При вивченні теми звернути  увагу на те, що вузли, які входять до системи, 

можна умовно поділити на вузли для зберігання палива та контролю його кількості, 

фільтрації та подачі палива, фільтрації та подачі повітря, приготування горючої 

суміші та подачі її в двигун, відводу відпрацьованих газів, обмеження частоти обер-

тання колінчастого вала. 

    Звернути  увагу, де встановлюються прибори та вузли системи живлення на авто-

мобілі, прослідкувати  шлях палива, повітря, горючої суміші, відпрацьованих газів. 

Студенти повинні знати марки бензинів. 

    Вивчення систем впорскування  бензину( інжектора). Уяснити  принципи його дії, 

призначення електронного блоку керування системою, датчиків системи, приладів  

подачі палива. 

    Вияснити,   яка суміш повинна бути на кожному режимі роботи двигуна. Які є сис-

теми впорскування бензину, їх призначення, схему дії. 

     При вивченні паливопідкачувального насосу зверніть увагу, що хід важеля привода 

є величиною сталою, а продуктивність повинна бути перемінною, так як залежить від 
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режиму роботи двигуна. Виясніть, як це досягається. 

    При вивченні повітряних фільтрів зверніть увагу на вплив ступеню забруднення 

повітря на працездатність двигуна. 

    Уясніть, від чого залежить склад відпрацьованих газів та що є в конструкції систе-

ми живлення для її регулювання та зниження токсичності.    

 

 
             Вивчити матеріал  Л.1  стор. 87 – 103,  Л. 2 стор. 78 – 104  

 

 

Законспектувати та вивчити питання:  Особливості будови системи живлення дви-

гуна. Режими роботи двигуна і склад суміші на цих режимах.  Особливості відведення 

відпрацьованих газів автомобіля. 

       Класифікація систем впорскування бензину. Принцип роботи систем впорскування 

бензину, їх прилади. 

 

  

              Тема 7. Система живлення двигунів від газобалонної установки. 

 

Переваги використовування газоподібного палива. Паливо для газобалонних авто-

мобілів. Загальна будова і робота газобалонних установок (ГБУ) для стиснених і зрід-

жених газів. 

Призначення, будова і робота приладів і арматури системи. Пуск і зупинка двигуна 

при роботі на газі. Основні вимоги ТБ і пожежної безпеки при роботі двигуна на газі. 

 

 

                                              Методичні вказівки. 
 

       При вивченні теми звернути  увагу на перевагу автомобілів, що працюють на га-

зі. Запам’ятати  марки палива, що застосовуються на автомобілях з ГБУ. Розібратися 

з призначенням та місцем розташуванням вузлів та приборів системи живлення га-

зобалонних автомобілів. 

      Особливу увагу приділити  вивченню будови та роботи газового редуктора.     

Уяснити, яким чином здійснюється збагаченням суміші. 
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      Як здійснюється зупинка та запуск двигуна, що працює на газі. 
 
 
                         Вивчити матеріал  Л.1  стор. 117 - 127 Л.2 стор. 104 -113 

 

Законспектувати та вивчити питання: Переваги використання газобалонної установ-

ки. Основні недоліки автомобілів з ГБУ. 

 

 

                  Тема 8. Системи живлення дизельних двигунів 

     Економічна доцільність застосування дизелів. Дизельне паливо. 

Сумішоутворення в дизелях.  Схеми паливоподаючих систем дизелів, їх робота і по-

рівняльна оцінка. 

Призначення, будова та робота приладів подачі і очищення палива, подачі і очищен-

ня повітря, вузлів випуску відпрацьованих газів. 

Автоматична муфта випередження впорскування палива. Усережимний регулятор 

частоти обертання колінчастого валу дизеля. Турбонаддування   в дизельних двигунах. 

 

 

                                       

                                 Методичні вказівки. 

 

     Перед вивченням теми уяснити, яка економічна доцільність застосування дизе-

льних двигунів. Звернути  увагу на  сумішоутворення в дизельному двигуні . Сис-

тема живлення дизельного двигуна складається з паливопідводящої, повітряпідво-

дящої систем, системи випуску відпрацьованих газів. 

     Уяснити , які марки палива застосовують для дизельного двигуна, запам’ятати їх 

властивості. Уяснити  поняття „затримка самозаймання палива”. 

     Розібратися  в конструкції та роботі кожного вузла системи живлення дизельно-

го двигуна. При вивченні будови паливного насоса високого тиску звернути  увагу 

на роботу секції насоса, а особливо на пару плунжер-втулка. Уяснити : коли почи-

нається подача палива до форсунки, коли припиняється, як регулюється кількість 

палива. 
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      Як регулюється тиск впорскування палива форсунок двигунів. 

     Призначення та будову муфти випередження впорскування палива. Принцип дії 

всережимного регулятора частоти обертання колінчатого вала, розібратися  з взає-

модією його деталей при регулюванні обертів двигуна. 

 

                               Вивчити матеріал  Л.1  стор. 103 – 117, Л.2 стор. 113-125 

 

Законспектувати та вивчити питання:  Особливості сумішоутворення в  дизелях.  

 Схеми паливоподаючих систем дизелів. Робота секції ПНВТ на всіх режимах роботи 

дизеля. Турбонаддування в дизельних  двигунах.  

 

 

 

               
 

 

 

                                       Рекомендована література. 
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