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                                                  Пояснювальна  записка 

 
       Дані методичні вказівки складені для студентів спеціальності 275 Транспортні 

технології   ( на автомобільному транспорті) за освітньою програмою « Організація 

та регулювання дорожнього руху» відповідно до програми з дисципліни «Теорія і 

конструкція автомобіля». 

Програмою дисципліни «Теорія і конструкція автомобіля» передбачається 

вивчення основ теорії і конструкції автомобіля  сучасних моделей. 

Вивчення дисципліни базується на знаннях дисциплін — «Загальний курс  

транспорту», «Технічна механіка»,  а також пов'язано з вивченням дисциплін 

«Правила і безпека дорожнього руху», «Технічна експлуатація автомобілів». 

Мета дисципліни: надати  знання  про експлуатаційні властивості автомобі-

лів,  особливості їх конструкції, формувати компетентного фахівця. 

Завдання дисципліни: вивчати  основні експлуатаційні властивості автомо-

біля, особливості конструкції автомобіля; оволодівати  методами розрахунку та 

побудови динамічного паспорту автомобіля; набувати  навичок вирішення не-

складних задач з визначення показників динамічності автомобіля. 

При вивченні дисципліни необхідно звернути увагу на основні експлуатаційні 

властивості автомобіля: тягова і гальмівна динамічність, паливна економічність, 

стійкість, керованість, прохідність, плавність ходу, при цьому підкреслюючи 

зв’язок цих властивостей із забезпеченням безпеки дорожнього руху. 

Теорія автомобіля вивчає його експлуатаційні властивості, що забезпечують 

перевезення вантажів і пасажирів з максимальною продуктивністю, безпекою і 

комфортабельністю при мінімальних трудових і матеріальних витратах. Теорети-

чний аналіз експлуатаційних властивостей допомагає з'ясувати граничні можли-

вості автомобіля і реалізувати в експлуатаційних умовах переваги, якими володіє 

дана конструкція автомобіля. Під час вивчення  конструкції автомобілів необхід-

но поглибити знання, отримані при вивченні дисципліни «Загальний  курс  транс-

порту», в частині конструктивних особливостей сучасних автомобілів. Вивчаючи 

конструкцію автомобіля, особливу увагу слідує приділити порівняльній характе-

ристиці конструкцій, що зіставляються, і тенденціям їх розвитку у напрямі забез-

печення безпеки руху, підвищення конструкційної надійності, довговічності, еко-



номічності і охорони навколишнього середовища, ураховуючи вимоги державних 

стандартів. 

На самостійну роботу студентів відводиться приблизно 45% навчального  ча-

су. Контроль виконання самостійної роботи може бути у вигляді письмової робо-

ти, фронтального опитування, конспекту вивченого матеріалу і т.д. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: основні експлуа-

таційні властивості автомобіля, безпосередньо пов’язані з його рухом; конструк-

цію автомобілів сучасних моделей і основні тенденції їх розвитку. 

Студенти повинні уміти: виконувати розрахунок і побудову динамічного пас-

порта автомобіля, а також використовувати його для вирішення практичних за-

дач; вирішувати нескладні задачі з теорії автомобіля; критично оцінювати конс-

трукції автомобілів, їх переваги і недоліки, для організації раціональної експлуа-

тації, обслуговування і ремонту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Тематичний   план 
 

Назва теми 

 

Питання для самостійної роботи 
 
 

 

Кількість 

годин 

                  1                                          2         3 

Вступ   

 Тема 1. 

Експлуатаційні властивос-

ті  автомобіля 

 

Тема 2 Сили, діючі на ав-

томобіль при його русі. 
 

Тема3. Тягова динаміч-

ність автомобіля. 
 

 

 

 

Тема4. Тягові  випробу-

вання  автомобіля. 
 

Тема5. Гальмівна динамі-

чність автомобіля. 
 

 

Тема 6. Паливна економі-

чність автомобіля. 
 

Тема7. Стійкість автомо-

біля. 
 

Тема 8. Керованість авто-

мобіля. 
 

Тема9. Прохідність авто-

мобіля. 
 

Тема10. Плавність ходу 

автомобіля. 
 

Тема11. Перспективи роз-

витку конструкції автомо-

біля. 

 

1. Система  вимірників і показників  експлу-

атаційних властивостей  автомобіля. 
 

1. Радіуси колеса. 

2. Нормальні реакції дороги, коефіцієнт 

зміни нормальних  реакцій. 
 

1. Потужностний баланс  автомобіля. 

2. Розгін автомобіля  і графіки  прискорень 

3. Розрахунок і побудова динамічного пас-

порта автомобіля, згідно індивідуального  

завдання. 
 

1. ТБ і БР при випробуваннях автомобіля. 
 

 

1. Способи гальмування  автомобіля. 

2. Нормативні значення  гальмівного шляху, 

передбачені ПДР. 
 

1. Вплив конструктивних і експлуатаційних 

факторів на витрату  палива.  
 

1. Поздовжня стійкість автомобіля, визна-

чення максимального кута підйому. 
 

1. Співвідношення кутів  повороту керова-

них  коліс. 
 

 1. Способи збільшення прохідності  авто-

мобіля. 
 

1. Способи підвищення плавності ходу ав-

томобіля. 
 

1. Загальні  відомості  про електромобіль. 
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                                                   Методичні   вказівки   до  тем 

Вступ 

Завдання для самостійної роботи. 

По Л. 1, стор. 3-5 або Л. 2, стор. 3-5 вивчіть учбовий матеріал теми. 

Розділ І. Теорія   автомобіля 

Тема 1. Експлуатаційні властивості автомобіля 

Завдання для самостійної роботи. 

Система вимірників і показників експлуатаційних властивостей автомобіля. 

По Л. 1, стор. 6-8 або Л. 2, стор. 6-8 вивчіть учбовий матеріал теми і стисло 

законспектуйте вимірники і показники основних експлуатаційних властивостей 

автомобіля. 

Питання для самоперевірки. 

1) Що вивчає наука «Теорія та конструкція автомобіля»? 

2) Які експлуатаційні властивості вивчає теорія автомобіля? 

3) Якими вимірниками і показниками оцінюють експлуатаційні властивості 

автомобіля? 

Тема 2. Сили, діючі на автомобіль при його русі 

Методичні вказівки. 

Вивчення теми почніть із розбору швидкісної характеристики двигуна, з'я-

суйте, що називається зовнішньою швидкісною характеристикою двигуна, який її 

вид, які показники роботи вона відображає, як розраховується і як будується за 

даними стендових випробувань і по емпіричних рівняннях. 

Необхідно звернути увагу на характер зміни показників роботи двигуна, 

оскільки для всіх двигунів внутрішнього згоряння він приблизно однаковий. 

Після цього основну увагу варто звернути утворенню і визначенню сили тяги 

на ведучих колесах, залежності її від різних факторів. 

Далі необхідно розглянути сили опору, що виникають при русі автомобіля. 



Варто врахувати, що вони можуть бути різні за характером і величиною, в ре-

зультаті чого тягова сила, необхідна для руху, також не залишається постійною. 

Кожне поняття опору - повітря, коченню, підьйому й розгону необхідно вивчити 

в наступному плані: 

1) причини виникнення; 

2) способи визначення його сили й потужності; 

3) від яких факторів і як залежить їх величина. 

Після цього необхідно докладно розібратися у визначенні радіальних (норма-

льних) реакцій на колесах автомобіля (особливо на ведучих) при нерухомому по-

ложенні автомобіля на горизонтальній ділянці дороги й зміні їх при його русі. Ви-

значте вплив радіальних реакцій на колесах на значення сили зчеплення ведучих 

коліс і умови руху автомобіля без буксування. 

Варто вивести формули, за якими підраховується кожна із сил. При цьому не-

обхідно знати фізичний зміст і одиниці всіх величин формули. 

Пам’ятайте, що у всіх наступних темах теорії автомобіля будуть зустрічатися 

сили опору. Тому глибоке вивчення цього матеріалу полегшить вивчення всіх на-

ступних тем. 

Вивчення кожної сили варто закріпити рішенням завдань (прикладів), які дані 

наприкінці глави підручника. 

Завдання для самостійної роботи. 

Радіуси колеса. Нормальні реакції дороги, коефіцієнт зміни нормальних реак-

цій. 

По Л. 1, стор. 9-35 або Л. 2, стор. 8-31 вивчіть учбовий матеріал теми. 

Стисло законспектуйте види радіусів автомобільного колеса та визначення 

статичного радіусу по формулі. 

Стисло законспектуйте нормальні реакції дороги у автомобіля, що стоїть і при 

його розгоні, а також граничні значення коефіцієнтів зміни нормальних реакцій. 

Питання для самоперевірки. 

1) Від яких факторів залежить ККД трансмісії автомобіля? 

2) Які сили викликають опір руху автомобіля? 

3) Які види радіусів автомобільного колеса ви знаєте? 



        4) Навіщо потрібне рівняння руху автомобіля? 

5) Напишіть умову можливості руху автомобіля. 

 6) Що таке коефіцієнт зміни нормальних реакцій? 

Тема 3. Тягова динамічність автомобіля 

Методичні вказівки. 

Матеріал теми варто починати вивчати з тягового (силового) балансу, який 

показує на що витрачається сила тяги на ведучих колесах при русі автомобіля, за-

лежно від характеру руху (рівномірне, прискорене, уповільнене) і дорожніх умов 

(горизонтальна або похила ділянка доріг). Необхідно розібратися, як будується тя-

гова характеристика й графік силового балансу автомобіля. 

Одним з найважливіших показників тягових якостей автомобіля є динамічний 

фактор, що дає можливість порівнювати динамічність автомобілів різних марок. 

Тому необхідно одержати ясне уявлення щодо динамічного фактора, його фізич-

ного змісту й про те, як його величина залежить від маси, передаточних чисел аг-

регатів трансмісії, обтічності, ККД трансмісії і типу трансмісії автомобіля. По за-

кінченню розв’яжіть завдання. 

Потім необхідно розібратися, що собою являє і як будується динамічна харак-

теристика, тобто усвідомити залежність динамічного фактора від швидкості авто-

мобіля і включеної передачі. 

Вивчить методику побудови номограми навантажень динамічної характеристи-

ки і побудови графіків контролю буксування. 

Навчиться вирішувати завдання за допомогою динамічного паспорта. 

Розгляньте, що собою являє рівняння потужнісного балансу автомобіля, ви-

вчить методику побудови його графіка. 

Розберіться, чим відрізняється потужнісний баланс одиночного автомобіля від 

потужнісного балансу автопоїзда. 

 

 



 

Завдання для самостійної роботи. 

Потужнісний баланс автомобіля. Розгін автомобіля і графіки прискорень. Роз-

рахунок і побудова динамічного паспорта автомобіля, згідно індивідуального за-

вдання. 

По Л. 1, стор. 36-59 або Л. 2, стор. 31-56 вивчіть учбовий матеріал теми. 

Стисло законспектуйте сутність методу потужнісного балансу автомобіля. 

Стисло законспектуйте показники динамічних властивостей автомобіля при не-

рівномірному русі. 

На заняттях студенти виконують розрахунок і побудову динамічного паспорта 

автомобіля, згідно індивідуального завдання. Починають розраховувати студенти 

на заняттях, а продовжують вдома у вигляді самостійної роботи. 

Питання для самоперевірки. 

1) Охарактеризуйте методи рішення рівняння руху автомобіля. 

2) Що таке динамічний паспорт автомобіля і як його застосовують? 

3) Як визначити прискорення автомобіля, час і шлях його розгону? 

4) Охарактеризуйте вплив конструктивних факторів на тягову динамічність ав-

томобіля. 

5) Назвіть основні вимірники тягової динамічності автомобіля. 

6) Які переваги і недоліки мають автопоїзди? 

Тема 4. Тягові випробування автомобіля 

Методичні вказівки. 

Випробування автомобіля проводять для визначення його експлуатаційних вла-

стивостей і оцінки технічного стану, а також для визначення окремих параметрів, 

що характеризують роботу автомобіля. Результати випробувань використовують 

для порівняльної оцінки різних автомобілів, дослідження впливу окремих констру-

ктивних змін, вибору типу рухомого складу, найбільш раціонального для відповід-

них умов. 

 



 

                                       Завдання для самостійної роботи. 

Техніка безпеки і безпека руху при випробуваннях автомобіля. 

По Л. 1, стор. 60-79 або Л. 2, стор. 56-67 вивчіть учбовий матеріал теми і стисло 

законспектуйте основні заходи щодо ТБ і БР при випробуваннях автомобіля. 

                                          Питання для самоперевірки. 

       1) Назвіть основні види випробувань автомобілів. 

       2) Які повинні бути умови для випробувань автомобіля на динамічність? 

       3) Які параметри визначають при випробуваннях автомобіля? 

       4) Назвіть основні заходи щодо техніки безпеки при випробуваннях автомобіля 

на динамічність. 

                               Тема 5. Гальмівна динамічність автомобіля 

                                                   Методичні вказівки. 

При вивченні матеріалу даної теми необхідно твердо усвідомити, що при по-

ліпшенні тягових властивостей автомобіля потрібно поліпшити і його гальмові вла-

стивості, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху. 

Основну увагу варто приділити вивченню вимірників гальмових властивостей 

автомобіля (уповільнення, час гальмування, шлях гальмування і зупинний шлях). 

Необхідно осмислити формули, по яких визначаються вимірники гальмових 

властивостей автомобіля і фактори, що впливають на зміну їхніх величин. 

Потрібно чітко розібратися, що собою являє час реакції водія і час спрацьову-

вання гальмового привода, які фактори впливають на їхнє значення. По (Л.1) 

розв’язати кілька завдань на визначення вимірників гальмових властивостей авто-

мобіля. 

Варто вивчити експериментальне визначення гальмових якостей автомобіля, а 

також принцип роботи приладів, що застосовують при випробуваннях. Коротко 

ознайомитися з основами автотехнічної експертизи ДТП. 

 

 



                                     Завдання для самостійної роботи. 

Способи гальмування автомобіля. Нормативні значення гальмівного шляху, пе-

редбачені ПДР. 

По Л. 1, стор. 80-98 або Л. 2, стор. 67-84 вивчіть учбовий матеріал теми. 

Вивчить і стисло законспектуйте основні способи гальмування автомобіля, їх 

використання. 

Вивчіть і стисло законспектуйте з ПДР нормативні значення гальмівного шляху  

автомобілів. 

                                            Питання для самоперевірки. 

    1) Назвіть основні вимірники гальмівної динамічності автомобіля. 

 2) Як визначається гальмівна сила автомобіля? 

 3) Напишіть рівняння руху автомобіля при гальмуванні. 

 4) Які фактори впливають на гальмівний шлях автомобіля? 

 5) Перерахуйте основні способи гальмування автомобіля. 

        6) От чого залежить розподіл гальмівної сили між мостами автомобіля? 

 7) Які повинні бути умови для випробувань автомобіля при визначенні його га-

льмівних показників? 

                             Тема 6. Паливна економічність автомобіля 

                                                   Методичні вказівки. 

У даній темі особливу увагу необхідно приділити наступним питанням: 

        - Значення паливної економічності автомобіля для народного господарства і 

охорони навколишнього середовища. 

- Вимірники паливної економічності. 

- Визначення витрати палива на 100км шляху і аналіз отриманого рівняння для 

сталого та несталого руху автомобіля. 

- Методика побудови паливно-економічної характеристики автомобіля. 

       - Використання паливно-економічної характеристики при рішенні експлуата-

ційних завдань. 

Використовуючи літературу, що висвітлює питання економії палива при екс-



плуатації автомобіля, і досвід практичної роботи, викладіть у своєму конспекті 

шляхи поліпшення паливної економічності, а отже, зниження собівартості одиниці 

транспортної роботи автомобіля. 

                                  Завдання для самостійної роботи. 

Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на витрату палива. 

По Л. 1, стор. 99-108 або Л. 2, стор. 84-94 вивчіть учбовий матеріал теми і 

стисло законспектуйте основні конструктивні та експлуатаційні фактори, що 

впливають на витрату палива автомобілем. 

                                       Питання для самоперевірки. 

1) Назвіть основні вимірники і показники паливної економічності автомобіля. 

2) Що таке паливно-економічна характеристика автомобіля? 

3) От яких факторів залежить витрата палива автомобілем? 

4) Як зміниться витрата палива при русі автомобіля у складі автопоїзда? 

 

                                     Тема 7.  Стійкість  автомобіля 

Методичні вказівки. 

Розрізняють стійкість поздовжню й поперечну. Оскільки втрата стійкості ві-

дбувається в результаті дії на автомобіль сил при його русі, то вивчення даної 

теми необхідно почати з розгляду цих сил. 

Особливу увагу необхідно приділити визначенню параметрів, що характеризу-

ють поздовжню стійкість (кут підйому, при якому може початися перекидання або 

буксування ведучих коліс автомобіля або автопоїзда) і поперечну (кут поперечного 

нахилу дороги і критична швидкість руху автомобіля або автопоїзда на повороті). 

Вивчіть формули для визначення показників поздовжньої й поперечної стій-

кості автомобіля за умовами перекидання і сповзання (заносу). 

Для, того щоб відповісти на запитання, чи стійкий рух автомобіля, необхідно 

виконати наступний аналіз: 

- При русі на підйом (поздовжня стійкість) підрахувати кути підйому дороги, 

при яких може початися перекидання або буксування ведучих коліс автомобіля 

(автопоїзда), потім із цими кутами зрівняти фактичний кут, заданий умовою за-



вдання. Рух буде стійким, якщо заданий кут виявиться менше гранично припу-

стимого по перекиданню і буксуванню ведучих коліс автомобіля. 

- При русі на косогорі (поперечна стійкість) визначити максимально- допустимі 

кути косогору по перекиданню і занесенню. Якщо заданий кут косогору менше 

гранично припустимого, то рух буде стійким, тобто без перекидання й сповзан-

ня. 

      - При русі на повороті на горизонтальній ділянці дороги (поперечна стійкість) 

визначити критичні швидкості руху на повороті за умовами перекидання і занесен-

ня. Якщо фактична швидкість руху на повороті менше критичної, то рух буде стій-

ким. 

Завдання для самостійної роботи. 

Поздовжня стійкість автомобіля, визначення максимального кута підйому. 

По Л. 1, стор. 109-120 або Л. 2, стор. 94-107 вивчіть учбовий матеріал теми і 

стисло законспектуйте від чого залежить поздовжня стійкість автомобіля, а також 

визначте максимальний (критичний) кут підйому автомобіля і автопоїзда при якому 

можливий рух автомобіля без буксування ведучих коліс. 

Питання для самоперевірки. 

1) Назвіть показники поперечної стійкості автомобіля. 

        2) Від яких факторів залежить критична швидкість автомобіля за умов зане-

сення і перекидання? 

       3) Від яких факторів залежить максимальний кут косогору за умов занесення і 

перекидання автомобіля? 

4) Занесення якого моста автомобіля небезпечніше і чому? 

5) Від чого залежить поздовжня стійкість автомобіля? 

       6) Назвіть сили, які діють на автомобіль при русі на повороті та косогорі. 

        7) Які методи водіння автомобіля запобігають його занесенню і перекидан-

ню? 

 

 



                                     Тема 8. Керованість автомобіля 

Методичні вказівки. 

Головну увагу в даній темі необхідно приділити явищу бічного відведення шин, ко-

ливанням і стабілізації керованих коліс автомобіля, а також впливу бічного відве-

дення шин, коливань і стабілізації керованих коліс на керованість автомобіля, а, от-

же, на забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Необхідно зрозуміти фізичний зміст зазначених явищ, розібратися у форму-

лах, що ілюструють вплив даних явищ на керованість автомобіля. 

Варто розібратися, за рахунок яких конструктивних рішень зменшуються ко-

ливання коліс. 

Завдання для самостійної роботи. 

Співвідношення кутів повороту керованих коліс. 

По Л. 1, стор. 121-137 або Л. 2, стор. 107-126 вивчіть учбовий матеріал теми і 

стисло законспектуйте схему повороту автомобіля та співвідношення кутів пово-

роту керованих коліс. 

Питання для самоперевірки. 

1) Назвіть вимірники керованості автомобіля. 

       2) Як визначити критичну швидкість автомобіля за умов керованості? 

3) Як відведення колеса впливає на керованість автомобіля? 

        4) Яким повинне бути співвідношення кутів повороту керованих коліс авто-

мобіля? 

5) Як впливають коливання передніх коліс на керованість автомобіля? 

6) Від яких факторів залежить стабілізація керованих коліс автомобіля? 

Тема 9. Прохідність автомобіля 

Методичні вказівки. 

Розглядаючи матеріал даної теми, необхідно одержати ясне подання про по-

казники прохідності: геометричних, тягових і опорно-зчіпних, про залежності 

прохідності автомобіля від їхнього значення. Крім того, потрібно розібратися, як 

впливають діаметр коліс, тиск повітря в шинах, малюнок протектора шин, засто-



сування аркових шин, застосування пневмокатків на прохідність автомобіля. 

Ознайомтеся із системою централізованого регулювання тиску повітря в ши-

нах на коефіцієнт зчеплення коліс із дорогою, і в загальному - на прохідність ав-

томобіля по різних ділянках дороги (пісок, сніг, оранка, мокра дорога). 

 

                                  Завдання для самостійної роботи. 

Способи збільшення прохідності автомобіля. 

По Л. 1, стор. 138-147 або Л. 2, стор. 126-140 вивчіть учбовий матеріал теми і 

стисло законспектуйте основні способи збільшення прохідності автомобіля, а також 

особливості конструкції автомобілів високої прохідності. 

                                     Питання для самоперевірки. 

        1) Назвіть основні геометричні показники прохідності автомобіля. 

2) Назвіть тягові і опорно-зчіпні показники прохідності автомобіля. 

 3) Які конструктивні фактори впливають на прохідність автомобіля? 

4) Як збільшити прохідність колісних автомобілів по ґрунтовій дорозі? 

5) Назвіть спеціальні типи автомобілів високої прохідності. 

                        Тема 10. Плавність ходу автомобіля 

                                       Методичні вказівки. 

При вивченні матеріалу даної теми основну увагу необхідно звернути на такі 

питання: 

- Як  залежить стан водія і пасажирів від величин вимірників плавності ходу, 

особливо від частоти, амплітуди, швидкості і прискорення коливань? 

- Вплив різних конструктивних і експлуатаційних факторів (конструкція і тип 

підвіски та шин, співвідношення підресорених і непідресорених мас автомобі-

ля, водіння автомобіля і т.п.) на плавність ходу автомобіля. 

- Засоби підвищення плавності ходу автомобіля і залежність терміну служби 

автомобіля від підвищення плавності його ходу 

 

 



                                 Завдання для самостійної роботи. 

Способи підвищення плавності ходу автомобіля. 

По Л. І, стор. 148-154 або Л. 2, стор. 140-147 вивчіть учбовий матеріал теми і 

стисло законспектуйте основні способи підвищення плавності ходу автомобіля. 

                            Питання для самоперевірки. 

1) Як коливання автомобіля впливають на організм людини? 

2) Чим вимірюється плавність ходу автомобіля? 

       3) Назвіть види коливань кузова автомобіля. 

4) Як зменшити вертикальні коливання кузова автомобіля? 

5) Назвіть основні способи збільшення плавності ходу автомобіля. 

6) Як впливають шини на плавність ходу автомобіля? 

7) Які переваги має незалежна підвіска автомобіля? 

      

        Тема 11. Перспективи розвитку конструкції автомобіля 

                                   Методичні вказівки. 

Вивчаючи конструкції автомобілів, студент повинен знати марки автомобілів, 

що випускаються у цей час автомобільними заводами нашої країни, нові марки ав-

томобілів, намічувані до випуску в майбутньому. 

Необхідно знати наступні параметри: тип автомобіля, вантажопідйомність (або 

кількість місць пасажирських автомобілів), тип або модель кузова, максимальну 

швидкість по шосе з повним навантаженням, тип двигуна, число циліндрів і макси-

мальну потужність двигуна. 

Знаючи основні параметри намічуваних до випуску автомобілів, дайте самос-

тійно порівняльну характеристику перспективному типу вітчизняних автомобілів, 

його економічної ефективності. 

Розберіться в основних напрямках розвитку конструкції автомобілів, а також в 

особливостях конструкції електромобілів. 

Завдання для самостійної роботи. 

Загальні відомості про електромобіль. 

По Л. 1, стор. 293-298 або Л. 2, стор. 346-351 вивчіть учбовий матеріал теми і 



стисло законспектуйте особливості конструкції електромобілів, їх переваги і недо-

ліки, ефективність застосування та тенденції розвитку. 

Питання для самоперевірки. 

1) Назвіть переваги і недоліки різних компонувань автомобілів. 

2) Для чого потрібен перспективний типаж вітчизняних автомобілів? 

3) Охарактеризуйте основні напрями розвитку конструкції сучасного автомобі-

ля. 

4) Які переваги має електромобіль? 
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