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ВВЕДЕННЯ 
 

“Особливості технічного обслуговування та експлуатації 

спеціалізованого автомобільного транспорту” є однією з базових для 

вивчення профілюючих дисциплін, що забезпечують спеціальну 

підготовку фахівця. Програма дисципліни включає ряд розділів, що 

складають єдине ціле у формуванні технічних знань студентів по 

спеціалізованому рухомому складу автомобільного транспорту: 

Машини для утримання міських доріг у літній період. 

Машини для утримання міських доріг у зимовий період. 

Машини для збирання та транспортування побутових відходів. 

Машини для ремонту міських доріг. 

Машини для нагляду за зеленими насадженнями. 

Машини технічних служб. 

Метою вивчення дисципліни “Особливості технічного 

обслуговування та експлуатації спеціалізованого автомобільного 

транспорту” є придбання студентами знань по класифікації, устрою і 

принципу роботи існуючих і перспективних типів і моделей автомобілів і 

пристроїв для перевезення різних вантажів та їхні особливості технічного 

обслуговування і ремонту. 

У процесі вивчення дисципліни необхідно керуватися положеннями, 

передовими досягненнями науки і техніки, вимогами ГОСТів і галузевих 

стандартів в області автомобілебудування та автомобільного транспорту. 

Матеріал по даній дисципліні необхідно вивчати на основі найбільш 

розповсюджених конструктивних рішень і базових автомобілів, пристроїв 

і особливостей технічного обслуговування і ремонту спеціалізованого 

рухомого складу. 

Матеріал про останні досягнення вітчизняного і закордонного 

автомобілебудування, конструкції нових моделей автомобілів, студенти 

можуть отримати з журналів “Автошляховик України”, “Автомобільний 

спорт”, “Автомобільних транспорт”, “За рулем”, “Сигнал” та інших 

періодичних видань. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 
 

Текст роботи може бути написаний від руки або машинописним (за 

допомогою комп’ютерної техніки) способом на одній стороні листа білого 

кольору формату А4 обсягом приблизно 30 сторінок. 

Відстань зверху листа до тексту – 20 мм, відстань знизу листа до 

тексту – 30 мм, ліворуч листа до тексту – 25 мм, праворуч листа до тексту 

– 10 мм. 

Структурні елементи “ЗМІСТ”, “ЛІТЕРАТУРА” розміщують 

посередині листа і пишуть великими літерами без крапки наприкінці, не 

підкреслюючи і не нумерують. 

Текст основної частини розрахунково-графічної роботи складається з 

питань. 

Заголовки питань пишуть з абзацу з великої літери, не підкреслюючи. 

Перенос слів не допускається. 

Відстань між заголовком питання і текстом повинний бути: 

- рукописним способом – 15 мм; 

- машинописним способом – 2 рядки. 

Кожне питання роботи необхідно починати з нового листа. 

Сторінки роботи необхідно нумерувати арабськими цифрами з низу, 

посередині. 

Титульний лист включають до загальної нумерації сторінок, але 

номер не проставляють. 

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми) необхідно розміщати 

безпосередньо після тексту. На вся ілюстрації повинні бути посилання в 

тексті. 

Ілюстрація має назву, яка розміщується від ілюстрацією. При 

необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані. Ілюстрація 

позначається словом “Рисунок”. Наприклад, “Рисунок 1.2 – Схема 

піднімального механізму”. Номер ілюстрації складається з номера питання 

і порядкового номера ілюстрації в цьому питанні. 
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2 ВИБІР ПОЧАТКОВИХ ДАНИХ 
 

Для виконання завдань розрахунково-графічної роботи необхідно 

вибрати у відповідності з отриманим номером варіанту тип 

спеціалізованих транспортних засобів. 

Початкові дані вибирають з таблиці 2.1. 

Вибравши початкові дані, приступають до виконання завдань. 

 

Таблиця 2.1 – Варіанти питань до розрахунково-графічної роботи 

№ 

варіанту 
Тип спеціалізованого транспорту 

1 Пожежні машини 

2 Машини газових служб 

3 Машини водоканалу 

4 Машини швидкої медичної допомоги 

5 Машини для перевезення сміття 

6 Машини для маркування доріг 

7 Автовишки 

8 Автокрани 

9 Машини спецслужб (міліція) 

10 Снігонавантажувачі 

11 Асфальтоукладчики 

12 Підметально-прибиральні машини 

13 Поливочно-моєчні машини 

14 Машини для знаття асфальтового покриття 

15 Роторні снігоочищувачі 

16 Машини для нагляду за зеленими насадженнями 

17 Спеціальні машини для банків 

18 Машини для вивозу рідких відходів 

19 Пожежні машини 

20 Машини газових служб 

21 Машини водоканалу 

22 Машини швидкої медичної допомоги 

23 Машини для перевезення сміття 

24 Машини для маркування доріг 

25 Автовишки 

26 Автокрани 

27 Машини спецслужб (міліція) 

28 Снігонавантажувачі 

29 Асфальтоукладчики 

30 Підметально-прибиральні машини 
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3 ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ 

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 
 

Для запропонованого спеціального транспортного засобу розглянути 

на ступні питання: 

1. Історія заданого транспортного засобу. 

2. 2 … 3 конструкції (устрій, основні частини, принцип роботи та 

особливості експлуатації). 

3. Перспективи. 
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