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ЗМІСТ
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ:
a) Адреса: вул. Винниченка, 10; м. Тернопіль; 46018.
b) Контактні телефони
тел. факс (0352) 43-57-77
тел. вн. (63) 270
Приймальня декана
тел. (0352) 53-36-29
тел. вн. (63) 270
c) Інформація про склад деканату
Декан факультету:
Струганець Борис Володимирович - доцент, кандидат педагогічних наук
тел./факс (0352) 53-36-29
e-mail: ipf@tnpu.edu.ua
Заступник декана: Гевко Ігор Васильович - доцент, кандидат педагогічних наук
тел.: (0352) 53-36-29
Вчений секретар ради: Нагачевська Богдана Петрівна
тел.: (0352) 53-36-29
Голова методичної комісії: Сорока Тарас Петрович - доцент, кандидат педагогічних наук
тел.: (0352) 43-57-65
Диспетчер: Оліяр Наталія Євгенівна
тел.: (0352) 43-57-65
Методист вищої категорії: Блага Інна Миколаївна
тел.: (0352) 43-57-65
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d) КАФЕДРА машинознавства та транспорту
(Адреса. м. Тернопіль, вул. В. Винниченка 10, тел. (0352) 43-57-77).
Склад кафедри:

1.

Федорейко Валерій Степанович

д. т. н., професор, зав. кафедри

2.

Гаврищак Галина Романівна

к.пед.н., доцент

3.

Павх Ігор Іванович

к.т.н., доцент

4.

Смільський Василь Володимирович

к.т.н., доцент

5.

Рутило Микола Іванович

к.т.н., доцент

6.

Замора Ярослав Петрович

к.т.н., доцент

7.

Сіткар Степан Вікторович

к.пед.н., асистент

8.

Фендьо Олена Миколаївна

к.т.н., асистент

9.

Днесь Ігор Миронович

зав. лабораторіями

10.

Балябас Василь Теодозійович

зав. лабораторіями

11.

Коцуляк Валентина Сергіївна

старший лаборант
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Загородній Роман Іванович

майстер виробничого навчання

13.

Бурега Назар Васильович

інженер 1 кат. із застос. комп.

14.

Пушкар Андрій Дмирович

старший лаборант

e) Координатор факультету:
Сорока Тарас Петрович - кандидат педагогічних наук, доцент,
вул. Винниченка, 10, м. Тернопіль, 46018
кафедра технологічної освіти та охорони праці інженерно-педагогічного факультету
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
e-mail: tehnolog@tnpu.edu.ua; www.tnpu.edu.ua тел. (0352) 43-57-65
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2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА СЕРТИФІКАТІВ
ПРО АКРЕДИТАЦІЮ
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3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА
ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ
НАВЧАННЯ
Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»
Напрям підготовки: 7.01010401 «Професійна освіта. Транспорт»
Термін навчання – 1 рік
4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ)
Кафедра машинознавства та транспорту розташована у корпусі інженерно-педагогічного
факультету. В розпорядженні кафедри знаходяться приміщення загальною площею 261 м 2, з
них навчальні лабораторії – 230 м2 та одне приміщення для працівників кафедри, площею 31
м2.
Для проведення навчального процесу обладнані наступні навчальні аудиторії та
лабораторії:
аудиторія нженерної педагогіки, яку оснащено відеопроектором, ноутбуком,
проекційним екраном, макетами геометричних фігур, дошкою для малювання, креслярською
дошкою;
аудиторія охорони праці в галузі - оснащено відеопроектором, ноутбуком,
проекційним екраном обладнанням для проведення практичних робіт, дошкою для
малювання;
аудиторія інтелектуальної власності обладнана відеопроектором, ноутбуком,
проекційним екраном обладнанням для проведення практичних робіт, дошкою для
малювання;
лабораторія екології автомобільного транспорту в якій є відеопроектор, ноутбук,
проекційний екран, дошка для малювання, слюсарний та столярний інструмент;
лабораторія системотехніки транспорту оснащена відеопроектором, ноутбуком,
проекційний екраном, дошкою для малювання, ДВЗ, автомобілем, механізмами та системами
транспортних машин;
лабораторія інструментальних засобів ремонтного виробництва оснащена
відеопроектором, ноутбуком, проекційний екраном, дошкою для малювання, ДВЗ,
автомобілем, механізмами та системами транспортних машин;
аудиторія транспортної географії обладнана відеопроектором, ноутбуком,
проекційним екраном обладнанням для проведення практичних робіт, дошкою для
малювання;
аудиторія організації автомобільних перевезень обладнана відеопроектором,
ноутбуком, проекційним екраном обладнанням для проведення практичних робіт, дошкою для
малювання;
лабораторія систем управління транспортом та моделювання транспортних систем
оснащена відеопроектором, ноутбуком, проекційним екраном, навчальними стендами;
аудиторія транспортного законодавства в якій є відеопроектор, ноутбук,
проекційний екран, дошка для малювання, навчальні стенди.
У навчальних кабінетах та лабораторіях відповідним чином оформлені інформаційнометодичні стенди на яких розміщена інформація про правила безпеки праці, протипожежної
безпеки, перелік тем лабораторно-практичних занять, тем, які виносяться на самостійне
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опрацювання, рекомендована література з дисциплін кафедри. Окрім цього, на стендах
розміщена необхідна наочність для занять, у вигляді планшетів, макетів, моделей, плакатів,
таблиць тощо.
Високий рівень оснащення об'єктів матеріально-технічної бази кафедри відповідає
ліцензійним умовам і дозволяє забезпечити якісну підготовку фахівців у галузі транспорту.
5.
ОСНОВНІ
МЕТОДИ
ВИКЛАДАННЯ
І
НАВЧАННЯ,
ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Навчальні дисципліни кафедри складаються з одного або декількох залікових кредитів,
кількість яких визначається змістом та формами організації навчального процесу. Заліковий
кредит складається з модулів (частин програми навчальної дисципліни, поєднаних із формами
навчання – лекційні, практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття, всі види
практик та консультацій, виконання студентами самостійних та індивідуальних завдань, інші
форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів).
Методологія процесу навчання та відповідно оцінювання знань студента в КМСОНП
полягає у його переорієнтації із лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану,
особистісно-орієнтовану форму і на організацію самоосвіти студента. У структурі навчального
навантаження студента за системою ECTS індивідуальна робота також розглядається, як один
із основних компонентів навчальної діяльності і, повинна займати значну частину його
навчального навантаження. Індивідуальна робота студента (ІРС) є
формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для як
найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований
розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність.
Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача у позааудиторний час за
окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням
потреб і можливостей студента.
Консультація – один із видів навчальних занять, який проводиться з метою отримання
студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання і для пояснення певних
теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування (проводяться протягом
семестру – поточні консультації, семестрові, та перед контрольним заходом – екзаменаційні).
У процесі консультацій (особливо поточного консультування) допускається діагностичне
тестування знань студентів (як правило, машинне) для виявлення ступеня засвоєння окремих
теоретичних положень, теорій, закономірностей, рівня сформованості практичних умінь і
навичок та перевірки ефективності прийомів і методів навчання, використовуваних під час
аудиторних занять.
Курсова робота – один із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького,
творчого чи проектно-конструкторського характеру, який має на меті не лише поглиблення,
узагальнення і закріплення знань студентів з нової навчальної дисципліни, а й застосування їх
при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з
навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним
обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.
Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу у
вільний від обов’язкових навчальних занять час, без участі викладача. Зміст самостійної
роботи із кожної навчальної дисципліни визначається робочою навчальною програмою
дисципліни та методичними рекомендаціями викладача. Самостійна робота студентів
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забезпечується всіма навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної
навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними
посібниками, конспектами лекцій, навчально-лабораторним обладнанням, інтерактивними
навчально-методичними комплексами дисциплін тощо. Методичне забезпечення самостійної
роботи студентів повинно передбачати й засоби самоконтролю (тести, пакет контрольних
завдань тощо).
У процесі вивчення навчальних дисциплін основними методами контролю знань, умінь
та навичок студентів є: усне опитування, письмова та практична перевірка, автоматизований
тестовий контроль. Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу
використовують наступні форми та методи контролю і оцінювання знань: поточний контроль
за змістовими модулями; складання іспиту. Оцінювання навчальних досягнень студентів з
дисциплін кафедри здійснюють відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації
навчального процесу (КМСОНП), що є українським варіантом ECTS. Ця система базується на
здійсненні наскрізного поточного контролю на аудиторному занятті у відповідності до його
форми (лекційної, практичної).
Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за кожну тему дисципліни і модуль
в цілому, крім того навчальними планами передбачено складання іспиту. Для оцінювання
знань використовують чотирьох бальну та стобальну шкалу оцінювання ECTS.
Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за кожну тему дисципліни і модуль
в цілому. Крім того, навчальними планами передбачено складання іспиту. Для оцінювання
знань використовують чотирьох бальну та стобальну шкалу оцінювання ECTS.
Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення лабораторних
занять і має на меті перевірку рівня підготовленості до виконання конкретної роботи.
Об’єктами поточного контролю є: активність та результативність роботи протягом семестру
над вивченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять, виконання завдань на
лабораторних заняттях, виконання завдань поточного контролю.
У процесі оцінювання лабораторних робіт увага приділяється їх якості і самостійності.
Поточний контроль проводиться на кожному лабораторному занятті в межах змістового
модуля, враховуючи теоретичний матеріал з теми і виконані практичні завдання.
Іспит може здійснюватися в усній формі за екзаменаційними білетами, які містять
теоретичне питання і практичне завдання, або за підсумковим тестовим завданням, що дає
можливість здійснити оцінювання знань усієї дисципліни.
Критерії оцінювання знань за 4-бальною системою за національною шкалою:
Відмінно

Студент оволодів загальними науково-теоретичними основами
навчання дисциплін біологічного циклу у навчальних закладах
різного рівня акредитації системою форм, методів і засобів
навчання, специфічними закономірностями процесу навчання
біології у загальноосвітніх навчальних закладах, може чітко
формулювати дефініції, здатний здійснити відбір предметного
змісту та його структурування на основі системи науки. Студент
має системні глибокі знання біологічних дисциплін і усвідомлює їх,
як єдине системне біологічне знання. Відповідь повна, матеріал
викладено у повній логічній послідовності літературною мовою.
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Добре

Задовільно

Незадовільно

Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні навички в
конструюванні змісту навчального матеріалу, проте допускає дві-три
несуттєві помилки які виправлені самостійно за допомогою
викладача.
Студент знає основні теми курсу, але його знання мають загальний
характер, має труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ
і закономірностей. Відповідь містить несуттєві помилки, які не
виправлено після вказівок викладача.
Студент має фрагментарні знання з усього курсу. Не володіє
термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Не
вміє викласти програмний матеріал. Володіння біологічними
термінами обмежено, словниковий запас не дає змоги оформити
ідею. Працює лише за зразком, допускає значні помилки як
біологічного, так і методичного характеру.

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90–100

А

82–89

В

74-81

С

64-73

D

60-63

Е

35-59

0-34

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики

для заліку

відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з
можливістю повторного
складання

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
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6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
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7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА
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КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта
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9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
напрям підготовки (для ОКР “Спеціаліст”):
7.010104 “Професійна освіта. Транспорт”
І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Нормативні дисципліни
Предмет: Інженерна педагогіка
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр
Метою курсу є: формування у студентів системи знань, вмінь та навичок, досвіду
творчої діяльності, яка покликана забезпечити підготовку майбутніх інженерів-педагогів до
реалізації державних стандартів змісту інженерно-педагогічної освіти.
Основні завдання курсу: формування базових знань та умінь, необхідних для
оволодіння курсу; підготовка майбутніх інженерів-педагогів до здійснення навчальновиховної роботи; оволодіння системним світоглядом та модельним мисленням студентів
інженерно-педагогічних спеціальностей; розвиток професійно–педагогічної спрямованості
майбутніх інженерів-педагогів; підтримка інтересу до інженерно-педагогічної діяльності як
елементу професійної адаптації студентів.
Основні теми курсу: інженерна педагогіка – наука і навчальний предмет; системний
підхід до формування основ професійної освіти. Система професійної освіти України;
теоретичні основи і практика підготовки кваліфікованих робітників. Дидактика
професійного навчання; процес професійного навчання у ПТЗО. Контроль знань, умінь,
навичок учнів ПТЗО та їхня кваліфікаційна атестація; особливості організації виховної
роботи інженера-педагога в ПТЗО; комунікативні процеси в інженерно-педагогічній
діяльності. Професіоналізм інженера-педагога.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: предмет та завдання
інженерної педагогіки; систему професійної освіти України; теоретичні основи підготовки
кваліфікованих робітників; основи дидактики професійного навчання; комунікативні
процеси в інженерно-педагогічній діяльності; педагогічний менеджмент у професійній
освіті.
Студент повинен вміти: проектувати навчальну діяльність учнів в умовах професійнотехнічних закладах освіти (ПТЗО); визначати систему знань, умінь та професійно важливих
якостей особистості при складанні навчально-плануючої документації; визначати зміст
навчання для складання плану-конспекту навчального заняття; обирати методи
професійного навчання в умовах теоретичного та виробничного навчання; застосовувати
оптимальні методи контролю знань учнів ПТЗО в умовах теоретичного і виробничого
навчання; організовувати навчально-виховну роботу за допомогою сучасних принціпів,
форм і методів в умовах професійної освіти; досліджувати рівень професіоналізму за
допомогою діагностичних методик в умовах професійної діяльності; досліджувати
індивідуальні особливості учнів за допомогою діагностичних методик в умовах навчальновиховного процесу.
Форма контролю: іспит.
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ІІ. Цикл природничо-наукової підготовки
Нормативна частина
Предмет: Охорона праці в галузі
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр.
Мета курсу - сформувати у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) уміння та
компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов
праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а
також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим
дотриманням усіх вимог безпеки праці у галузі освіти.
Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» студенти за
відповідними напрямами підготовки, мають бути здатними вирішувати професійні
завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними професійними
компетенціями з охорони праці:
у науково-дослідній діяльності:
–
готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і
небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах;
–
здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення
професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях.
у технологічній діяльності:
–
обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності);
–
участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та професійних
захворювань;
–
розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, з
ліквідації наслідків аварій на виробництві.
в організаційно-управлінській діяльності:
–
впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки
праці;
–
здатність та готовність до врахування положень законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці при виконанні виробничих та управлінських функцій;
–
здатність до організації діяльності виробничого колективу з обов’язковим
урахуванням вимог охорони праці;
–
управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків,
професійних захворювань та аварій на виробництві;
–
впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з
охорони праці у виробничому колективі.
у проектній діяльності:
–
розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і
режимів праці, проектування зразків техніки і робочих місць на основі сучасних
технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці.
у педагогічній діяльності:
–
розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці.
у консультаційній діяльності:
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–
надання допомоги та консультації працівників з практичних питань безпеки
праці;
–
готовність контролювати виконання вимог охорони праці в організації.
Форма контролю: залік
Предмет : Цивільний захист
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр.
Мета:
–
ознайомити з системою Цивільного захисту України та її завданнями;
–
формувати вмінь та навичок правильно класифікувати надзвичайні ситуації за
масштабами поширення, видом та часом протікання;
–
вчити вмінню прогнозувати ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій,
запобігати їх виникненню, визначати засоби і способи захисту людей;
–
навчити вмінню оцінювати обстановку при загрозі та виникненні надзвичайних
ситуацій, розв'язанні типових задач прогнозування обстановки та прийняття оптимальних
рішень на мінімізацію їх наслідків;
–
формуванні організаційно – методичних навичок проведення занять в школі з
тематики цивільного захисту та безпеки життєдіяльності людини;
–
виховання впевненості щодо застосування та ефективності отриманих знань,
вмінь та навичок з курсу Безпека життєдіяльності.
Завдання: Мати компетенцію з організації роботи за правилом, зразком, інструкцією,
алгоритмом дій тощо з реалізації заходів за планами з попередження і реагування на НС в
різних режимах діяльності єдиної системи цивільного захисту.
Володіти основами розробки планів реагування на НС; інженерно-технічних заходів
ЦЗ у своїй галузі; галузевих норм та правил безпеки об’єктів і продукції (робіт, послуг) з
урахуванням ризику виникнення НС.
ЗМ1. Моніторинг та визначення рівня небезпеки надзвичайних ситуацій
ЗМ2. Планування, організація та проведення заходів цивільного захисту
Форма контролю: залік.
Дисципліни за вибором ВНЗ (варіативна частина)
Предмет: Організація дослідної діяльності
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр.
Метою курсу є підготовка студентів до проведення досліджень з проблем дидактики,
виховання, інших галузей науки, залучення їх до планових досліджень кафедр, науководослідних лабораторій.
Завдання: вивчення теоретичних наукових досліджень; підготовка до пошукової,
дослідницької, творчої діяльності; формування вмінь і навичок застосування методів
наукового дослідження у процесі розв’язання практичних задач; поєднання навчальновиховного процесу з науковими пошуками.
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: значення науково-дослідної
роботи у підготовці майбутнього фахівця; етапи наукових досліджень; методи досліджень;
особливості підготовки і проведення опитування, спостереження, експерименту, способи
групування даних; особливості оформлення результатів.
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Студента повинні вміти: здійснити обґрунтований вибір теми дослідження; вивчити
стан досліджуваної проблеми; спланувати та провести експериментальне дослідження;
здійснити інтерпретацію даних та їх математичну обробку; сформулювати висновки та
оформити результати досліджень.
Форма контролю: залік.
Предмет: Інтелектуальна власність
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр.
Метою курсу є вивчення і систематизація відомостей про систему правової охорони
інтелектуальної власності, що включає об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності,
структуру державної системи правової охорони інтелектуальної власності, законодавче
поле у цій сфері.
Основні завдання курсу: набуття студентами системи знань інтелектуальної і
промислової власності у винахідницькій та патентно-ліцензійній роботі, міжнародного
співробітництва в області інтелектуальної власності, авторського права та суміжних прав, а
також системи патентної інформації; навичок у роботі з нормативно-правовими актами,
патентною документацією при оформленні матеріалів заявки на об’єкт промислової
власності, нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності а також авторського і суміжного
права; уміння використовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпеченні
правової охорони науково-технічних досягнень і творчої продукції, проводити патентні
дослідження у визначеній галузі науки.
Основні теми курсу: Система інтелектуальної власності. Набуття прав на об'єкти
права інтелектуальної власності. Комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності.
Управління правами інтелектуальної власності. Захист прав на об'єкти права
інтелектуальної власності
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні поняття системи
інтелектуальної власності, законодавство України та міжнародне законодавство в сфері
інтелектуальної власності, державну систему управління інтелектуальною власністю.
Студент повинен вміти: оформляти матеріали заявок на винаходи (корисні моделі),
промислові зразки, знаки для товарів і послуг (торговельні марки), об’єкти авторського
права і суміжних прав.
Форма контролю: залік.
ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки
Нормативна частина
Предмет: «Екологія автомобільного транспорту»
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Метою курсу є: підготовка спеціалістів, які володіють теоретичною базою та
практичними навичками в галузі екологічної безпеки автомобільного транспорту.
Основні завдання курсу: формування в студентів комплексу знань умінь і уявлень про
вимоги до транспорту та вплив цього транспорту на екологію.
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Основні теми курсу: вплив транспорту на екологію; найважливіші етапи світового
екологічного руху; забруднення автотранспортом; специфіка впливу видів транспорту на
навколишнє середовище; екологічні вимоги до транспорту в Європейському Союзі.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні вимоги до
сучасного екологічно безпечного транспорту та вплив автотранспорту на екологію.
Студент повинен вміти: оцінювати і аналізувати наукові положення, щодо вирішення
проблем екологічної безпеки автотранспорту.
Предмет: Технічна кібернетика
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр
Анотація: формування у студентів теоретичних знань щодо принципів керування,
типів систем керування, їх класифікацію та практичне використання. Аналіз виконується за
допомогою диференціальних рівнянь з використанням методів операційного числення.
Опис здійснюється за допомогою структурних схем. Розглядаються частотні та часові
характеристики кібернетичних систем, вирішуються питання стійкості, точності та якості
керування. Розглядаються лінійні, нелінійних та дискретні системи керування, їх
особливості та методи аналізу.
Форма контролю: екзамен
Предмет: Транспортна географія
Статус: нормативна
Рік, семестр:5 рік, 9 семестр
Метою курсу «Транспортна географія» є забезпечення достатнього рівня підготовки
спеціалістів для прийняття рішень з організації перевезень різними видами транспорту,
формування у майбутніх фахівців системи наукових знань в області транспортних систем
світу у сучасних умовах роботи транспортно-дорожнього комплексу, навичок вибору
маршруту перевезень, що відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики спеціаліста
даного напряму.
Завданням навчальної дисципліни “Транспортна географія” є: набуття студентами
знань про географічну структуру світової транспортної системи та про особливості
розподілу транспортних об’єктів за видами транспорту; створення в уявленні студентів
цілісної географічної картини транспортної системи.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: розподіл
виробничих сил у світі (країні, регіоні); стан ринку транспорту, світових тенденцій та
перспектив його розвитку за галузями; склад та основні параметри світової транспортної
системи; вплив різноманітних чинників на розміщення об’єктів транспорту; сучасні
технічні рішення та перспективні напрямки розвитку транспортної системи за видами;
основні напрямки транспортної політики; регіональні та галузеві відмінності у
транспортній системи; міжрегіональні транспорті зв’язки; основні транспортні вузли,
шляхи сполучення, магістралі за видами транспорту; систему міжнародних транспортних
коридорів; призначення міжнародного поясного часу та міжнародної лінії дати.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: здійснювати
аналіз транспортної системи країни (регіону); використовуючи знання з розміщення
основних транспортних вузлів, шляхів сполучення, транспортних магістралей різних країн,
визначати варіанти маршрутів перевезення вантажів і пасажирів ; розраховувати час
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виконання перевезень, місцевий час та час UTC, різницю часу між пунктами відправлення
та призначення.
Форма контролю: екзамен
Предмет «Інновації в транспортній галузі»
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр.
Метою курсу є: підготовка спеціалістів, які володіють теоретичною базою та
практичними навичками в галузі автомобільного транспорту.
Основні завдання курсу: формування в студентів комплексу знань умінь і уявлень про
принципи робочих процесів і конструктивних рішень складових частин сучасного
автомобіля і перспективи їх розвитку.
Основні теми курсу: альтернативні джерела енергії для автотранспортних засобів та
способи їх використання; напрямки вдосконалення двигунів внутрішнього згорання;
гібридні силові установки та тенденції розвитку різних вузлів автомобілів; активна та
пасивна безпека транспортних засобів.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні тенденції розвитку
конструкції різних вузлів і агрегатів сучасних автотранспортних засобів.
Студент повинен вміти: оцінювати і аналізувати наукові положення закладені в
інноваційні конструкції
Форма контролю: залік
Предмет: «Організація автомобільних перевезень»
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Метою курсу є: отримання студентами знань про організацію та виконання
пасажирських та вантажних перевезень.
Основні завдання курсу: набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань
концепції, стратегії та тактики автомобільних перевезень; опанування студентами
методичним інструментарієм розроблення та реалізації завдань автотранспортного
підприємства; оволодіння навичками логістичного мислення та розроблення пропозицій
щодо удосконалення транспортних систем і механізмів їх функціонування; набуття навичок
оцінки економічної наслідків здійснення рішень щодо транспортування різних вантажів.
Основні розділи курсу: Загальні відомості про транспорт, транспортний процес та
транспортні послуги. Терміни та поняття. Вантажні потоки та ватажооборот. Оптимізація
вантажних потоків. Умови експлуатації рухомого складу. Техніко-експлуатаційні
показники роботи рухомого складу та навантажувально-розвантажувальних машин.
Організація руху рухомого складу. Визначення вартості (ціни) транспортних послуг.
Технологія і організація доставки вантажів. Обслуговування доставки вантажів. Управління
доставкою вантажів в АТП.
В результаті вивчення курсу студенти повинні знати наступні терміни та поняття:
рухомий склад вантажного та пасажирського автотранспорту, вантажопотік, пасажиро
потік, обсяг перевезень, класифікацію вантажів, техніко-експлуатаційні показники роботи
АТП, централізовані та децентралізовані перевезення, маршрути перевезень, організацію і
технологію вантажно-розвантажувальних робіт, документацію та документообіг,
організацію праці водіїв, тарифи на перевезення вантажів і пасажирів, оперативне
планування та керування перевезеннями.
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Студенти повинні вміти визначити коефіцієнти технічної готовності та випуску
рухомого складу, час роботи, пробіг, технічну та експлуатаційну швидкості, проводити
розрахунок показників роботи рухомого складу на різних вантажних та автобусних
маршрутах, міських та міжміських вантажних та пасажирських перевезеннях, потреби в
автомобілях та автобусах, продуктивності роботи.
Форма контролю: залік
Предмет: Системи управління транспортом
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: Вивчення курсу забезпечує формування у студентів системи наукових і
професійних знань та навичок щодо основних підходів, які використовуються при
дослідженні, проектуванні та експлуатації транспортних систем; вивчення системи
теоретичних знань і розумінь концептуальних основ проектування систем управління
транспортними процесами; набуття практичних умінь з організації та експлуатації
транспортних систем; здобуття навичок формалізації задач управління в транспортних
системах з використанням спеціалізованих оптимізаційних методів та сучасних пакетів
планування.
Форма контролю: іспит
Предмет: Транспортне законодавство
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: Набуття студентами знань про будову, стан, функціонування транспортної
системи України та суб’єктів транспортних правовідносин, правові засади діяльності
окремих галузей транспорту (залізничного, автомобільного, повітряного, морського,
річкового, трубопровідного) та особливостей господарювання транспортних підприємств.
Основним завданням вивчення курсу є формування навичок юридичного
забезпечення діяльності транспорту в цілому, так і окремих його галузей, набуття
практичних умінь роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють суспільні
відносини у сфері надання транспортних послуг, порядок створення окремих суб’єктів
господарювання на транспорті, укладення та забезпечення виконання договорів
перевезення, юридичної відповідальності за невиконання, порушення чи неналежне
виконання зобов’язань суб’єктами транспортних правовідносин, захисту прав та інтересів
громадян, які користуються транспортом.
Форма контролю: іспит
Предмет: Моделювання транспортних систем
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: формування у студентів теоретичних знань щодо основних підходів і
принципів побудови моделей та придбання навичок застосування їх для розв'язання задач
моделювання, що виникають при розробці чи дослідженні транспортних систем; вивчення
статистичного моделювання систем на ЕОМ; вивчення сучасних способів моделювання
складних транспортних систем; вивчення практичних підходів до моделювання систем
(технології моделювання); ознайомлення з основними мовами імітаційного моделювання
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систем; оволодіння методами імітаційного моделювання із застосуванням пакету GPSS
World
Форма контролю: залік
Дисципліни за вибором ВНЗ (варіативна частина)
Предмет: Системоехніка транспору
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр.
Мета дисципліни – підготовка фахівця, який володіє методами теорії взаємодії
транспортних засобів з навколишнім середовищем при різних умовах експлуатації, а також
забезпечення довговічності, надійності та ефективності роботи транспортних засобів.
Студенти повинні знати: теорію взаємодії транспортних засобів з дорогою і
навколишнім середовищем, сутність проблем автомобільного транспорту та шляхи їх
вирішення; вплив умов експлуатації на ефективність роботи, експлуатаційні
характеристики, методи нормування довговічності і надійності, методи коригування
режимів ТО і ремонту, а також витрати пального в залежності від умов експлуатації
транспортних засобів, характер токсичності відпрацьованих газів та їх вплив на
навколишнє середовище; мати уявлення перспективного розвитку теорії взаємодії
транспортних засобів з навколишнім середовищем, а також перспективних методів
організації роботи.
Студенти повинні вміти: вирішувати питання взаємодії транспортних засобів із
навколишнім середовищем; використовувати комплекс організаційно-технічних заходів,
спрямованих на підтримку технічного стану транспортних засобів, безпеку руху та
ефективність експлуатації.
Форми контролю: залік.
Предмет: Інструментальні засоби ремонтного виробництва
Статус: за вибором
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Мета дисципліни – підготовка фахівця, який володіє методами ремонту автомобілів,
методиками технологічного розрахунку і планування ремонту автомобілів, розробкою
технологічного процесу ремонту деталей, вузлів та агрегатів автомобілів.
Студенти повинні знати: сучасні наукові та практичні питання технології ремонту
автотранспортної техніки, принципи роботи і особливості використання обладнання для
ремонту, збирання та випробування деталей та вузлів автомобіля.
Студенти повинні вміти: застосовувати сучасні технологічні процеси для ремонту
деталей, збирання і випробування вузлів і агрегатів автомобіля; розробляти технологічні
процеси ремонту деталей, вузлів та агрегатів автомобіля.
Форми контролю: залік.
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10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО
ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Спеціаліст за спеціальністю "Професійна освіта. Транспорт" та профілем підготовки
"Транспорт" - це фахівець, який на основі базової вищої освіти здобув поглиблену
фундаментальну та проектну підготовку на базі дисциплін професійного спрямування та
одержав відповідні види практичної підготовки в галузі транспорту. Спеціаліст названої
спеціальності обґрунтовує рішення по забезпеченню умов ефективного функціонування
систем педагогічної освіти, використовуючи для цього як знання, набуті у вищому
навчальному закладі, так і сучасні інформаційні технології, досягнення науки у галузі
«Педагогічної освіти» та методи і форми управлінської діяльності, веде постійний пошук
нових можливостей, залучає і використовує для рішення поставлених задач ресурси з самих
різних джерел, домагаючись підвищення ефективності роботи систем.
Спеціаліст названої спеціальності – це самостійна професія з власним професійноспецифічним інструментарієм і навичками.
Спеціаліст повинен уміти:

застосовувати педагогічні навички у професійній діяльності;

визначати взаємозв’язок навчання у вищому навчальному закладі з подальшою
професійною діяльністю;

формулювати виробничі завдання, використовуючи педагогічні закономірності;

використовувати інноваційні методи навчання, сучасні теорії та методики
виховання у навчальному процесі вищої школи;

застосовувати сучасні комп’ютерні технології в навчальному процесі;

використовувати психологічні правила і прийоми мотивації студентів до
навчальної діяльності та мотивування до їхньої подальшої професійної діяльності;

володіти формами і методами розробки технологій для планування, контролю і
корекції діяльності виробничих колективів, впливу на особистість, реалізації функцій керівника
колективу;

володіння методами формування особистості, її свободи і відповідальності за
збереження життя, природи, культури;

визначати режими обробки та вибирати технологічну оснастку для виконання
операцій по відновленню та механічній обробці вторинних заготовок, складання вузлів і
агрегатів під час ремонту в умовах авторемонтного підприємства;

технічно грамотно обґрунтовувати застосування устаткування та організацію
виробництва;

здійснювати вибір виду, марки та кількості транспортних засобів на маршруті,
вибирати оптимальний вид транспорту або їх сполучення;

формулювати виробничі завдання, використовуючи педагогічні закономірності.
Крім того, спеціаліст за спеціальністю "Професійна освіта. Транспорт" та профілем
підготовки "Транспорт" повинен вирішувати ряд типових задач, відповідно до виробничих
функцій:
Дослідницьких - обґрунтування постановки задач дослідження засобів та методик
навчання, розробка програми дослідження. Аналізувати сучасні інноваційні та наукові
концепції у педагогічній освіті. Аналізувати та оформлювати результати наукових
досліджень. Створювати наукові концепції та відстоювати їх з наукових позицій. Складати
бібліографію за конкретними науковими проблемами.
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Організаційних - визначення об’єктів права інтелектуальної власності. Захист прав
на інтелектуальну власність. Використовуючи наявні відомості щодо номенклатури
відновлюваних деталей та характеристик приміщень, а також нормативно-технічну
документацію технологічного проектування, вміти:
 технічно грамотно обґрунтовувати застосування устаткування та організацію
ремонтного виробництва;
 користуватися сучасними методами контролю технологічних розрахунків, які
пов’язані з проведенням ремонтних операцій.
Педагогічних - вміти застосовувати педагогічні навички у професійній діяльності
керівника виробництва. Вміти:
 використовувати закономірності психічної діяльності людей у процесі
навчання, виховання у вищому навчальному закладі;
 використовувати психологічні правила і прийоми мотивації студентів до
навчальної діяльності та мотивування до їхньої подальшої професійної діяльності.
Аналітичних - вміти визначати взаємозв’язок навчання у вищому навчальному
закладі з подальшою професійною діяльністю. Вміти прогнозувати вплив різних чинників
на поведінку людини, як пасажира. Вміти:
 аналізувати основні системоутворюючі види соціально-економічних систем;
 визначати елементи, соціальні властивості характеристики організацій, як
соціально-економічних систем.
Технологічних - побудова та аналіз моделей транспортних систем. Методи
моделювання транспортних систем та процесів. Використовуючи знання з охорони праці та
нормативно-правові акти за допомогою певних методик і з врахуванням специфіки
підприємства:

оцінити динаміку ефективності функціонування СУОПГ (система управління
охороною праці в галузі);

обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення СУОПГ;

обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення структури і функціонування
СУОП підприємства, його підрозділу;

проконтролювати дотримання вимог щодо проведення навчання працівників
підприємства з питань охорони праці;

сформулювати вимоги до системи управління охороною праці щодо
конкретного підприємства галузі чи його підрозділу.
Використовуючи знання з охорони праці та нормативно-правові акти за допомогою
певних методик:

визначити клас умов праці за показниками шкідливості та небезпечності за
окремими факторами виробничого середо¬вища, важкості та напруженості трудового
процесу;

визначити клас умов праці за показниками шкідливості та небезпечності умов
праці при комплексній дії декількох фак¬торів виробничого середовища, важкості та
напруженості трудового процесу;

визначити першочергові заходи і засоби поліпшення ста¬ну виробничого
середовища для умов галузі;

розробити пропозиції щодо зниження напруженості праці за окремими
професіями та характером робіт у галузі;
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розробити пропозиції щодо зниження тяжкості робіт в умовах галузі.
Практичних - вміти формулювати виробничі завдання, використовуючи педагогічні
закономірності. Використовуючи нормативно-технічну документацію технологічного
проектування, вміти розробити технологічну частину проекту ремонтного підприємства.
Вміти:

керувати розвитком соціальної організації, враховуючи основні характеристики
колективу;

формувати та керувати колективом в організації;

застосовуючи сучасні методи управління, забезпечити ефективність управління
організацією;

застосовуючи сучасні методи управління, керувати людськими ресурсами в
організації.
За допомогою довідкової документації, вміти:

складати розклад руху транспортних засобів;

проектувати маршрутну систему;

складати паспорти маршрутів;

розробляти заходи по вдосконаленню транспортних мереж;

здійснювати вибір виду, марки та кількості транспортних засобів на маршруті;

вибирати оптимальний вид транспорту або їх сполучення.
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11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ
МАШИНОЗНАВСТВА ТА ТРАНСПОРТУ
А
Абстрактні (ідеальні) моделі — ідеальні конструкції, створені засобами мислення,
свідомості. Їх поділяють на мовні, графічні, знакові, математичні й алгоритмічні.
Прикладами ідеальних моделей є рівняння, формули, схеми, плани тощо, що описують
різноманітні реальні процеси та об’єкти.
Автоматиза́ція – один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на
застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і
систем керування, що звільняють людину від участі у процесах отримання, перетворення,
передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї
участі чи трудомісткість виконуваних операцій. Разом з терміном автоматичний,
використовується поняття автоматизований, що підкреслює відносно великий ступінь
участі людини в процесі.
Авторське право – економіко-правовий інститут, що регулює відносини з приводу
створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, виражених в
усній,письмовій або іншій об’єктивній формі, що унеможливлює їх відтворення
Авторський знак – це умовне позначення прізвища автора, або прізвища першого
автора, або першого слова заголовка видання і двозначного числа (від 01 до 99), яке
відповідає першим двом літерам прізвища автора книги чи назви видання (якщо книгу
писав колектив авторів). Місце розміщення шифру зберігання — верхній лівий кут
титульного аркуша.
Автотранспортний засіб – транспортний засіб, тягова сила якого створюється за
допомогою двигуна за рахунок зчеплення коліс цього засобу з дорогою не обладнаною спеціальними
направляючими пристроями для коліс.
Автоматизована навчальна система – узгоджена сукупність навчальних матеріалів,
засобів їх розробки, зберігання, передачі і доступу до них, призначена для навчальних цілей
і заснована на використанні сучасних інформаційних технологій.
Автомобіль (грецьк. auto – сам і лат. mobiles – рухливий) – самохідна машина з
двигуном внутрішнього згорання, призначена для перевезення пасажирів та вантажів
безрейковими шляхами.
Автомобіль вантажний загального призначення – вантажний автомобіль з
бортовою платформою відкритого або закритого типу, який не обладнаний засобами
самонавантаження - саморозвантаження чи іншим спеціальним устаткуванням.
Автомобіль вантажний спеціалізований – вантажний автомобіль, обладнаний
засобами самонавантаження - саморозвантаження або іншим спеціальним устаткуванням і
призначений для перевезення вантажів певних категорій.
Автомобіль дорожній - автомобіль, призначений для використання на дорогах з
твердим покриттям і сухих ґрунтових дорогах. В інших умовах вони можуть працювати з
пристроями, які підвищують зчіпні властивості ведучих коліс.
Автомобіль підвищеної прохідності - модифікація основної (базової) моделі
автомобіля, яка має деякі конструктивні особливості: привод на всі колеса, шини з
регульованим тиском повітря, блокований диференціал, лебідка для подолання перешкод.
Автонаванта́жувач – самохідна підйомно-транспортна машина для вантаження
сипких матеріалів у вагони, вантажні автомобілі тощо, а також для складання у штабелі
висотою до 7 м різних вантажів. Попередники сучасних вилочних навантажувачів з'явилися
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ще в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. У 1906 році Pennsylvania Railroad представила
першу платформу з електроприводом для перевезення багажу, яка використовувалася на її
станціях.
Автотранспортне підприємство – організація, що здійснює перевезення
автомобільним транспортом, а також зберігання, технічне обслуговування і ремонт
рухомого складу.
Агрегати–оператори – конкретизація відношення, зокрема класифікація,
упорядкування, числові функції, пошук закономірностей та ін. Даний агрегат поєднує
частини у щось ціле, єдине.
Агрегати–структури – це описування зв'язків на всіх мовах конфігуратора.
Адекватність моделі — характеризує можливість реалізації цілей моделювання, а її
істинність - відповідність моделі сукупності наявних знань про об’єкт дослідження.
Істинність моделі не є гарантією її адекватності. Зокрема, неадекватність істинної моделі
може бути зумовлена накопиченням похибок через необхідність виконання великого обсягу
розрахунків.
Акт про несправність при перевезенні багажу — (PІR —Property Іrregularіty
Report) — документ, що оформлюється авіаперевізником (авіакомпанією) у присутності
пасажира негайно після виявлення шкоди, завданої багажу, перевезення якого
здійснювалося повітряними суднами одного чи декількох послідовних авіаперевізників
(авіакомпаній). Цей акт підписується авіаперевізником (авіакомпанією) та пасажиром.
Пункт 1.3 «Інструкції про порядок розшуку багажу, що не на-дійшов до аеропорту
призначення», затвердженої Наказом Міністерства транспорту України від 01.11.99 року №
526.
Акт про пошкодження багажу (DBR —Damage Baggage Report) — документ, що
складає авіаперевізник (авіакомпанія) у присутності пасажира або без нього з метою
констатації й описання характеру пошкодження багажу. Пункт 1.3 «Інструкції про порядок
розшуку багажу, що не надійшов до аеропорту призначення», затвердженої Наказом
Міністерства транспорту України від 01.11.99 року № 526.
Активна безпека (англ. active safety) — сукупність конструктивних якостей
транспортного засобу та дороги, що дає змогу шляхом активних дій учасників дорожнього
руху запобігти дорожньо-транспортній пригоді чи знизити тяжкість її можливих наслідків.
Акумулятор - пристрій для накопичення енергії з метою її подальшого використання.
Електричний А. перетворює електричну енергію в хімічну і в міру потреби забезпечує
зворотне перетворення; використовують як автономне джерело електроенергії (напр., на
транспорті).
Акумуляторна батарея - група однотипних електричних акумуляторів, з'єднаних
електрично і конструктивно для отримання необхідних значень струму і напруги.
Алгоритмічний метод - це обумовлена принципами навчання система регулятивних
правил організації вчителем процесу засвоєння нових знань і способів дій (включаючи
засвоєння алгоритмів) шляхом розпоряджень і показу алгоритмів виконання завдань
Альтернативні джерела енергії — будь-яке джерело енергії, яке є альтернативою
викопному паливу.
Амортизатор - пристрій для пом'якшення ударів в машинах (автомобіль, літак тощо) і
спорудах, для захисту від струсів та ударних навантажень. В А. використовують пружини,
торсіони, гумові елементи, а також рідини та гази.
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Аналіз у широкому значенні – це метод пізнання за допомогою розчленовування чи
розкладання предметів дослідження на складові частини.
Антикорозійне покриття (грецьк. anti – проти і лат. corrosio – роз’їдання) –
тонкошарове покриття на виробах для захисту від корозійної дії зовнішнього середовища і
надання їм декоративного вигляду. Розрізняють – металеві, лакофарбові, склоемалеві,
оксидні плівки, пластмасові та бітумні мастила, гумування.
Антикорозійний захист – первинний і вторинний захист конструкцій від дії
агресивних середовищ.
Ареометр - прилад для вимірювання густини рідин і твердих тіл. Дія А. ґрунтується
на законі Архімеда. В автомобільній техніці застосовується для вимірювання щільності
електроліту в акумуляторі.
Асоціація – найбільш загальне й істотне відношення, що встановлює наявність
зв'язків між поняттями без уточнення їхнього змісту і розмірів.
Б
Багаж — означає будь-який предмет чи автомашину, що перевозяться
перевізником за договором перевезення, за винятком: а) речей або автомашин, що
перевозяться за договором фрахтування, іншим договором, який стосується головним
чином перевезення вантажів; b) живих тварин; Стаття 1 Афінської конвенції про
перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року, складеної в Афінах 13 грудня
1974 року.
Багаж авіаційний — особисті речі пасажирів або екіпажу, що перевозяться на борту
повітряного судна за згодою з перевізником. Пункт 2 «Положення про взаємодію в
контрольованій зоні аеропортів та авіапідприємств щодо забезпечення авіаційної безпеки»,
затвердженого Наказом Міністерства транспорту України від 16 квітня 1997 р. № 140.
Багаж автомобільний — речі, вантаж, упаковані для відправлення транспортом і які
перевозяться окремо від пасажира. Пункт 2 «Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від
18 лютого 1997 р. № 176.
Багаж залізничний — речі та інші матеріальні цінності, що відправляються
пасажиром за окрему плату за наявності проїзних документів у багажному вагоні, який
прямує в тому ж напрямку, що і пасажир. Стаття 1 Закону України «Про залізничний
транспорт» від 4 липня 1996 року, № 273/96-ВР.
Багаж понад норму — багаж, маса якого перевищує встановлену
авіаперевізником (авіакомпанією) норму безкоштовного провозу багажу. Пункт 1.3
«Інструкції про порядок розшуку багажу, що не надійшов до аеропорту призначення»,
затвердженої Наказом Міністерства транспорту України від 01.11.99 року № 526.
Багажна бирка — документ, що видається авіаперевізником (авіакомпанією) про
визнання перевезення ним багажу. Пункт 1.3 «Інструкції про порядок розшуку багажу, що
не надійшов до аеропорту призначення», затвердженої Наказом Міністерства транспорту
України від 01.11.99 року № 526.
Багажна відомість — документ внутрішньовідомчого використання, що призначений
для оформлення приймання та здавання зареєстрованого багажу (між особами,
відповідальними за його збереження при перевезенні). Пункт 1.3 «Інструкції про порядок
розшуку багажу, що не надійшов до аеропорту призначення», затвердженої Наказом
Міністерства транспорту України від 01.11.99 року № 526.
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Багажна квитанція — офіційна розписка, яка підтверджує прийняття багажу для
перевезення. Пункт 2 «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»,
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176.
Багажний вагон — спеціальний вагон пасажирського парку, придатний для
прямування в пасажирському поїзді зі встановленою швидкістю. Має одне відділення для
перевезення вантажу. Також обладнаний для проїзду обслуговуючого персоналу. Пункт
1.1 «Правил перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях
України», затверджених Наказом Міністерства зв’язку і Міністерства транспорту України
від 20.03.97 № 26/90.
Бампер – енергопоглинаючий пристрій автомобіля (на випадок легкого удару) у
вигляді бруса, розташованого попереду (часто і ззаду); різновид буфера.
Біоди́зель (біодизельне паливо.) — екологічно чистий вид біопалива, а
також паливна добавка, яке отримують із рослинної олії чи тваринного жиру і
використовується для заміни нафтового дизельного палива. З хімічної точки зору
це пальне являє собою суміш метилових та/або етилових моноалкілових ефірів
довголанцюжкових жирних кислот (насичених і ненасичених). Біодизель є альтернативним
автомобільним паливом.
В
Вантаж — всі предмети з моменту прийняття для перевезення до здачі одержувачу
вантажу.
Вантаж автомобільний — усі предмети з моменту їх прийняття для перевезення до
видачі одержувачу. Пункт 2 «Правил надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р.
№ 176.
Вантаж залізничний — матеріальні цінності, які перевозяться залізничним
транспортом у спеціально призначеному для цього вантажному рухомому складі. Стаття 1
Закону України «Про залізничний транспорт» від 4 липня 1996 року № 273/96-ВР.
Вантаж повітряний — будь-яке майно, що перевозиться на борту повітряного судна,
за винятком бортових припасів та багажу. Пункт 2 «Положення про взаємодію в
контрольованій зоні аеропортів та авіапідприємств щодо забезпечення авіаційної безпеки»,
затвердженого Наказом Міністерства транспорту України від 16 квітня 1997 р. № 140.
Вантажна митна декларація (ВМД) —заява, що містить відомості про товари та
інші предмети і транспортні засоби та мету їх переміщення через митний кордон
України або про зміну митного режиму щодо цих товарів, а також інформацію,
необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики,
нарахування митних платежів. Пункт 2 «Положення про вантажну митну декларацію»,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 черв-ня1997 р. № 574.
Вантажне місце — умовна одиниця вантажу для приймання його для перевезення
або здачі вантажоодержувачу при здійсненні навантаження або розвантаження рухомого
складу.
Вантажовідправник — будь-яка фізична або юридична особа, яка подає перевізнику
вантаж для перевезення.
Вантажоодержувач — будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює
приймання вантажів, оформлення товарно-транспортних документів та розвантаження
транспортних засобів у встановленому порядку.
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Вантажопасажирський автомобіль — автомобіль, який за своєю конструкцією та
обладнанням призначений для перевезення як пасажирів, так і вантажу. Пункт 2 «Правил
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», затверджених Постановою
Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176.
Вантажопасажирські перевезення — це перевезення пасажирів з вантажем
вантажопасажирськими
автомобілями.
Вантажопасажирські перевезення можуть
виконуватись на замовлення або за встановленими маршрутами. Вимоги щодо організації
вантажопасажирських перевезень встановлюються Мінтрансом. Пункт 14 «Правил
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», затверджених Постановою
Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176.
Вантажопасажирський автомобіль – автомобіль, який за своєю конструкцією та
обладнанням призначений для перевезення як пасажирів, так і вантажів.
Ввізна вантажна митна декларація — заява, що містить відомості про товари та
інші предмети і транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України, мету їх
ввезення з-за меж митного кордону України або про зміну митного режиму для таких
товарів та інших предметів і транспортних засобів, а також інформацію, необхідну для
здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування
митних платежів. Стаття 1 Закону України «Про гербовий збір» від 13 травня 1999 року №
643-XІV.
Верифікація - перевірка, емпіричне підтвердження теоретичних положень науки
шляхом співставлення їх з об'єктом дослідження, даними відчуття та експерименту, це
повторюваність результату дослідження.
Визначення - логічна дія, за допомогою якої об'єкт повинен відрізнятися від інших
шляхом встановлення його специфічних і типових ознак чи такого розкриття змісту
терміна, яке позначає даний об'єкт і замінює опис його властивостей.
Викладач технічних дисциплін – це фахівець системи освіти, який відповідає
критеріям вчителя трудового і професійного навчання та є компетентним у питаннях
відповідної галузі навчання.
Винахід (англ. invention) — технічне рішення, що є новим, корисним у господарській
діяльності і може бути практично застосоване. Визнаний офіційними експертами винахід
може отримати правову охорону від держави і стати об'єктом промислової власності, що
засвідчується особливим правоохоронним документом, який має назву патент.
Виробничий процес – це сукупність взаємозв’язаних дій людей, засобів і предметів
праці, а також сил природи, спрямованих на виготовлення продукції (виконання робіт,
надання послуг).
Виробничо-технічна база – сукупність приміщень, споруд, обладнання та
інструменту, призначених для зберігання, технічного обслуговування, ремонту та
зберігання дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, а також створення
необхідних умов для високопродуктивної праці.
Висновок експерта – а) документ, в якому викладається хід і результати експертного
дослідження; б) відповідь експерта на поставлене питання.
Вихід – місце зняття вихідної характеристики. Вихідну характеристику називають
вихідним сигналом, реакцією системи на зовнішню дію.
Відновлюваністю (ремонтованістю) системи називається її здатність відновлювати
працездатність у випадку виникнення відмови за допомогою ремонту.
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Відомчий (промисловий) транспорт – транспорт, який виконує перевезення
вантажів свого підприємства чи відомства і значиться на балансі підприємства.
Внутрішньозаводський транспорт – забезпечує в основному потребу в
технологічних перевезеннях у межах окремого підприємства.
Вхід – місце прикладання зовнішньої дії. Зовнішню дію називають стимулом,
подразником, вхідним сигналом.
Г
Генератор – пристрій, апарат, машина, що виробляють якийсь продукт (напр.,
ацетиленовий Г., парогенератор), що виробляють електричну енергію (напр.,
електромашинний, магнітогідродинамічний, термоемісійний Г.) або створюють електричні,
електромагнітні, світлові або звукові сигнали коливання, імпульси (напр., ламповий,
магнетронний, квантовий, ультразвуковий Г.).
Гібри́дне
авто́ —
високоекономічне авто,
котре
рухається
завдяки
системі «електродвигун — двигун внутрішнього згорання» (надалі двигун), споживаючи
як пальне, так і заряд електроакумулятора. Головна перевага гібридного авто – зменшення
споживання пального та шкідливих викидів. Ефект досягається повним автоматичним
режимом роботи двигуна за допомогою бортового комп'ютера, починаючи від своєчасного
вимкнення двигуна під час зупинки у транспортному потоці, з можливістю продовжити рух
без його повторного старту, виключно на енергії акумуляторної батареї, та закінчуючи
складнішим механізмом рекуперації – використання електродвигуна як генератора
електричного струму для відновлення заряду батареї.
Гіпотеза – наукове передбачення, яке висувають для пояснення досліджуваного
явища, його сутності, структури, зв’язків, рушійних сил тощо.
Головна передача – зубчастий механізм трансмісії автомобілів та інших самохідних
машин, службовець для передачі і збільшення крутного моменту від карданного валу до
ведучих коліс, а отже, і для збільшення тягового зусилля.
Границя системи – це сукупність зв'язаних між собою елементів, які дозволяють
зробити поділ на "внутрішнє" (наприклад, функціональне середовище системи) і
"зовнішнє" середовища для розглянутої системи.
Д
Двигун – енергосилова машина, що перетворює енергію палива, електрики, вітру,
сонця та ін. у механічну роботу.
Двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) – тепловий двигун у якому паливо згоряє
безпосередньо в робочій порожнині (наприклад, у циліндрі), або в якому паливо, що згоряє
проходить у робочу порожнину.
Двигун поршневий – тепловий двигун, у якому газ, що розширюється (або пара)
впливає на днище поршня, змушуючи його рухатися в циліндрі.
Двигун пусковий – двигун, звичайно карбюраторний, слугує для пуску основного
двигуна, або двигуна зі значно більшою потужністю.
Декларація про вантаж — документ установленого зразка, що вміщує транспортні
характеристики вантажу та умови його безпечного морського перевезення, а також заяви
вантажовідправника про належну підготовку вантажу до транспортування. Розділ 3
«Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його
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безпечного морського перевезення», затвердженого Наказом Міністерства транспорту
України від 14.12.98 року № 497.
Динамічні моделі — відображають процеси змінювання стану та характеристик
системи. їх прикладами є рівняння фізичних процесів (рівняння дифузії, тепло провідності
та інші), моделі хімічних реакцій, перспективні плани розвитку організацій, моделі
циркуляції атмосфери й т. п.
Діагностика – визначення й оцінка технічного стану об'єкта дослідження без його
розборки за вихідними параметрами.
Діагностичний процес – це процес обробки вихідної інформації для отримання
висновку про стан досліджуваної системи. Як вихідну інформацію при вирішенні
діагностичного завдання використовують симптоми відмовлення й ознаки нормального
функціонування системи.
Довговічність – властивість системи зберігати працездатність з необхідними
перервами для технічного обслуговування і ремонтів до граничного стану, обговореного в
технічній документації.
Договір перевезення — означає укладений перевізником або від його імені
договір про перевезення пасажира або у відповідному випадку пасажира та його багажу.
Стаття 1 Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року,
складеної в Афінах 13 грудня 1974 року.
Договір фрахтування суден — за договором фрахтування судна на певний час
судновласник зобов’язується за обумовлену плату (фрахт) надати судно фрахтувальнику
для перевезення пасажирів, вантажів та для інших цілей торговельного мореплавства на
певний час. Надане фрахтувальнику судно може бути укомплектоване екіпажем (таймчартер) або не споряджене і не укомплектоване екіпажем (бербоут-чартер). Стаття 203
Кодексу торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року № 176/95-ВР.
Договірний перевізник — особа, яка є стороною договору повітряного перевезення,
укладеного з пасажиром чи відправником вантажу або з особою, яка діє від імені пасажира
або відправника вантажу. Пункт 1.4 «Положення про порядок проведення конкурсу на
право експлуатації міжнародної повітряної лінії».
Дорожній транспортний засіб (ДТЗ) — транспортний засіб, призначений для
експлуатації переважно на автомобільних дорогах транспорту загального користування усіх
категорій і сконструйований згідно з нормами. Пункт 1.3 «Положення про технічне
обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту»,
затвердженого Наказом Мінтрансу України від 30.03.98 р. № 102.
Дослідження операцій – це теорія використання наукових кількісних методів для
прийняття найкращого рішення у різних галузях діяльності людини. Ця наука дає
об’єктивні, кількісні рекомендації по управлінню цілеспрямованими діями людини.
Е
Екологічна безпека — це такий стан навколишнього середовища, коли гарантується
запобігання погіршення екологічної ситуації та здоров'я людини.
Екологічна проблема — це зміна природного середовища в результаті
антропогенних дій, що веде до порушення структури і функціонування природних систем
(ландшафтів) і призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків.
Екологічно чистий транспорт — транспортні засоби, що використовують для руху
переважно електричні двигуни.
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Експедитор з перевезення вантажів — працівник, який забезпечує виконання
комплексу операцій транспортно-експедиторського обслуговування під час перевезення
вантажів.
Експеримент – апробація досліджуваних явищ в контрольованих, штучно створених
умовах.
Експертні системи (англ. expert system) – комп’ютерні системи, що здатні частково
замінити фахівця-експерта у вирішенні проблемної ситуації. В інформатиці експертні
системи розглядаються спільно з базами знань як моделі поведінки експертів у визначеній
області знань з використанням процедур логічного виведення і прийняття рішень, а бази
знань – як сукупність фактів і правил логічного виведення у обраній предметній області
діяльності.
Елемент системи – найпростіша складова частина системи, яку умовно розглядають
як неподільну.
Експертиза технічного стану транспортних засобів – дослідження технічного стану
транспортного засобу методами судової експертизи.
Експлуатація технічної системи – це процес її використання за призначенням і
підтримки в технічно справному стані.
Електронний навчальний комплекс – складна дидактична система, яка може
поєднувати в собі функції автоматизованих навчальних і контролюючих систем,
моделюючих програм та інших програмних засобів, функціонування якої підтримує
навчально-виховний процес засобами інформаційних технологій.
Елемент – це поріг членування в рамках даної якості системи й елементарний його
носій.
Енергія – скалярна фізична величина, що є єдиною мірою різних форм руху матерії і
мірою переходу руху матерії з одних форм в інші. Існує досить багато форм енергії,
більшість із яких так чи інакше використовуються в енергетиці і різних сучасних
технологіях. На сучасному етапі розвитку цивілізації найбільш актуальна проблема
енергозбереження. Основне твердження про енергію зветься законом збереження енергії і
полягає в тому, що сумарна енергія замкненої системи не змінюється в часі.
Є
Єдина транспортна мережа – система, яка розвивається в плановому порядку, у якій
має місце взаємозв'язаний розвиток різних видів транспорту. Єдина транспортна система
забезпечує пропорційний розвиток окремих видів транспорту завдяки узгодженню їх
роботи і раціональних територіальних сполучень різних видів транспорту.
Єдина транспортна система України — єдину транспортну систему України
становлять: транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий,
автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт,
у тому числі
метрополітен), промисловий залізничний транспорт, відомчий транспорт, трубопровідний
транспорт, шляхи сполучення загального користування. Єдина транспортна система
повинна відповідати вимогам суспільного виробництва та національної безпеки, мати
розгалужену інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних послуг, у тому
числі для складування і технологічної підготовки вантажів до транспортування,
забезпечувати зовнішньоекономічні зв’язки України. Стаття 21 Закону України «Про
транспорт» від 10 листопада 1994 р. № 232/94-ВР.
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Ж
Жиклер – калібрований отвір для дозування подачі рідкого палива або повітря. У
технічній літературі Ж. називають деталі карбюратора (пробки, форсунки) з каліброваними
отворами. За виконуваних функцій і залежно від того, в якій системі карбюратора він
встановлений, розрізняють Ж. паливний, повітряний, головний, компенсаційний, холостого
ходу та ін Ж. оцінюють їх пропускною спроможністю (продуктивністю), тобто кількістю
рідини (зазвичай води), яке може пройти через калібрований отвір в одиницю часу;
пропускна спроможність Ж. виражається в см3/хв.
З
Загальна теорія систем (ЗТС) – науковий напрямок, пов'язаний з розробкою
сукупності філософських, методологічних, конкретно–наукових і прикладних проблем
аналізу й синтезу складних систем довільної природи.
Замовлення на перевезення вантажів — документ, який подає вантажовідправник
перевізникові на доставку обумовленої партії вантажів в узгоджені терміни.
Замовник — вантажовідправник або вантажоодержувач, який уклав з перевізником
договір про перевезення вантажів.
Закон регулювання – залежність керуючого сигналу, що виробляється регулятором,
від сигналу розбалансу у часі. Закон регулювання в загальному вигляді може бути
записаний залежністю: μ = kφ (Δ, t). Закон регулювання формується за допомогою
зворотних зв’язків. З урахуванням динамічних властивостей об’єкта керування він визначає
вид і якість перехідного процесу у системах автоматичного регулювання (САР).
Збереженість – властивість системи мати обумовлені експлуатаційні показники
протягом і після термінів збереження і транспортування, встановленого в технічній
документації.
Зворотний зв'язок – це зв'язок між виходом і входом того самого елемента чи
системи.
Здавання вантажу — подання вантажоодержувачу перевізником вантажу згідно з
товарно-транспортним документом з наступним розвантаженням і оформленням
документів про його передачу вантажоодержувачу.
Зміст освіти (навчання) – чітко окреслена система знань, умінь та навичок, що ними
повинні оволодіти учні протягом усіх років навчання у школі і яка впливає на формування
особистості учня як активного громадянина незалежної України.
І
Імітаційне моделювання — це метод конструювання моделі системи і проведення
експериментів. Проте під таке визначення підпадають майже всі види моделювання. Тому
потрібно виділити суттєві особливості імітаційного моделювання.
Інжене́рія – галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню
досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Іннова́ція — нововведення в галузі техніки, технології, організації праці або
управління, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду; кінцевий
результат інноваційної діяльності.
Інтелектуальна власність – система відносин, що виникають з приводу
привласнення ідеальних об’єктів, виражених в об’єктивованих інтелектуальних продуктах,
втілених у науково-технічних, літературних та мистецьких творах
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Інтелектуальна система – це технічна або програмна система, здатна вирішувати
задачі, що традиційно вважаються творчими та належать конкретній предметній області,
знання про яку зберігаються в пам’яті такої системи. Структура інтелектуальної системи
включає три основні блоки – базу знань, вирішувач і інтелектуальний інтерфейс.
Інтелектуально-інформаційні системи – комплекс програмних, лінгвістичних і
логіко-математичних засобів для реалізації основної задачі – здійснення підтримки
діяльності людини та пошуку інформації в режимі активного діалогу на природній мові.
Інтелектуальні технології управління прийняття рішень – це наукова дисципліна,
в рамках якої розробляється та удосконалюється сукупність методів та засобів для
створення інтелектуальних систем, що призначені для пошуку кореляцій, тенденцій,
взаємозв’язків і закономірностей між даними, підтримки прийняття рішень в умовах
невизначеності, розпізнавати ситуації, підтримувати інформаційну цілісність і безпечність
баз даних і баз знань, мета знань, видобувати, узагальнювати та набувати знання для
розширення області застосування інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень
переміщуючи їх за межі сфери оперативного управління в область підтримки прийняття
керуючих рішень.
Інтенсивність відмов – це швидкість появи відмов неремонтованої системи за
одиницю часу після даного моменту часу за умовою, що відмовлення до цього моменту не
виникло. Інтенсивність відмов позначають латинською буквою λ.
Інформаційна модель – модель об'єкта, представлена у вигляді інформації, яка
описує суттєві для даного розгляду параметри і змінні величини об'єкта, зв'язки між ними,
входи і виходи об'єкта та дозволяє моделювати можливі стани об'єкта шляхом подачі на
модель інформації про зміни вхідних величин.
Інформаційна система – система, що виконує збирання, обробку, збереження і
виробництво інформації з використанням автоматизованих процесорів і людей.
Інформаційне джерело – будь-яка система, що виробляє відомості або містить деяку
інформацію призначену для її передачі. Розрізняють інформаційні джерела: природнітехнічні; активні-пасивні.
Інформаційні ресурси – сукупність даних, що мають змістове навантаження;
відображають виробничо-господарську діяльність підприємства і документально
зафіксовані на різного виду носіях. Вони можуть бути використані в управлінні як чинник
збільшення обсягу виробництва і підвищення його ефективності.
Інформаційна система – це організована сукупність засобів, технологічних процесів,
функціонально-визначених груп працівників, які забезпечують збір, представлення та
накопичення інформаційних ресурсів у певній предметній області, пошук і видачу даних,
які необхідні для задоволення інформаційних потреб встановленого контингенту
користувачів – абонентів системи
Інформаційний пакет – документ, який містить загальну інформацію про
університет, назву напрямів, спеціальностей, спеціалізацій спеціальностей, анотації
(змістові модулі) із зазначенням обов'язкових та вибіркових курсів, методики і технології
викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних заходів, опис
системи оцінювання якості освіти тощо.
Інформаційні технології навчання – сукупність методів і технічних засобів збору,
організації, зберігання, обробки, передачі, і представлення інформації, що розширює знання
людей та розвиває їх можливості в задачах управління технічними і соціальними
процесами.
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Інформація – відомості про осіб, предмети, події, явища і процеси незалежно від
форми їхнього подання, що використовуються з метою одержання знань, прийняття рішень.
К
Категорія транспортних засобів – основна групова ознака класифікації
транспортних засобів, що об'єднує транспортні засоби декількох типів.
Кваліфіка́ція (від англ. Quality – якість ) — це наявність професійних знань, навичок
та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень
підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною
спеціальністю чи посадою, що визначається певними атестаційними категоріями.
Кібернетичний підхід — система розглядається як "чорний ящик". Метод "чорного
ящика" широко використовується під час моделювання систем, коли для дослідника
важливо отримати інформацію про поведінку системи, а не про її будову.
Компетенція – коло повноважень посадової особи, в межах якого вона повинна
володіти необхідними пізнаннями і має право приймати відповідальні рішення.
Компетентність – це здатність працівника кваліфіковано виконувати визначені види
робіт в рамках конкретної професії, досягаючи високих кількісних і якісних результатів
праці на основі знань, умінь і навичок, які у нього є.
Компоненти – це взаємодіючі структури цілісної системи, що підкоряються тим же
законам, що і вся система.
Компоненти системи – множина відносно однорідних елементів, які об'єднані
спільними функціями при забезпеченні виконання спільних задач розвитку системи
(для соціальних і економічних систем – ще й цілей такого розвитку).
Концептуальне моделювання — за допомогою природних або штучних мов
визначає принципові аспекти побудови або функціонування об'єкта дослідження.
Прикладами завдань концептуального моделювання є: побудова сценаріїв розвитку
організації з метою прийняття стратегічних рішень; вибір інерціальної або неінерціальної
системи відліку при записі рівнянь руху у механіці; врахування або неврахування динаміки
системи при її вивченні тощо.
Конфігуратор – це сукупність мов описування системи.
Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) –
модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних
технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).
Л
Логотип – комбінація початкових букв, що являє собою скорочену назву якої-небудь
установи, підприємства, фірми тощо; постійний словесний, образотворчий або об’ємний
знак, комбінований з літерами, цифрами, словами або без них, що є емблемою
телерадіоорганізації, студії, агентства чи окремої особи; зображення або малюнок, який
використовується людиною, групою або компанією, щоб відзначити ким вона є.
М
Магістральний (зовнішній) транспорт – здійснює, як правило, економічні
перевезення між виробниками і споживачами продукції і перевозить пасажирів. Цей вид
транспорту включає залізничний, автомобільний, авіаційний, трубопровідний, морський і
річковий види транспорту
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Маркетинг – процес планування і втілення задуму щодо ціноутворення, просування
та реалізації ідей, товарів і послуг шляхом обміну, який задовольняє цілі підприємства.
Маркування — потрібні написи, зображення та умовні позначки, поміщені на
упаковці, бирках або самому товарі, який відвантажується для належного перевезення та
здачі вантажу одержувачу.
Математичне (логіко-математичне) моделювання — передбачає побудову й
дослідження моделей математичними та логічними засобами. Прикладами математичних
моделей є: рівняння коливань як модель циклічного процесу; логістична крива як модель
кривої зростання; рівняння рівномірного та рівноприскореного руху тощо.
Машина (від лат. machina, від дав.-гр. Μηχανή — пристрій, засіб, знаряддя) —
технічний об’єкт, який складається із взаємопов’язаних функціональних частин (деталей,
вузлів, пристроїв, механізмів та ін.), що використовує енергію для виконання покладених
на нього функцій.
Ме́неджмент (українською — управління) — це процес планування, організації,
приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і
матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.
Мета навчання – визначається умовами розвитку побудови незалежної Української
держави та набутим досвідом у формуванні підростаючого покоління.
Мета виховного процесу – передача новим поколінням суспільно-історичного
досвіду; планомірний і цілеспрямований вплив на свідомість і поведінку людини з метою
формування відповідних установок, понять, принципів, ціннісних орієнтацій, що
забезпечують необхідні умови для її розвитку, підготовки до суспільного життя і трудової
діяльності.
Методи навчання – основні шляхи, способи навчальної роботи вчителя та учнів, за
яких набуваються певні знання, уміння та навички.
Метод дослідження – засіб досягнення мети, пізнання явищ дійсності в їх
взаємозв’язку і розвитку. Спосіб відтворення досліджуваного об’єкту або предмету.
Методологія дослідження - сукупність конкретних прийомів і способів для
проведення будь-якого наукового дослідження.
Методологія науки – вчення про принципи побудови, форми і способи науковопізнавальної діяльності.
Міжміські перевезення — перевезення вантажів, що здійснюються за межі міста
(населеного пункту).
Міжнародні автомобільні перевезення — перевезення за маршрутами, які виходять
за межі державного кордону (пункт 14 «Правил надання
послуг пасажирського
автомобільного транспорту», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 18
лютого 1997 р. № 176). Міжнародні автомобільні перевезення — перевезення за кордон
або з-за кордону в СРСР. Пункт 5 «Статуту автомобільного транспорту Української РСР»,
затвердженого Постановою Ради Міністрів Української РСР від 27 червня 1969 року № 401.
Міські перевезення — перевезення різнорідних за структурою вантажів у межах
міста.
Моделювання - вивчення об'єкту (оригіналу) шляхом створення і дослідження його
копії (моделі), яка заміняє оригінал з певних сторін, які цікавлять пізнання і підлягають
вивченню, непрямий, опосередкований метод наукового дослідження.
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Модель складу — відображає неоднорідність досліджуваної системи. При цьому
необхідно описати всі зв’язки між підсистемами та окремими елементами, та зв'язки
всередині підсистем, що є важливими для досягнення мети аналізу.
Модифікація транспортного засобу – видозміна основної моделі транспортного
засобу, зумовлена особливостями його використання. Змінам, як правило, підлягають кузов
чи устаткування. Шасі при цьому суттєво не міняється.
Н
Наближеність моделі означає, що вона лише наближено відображає характеристики
та відношення, що існують в об'єкті дослідження. Типовими прикладами наближень, які
використовують при математичному моделюванні, є заміна дискретних систем
неперервними та навпаки, задання обмежень на точність чисельних розрахунків, заміна
нелінійних залежностей лінійними тощо.
Наванта́жувач – те ж саме, що й навантажувальна машина: самохідна, причіпна або
стаціонарна машина, що захоплює, навантажує, переміщує й укладає в транспортні засоби,
штабелі або відвали сипкі, грудкові чи поштучні вантажі. Розрізняють ківшеві, ґрейферні та
інші навантажувачі.
Навчальна програма – це державний (приватний) документ, який визначає обсяг
знань, умінь і навичок для школярів та містить критерії оцінювання знань учнів для
вчителя.
Навчальний план – державний (приватний) документ, який визначає кількість
навчальних предметів та годин, які відводяться на їх вивчення.
Наробіток на відмовлення – середнє значення наробітку ремонтованої системи між
відмовленнями.
Насос – гідравлічна машина, що слугує для переміщення й створення напору рідин
всіх видів, механічної суміші рідини із твердими й колоїдними речовинами, зріджених
газів. Машини для перекачування й створення напору газів одержали назву вентиляторів і
компресорів.
Насос масляний – агрегат системи змащування двигуна, що забезпечує необхідний
тиск масла в ній.
Наука - система знань об'єктивних законів природи, суспільства і мислення, які
отримуються і перетворюються в безпосередню продуктивну силу суспільства в результаті
спеціальної діяльності людей.
Наукова інформація - це одне із загальних понять науки, що означає певні відомості,
сукупність якихось даних, знань тощо.
Наукове дослідження – цілеспрямоване вивчення об’єкта, предмета чи явища, в
якому використовуються методи науки, яке розкриває закономірності його розвитку й
функціонування і вказує чи передбачає шляхи та форми використання знання в інтересах
суспільства.
Наукове педагогічне дослідження – процес формування нових педагогічних знань,
один із видів пізнавальної діяльності, спрямованої на розкриття об’єктивних
закономірностей навчання, виховання і розвитку.
О
Об'єкт дослідження - процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране
для дослідження.
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Обсяг перевезень — кількість вантажу, перевезеного або заявленого
вантажовідправником і прийнятого перевізником для доставки одержувачу (в тоннах).
Основний формат – формат конструкторського документа, якому віддають перевагу,
розміри сторін якого становлять 1189×841 (A0) або одержаний послідовним діленням його
на дві рівні частини паралельно до меншої сторони до формату 297×210 (A4).
Освітній рівень - характеристика освіти за визначенням рівня сформованості якостей
людини, які забезпечують його все сторонній розвиток як осіб і достатні для отримання
відповідної кваліфікації.
Охолодження – зниження температури до певного рівня.
П
Пакетування — формування та скріплення вантажів в укрупнену вантажну
одиницю, яке забезпечує при доставці у встановлених умовах їхню цілість, збереження та
дозволяє механізувати вантажно-розвантажувальні та складські роботи.
Па́ливо альтернати́вне (англ. alternative fuel, нім. alternativer Brennstoff) —
це паливо, що є заміною відповідним традиційним видам палива і яке виробляється з
нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини.
Пасивна безпека (англ. passive safety) — сукупність конструктивних особливостей
транспортного засобу та дорожніх споруд, що забезпечують виключення чи зниження
тяжкості наслідків дорожньо-транспортної пригоди без активних дій учасників дорожнього
руху.
Перевезення – економічні здійснюються головним чином у сфері обертання
продукції; технологічні – здійснюються в основному в межах підприємства між його
підрозділами для задоволення потреб виробництва.
Перевізники — будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює автомобільні
перевезення вантажів на комерційній основі або за свій рахунок.
Підвіска транспортних машин – система механізмів і деталей з'єднання опорних
елементів (коліс, катків, лиж) з корпусом машини, призначена для зниження динамічних
навантажень і забезпечення рівномірного розподілу їх на опорні елементи при русі , що
служить також для підвищення тягових якостей машини. Автомобільна П. по конструкції
буває залежною і незалежною. У залежною П. жорстка балка (передня вісь, картер заднього
моста) пов'язує пружні елементи з колесами. У незалежній П. є спеціальний направляючий
апарат (хитні важелі, стійки) для кожного пружного елемента, що зв'язує підвішену частину
автомобіля з колесом. Тому праве і ліве колеса однієї осі мають самостійні вертикальні
переміщення. П. може бути ресорною, пружинною, торсіонною, пневматичною. Ресори
зазвичай застосовуються в залежною П. вантажних автомобілів, а також в задній П. деяких
легкових. Пружні елементи у вигляді пружин і тріснув використовуються в незалежній
передній П. легкових автомобілів.
Підприємство – самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним
органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами
для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення
виробничої, науково-дослідної, торгівельної, іншої господарської діяльності в порядку,
передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами
Підсистема – це система в системі більш високого порядку (надсистемі).
Пізнавальні (дескриптивні, описові) моделі відповідають теоретичним цілям і є
формою організації та подання знань.
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Підшипник – опора для цапфи валу або обертової осі. Розрізняють П. кочення
(внутрішнє і зовнішнє кільця, між якими розташовані тіла кочення кульки або ролики) і
ковзання (напр., втулка-вкладиш, вставлена в корпус машини).
Планетарна передача – зубчаста передача, що має колеса з переміщаються
геометричними осями (сателіти), які обкатуються навколо центрального колеса. Має малі
габарити і масу. Використовується у вантажопідйомних машинах, верстатах, рахункововирішальних пристроях.
Подорожній лист — первинний документ про облік вантажних автомобільних
перевезень, що всебічно характеризує роботу автомобіля і водія з моменту їх виїзду з
автотранспортного підприємства і до повернення на підприємство.
Прагматичні (нормативні, прескриптивні) моделі — засіб керування, організації
практичної діяльності людей, уявлення про зразково правильні дії, порядок їх виконання
або результати. Основним завданням таких моделей є наближення реальності до них,
оскільки у цьому разі модель розуміється як певний стандарт. У структурному системному
аналізі прагматичні моделі називають моделями "Як має бути" ("То be").
Предмет дослідження – найбільш важливі з теоретичної чи практичної точки зору
властивості, сторони, особливості, характеристики, прояви об’єкта, які підлягають
вивченню за допомогою певних методів.
Приймання вантажу — подання вантажовідправником підготовленого для
відправлення вантажу та товарно-транспортних документів перевізнику з наступним
навантаженням на транспортний засіб та оформлення документів про прийняття вантажу
перевізником для відправлення.
Прагматичні (нормативні, прескриптивні) моделі є засобом керування, організації
практичної діяльності людей, уявленням про зразково правильні дії, порядок їх виконання
або результати.
Працездатність – стан системи, при якому вона здатна виконувати задані функції з
параметрами, встановленими вимогами технічної документації.
Принцип - керівна ідея, основне правило, основна вимога до діяльності, поведінки
Програмне моделювання — передбачає побудову логіко-математичної моделі
об'єкта дослідження у вигляді певної послідовності дій (алгоритму), що реалізована як
комп'ютерна програма. Зазвичай такий вид моделювання використовують, якщо певні дії
відбуваються багаторазово і мають певні відомі статистичні характеристики.
Продукція транспорту – процес переміщення вантажів із пунктів виробництва до
пунктів споживання та пасажирів із пунктів відправлення до пунктів прибуття різними
видами транспорту відповідними транспортними мережами.
Професійне навчання - це підготовка студентів до професійної діяльності, яка є
основним джерелом його існування і визначальним чинником його соціального статусу.
Професійна освіта – це процес, продукт і результат засвоєння систематизованих
знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованої діяльності в межах тої чи іншої
професії, а також правил і норм поведінки, прийнятих у визначеному професійному
середовищі.
Професійна педагогіка – це галузь педагогічної науки, яка вивчає закономірності
навчання особи професії і формування професійно-важливих і соціальнозначущих якостей
особистості робітника.
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Професійна підготовка – сукупність соціально-економічних знань, вмінь та навичок,
якостей, трудового досвіду та норм поведінки, які забезпечують можливість успішної
роботи з певної професії; процес повідомлення студентами відповідних знань та вмінь.
Професія – це визначений суспільним поділом праці вид постійної діяльності, який
погоджується з нормами загальнолюдської моралі, базується на економічній свідомості і є
джерело матеріального забезпечення.
Процес
виховання-закономірне,
послідовне,
організоване,
безперервне,
систематичне керування розвитком і формуванням особистості.
Процес навчання - це цілеспрямована взаємодія викладача, що послідовно
змінюється, і що вчиться, в ході якого вирішуються завдання освіти, виховання і загального
розвитку
Р
Радіатор (від лат. radio - випромінюю) – пристрій в автомобілі для зниження
температури охолоджувальної рідини, що циркулює по системі каналів двигуна
внутрішнього згоряння. Охолодження здійснюється за рахунок випромінювання тепла із
зовнішніх стінок радіатора й теплообміну з навколишнім середовищем. Складається з
серцевини (охолоджуючої частини), верхньої та нижньої коробок (бачків) з патрубками.
Трубчасто-пластинчасту серцевину виконують у вигляді декількох рядів латунних трубок
овальної форми, розташованих у шаховому порядку; до трубок припаяні ребра
охолодження; трубчасто-стрічкову серцевину складають з одного ряду плоских латунних
трубок з припаяними до них пластинами. У верхній коробці знаходиться заливна горловина
з герметично закривається пробкою, яка має впускний і випускний клапани. У нижній
коробці розташований кран для зливу охолоджуючої рідини.
Ребра охолодження – виступи на циліндрі й головці блоку, розташовані на певній
відстані один від одного.
Реальні (матеріальні, речовинні, натурні) моделі — реальні об’єкти, які у тому чи
іншому відношенні можуть заміщувати об’єкти - оригінали. При цьому вони відтворюють
ті характеристики та властивості останніх, що цікавлять дослідника, і є більш зручними для
дослідження.
Резюме - короткий висновок, що містить основні положення доповіді, промови,
наукові праці, дискусії.. Вказівка на зміст первинної роботи, гранично лаконічна, може
бути у вигляді одного речення. Розміщується в кінці статті і містить інформацію оцінного
характеру
Ремонтоздатність – властивість системи, що полягає в пристосованості до
попередження, виявлення й усунення відмовлень і несправностей у процесі технічного
обслуговування і проведення ремонтів.
Ресурсом системи називається тривалість функціонування чи обсяг роботи,
виконаний системою до граничного стану, оговореного в технічній документації.
С
Симптомом відмов системи є інформація про відхилення від норм параметрів, що
характеризують її працездатність чи стан, а також про зміну цих відхилень у часі.
Система – безліч взаємодіючих елементів (компонентів) і відносин між ними, які в
цілому виконують певну функцію.
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Структурна схема – схематичне зображення взаємодії між елементами,
компонентами, підсистемами і зовнішнім середовищем.
Система – множина взаємопов’язаних елементів, відокремлена від середовища і яка
взаємодіє з ним, як ціле.
Система освіти – це сукупність навчально-виховних і культурно-освітніх закладів,
наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств,
державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти, які
згідно з Конституцією та іншими законами України здійснюють освіту і виховання
громадян.
Система пуску – сукупність приладів і пристроїв, що забезпечують запуск роботи
двигуна. Складається з електричного стартера, шестірень передачі від стартера до
маховика, джерела струму (акумулятора) і елементів дистанційного керування. У функції
системи входить обертання вала двигуна для пуску.
Системний аналіз – це вид цілеспрямованої діяльності, здійснюваної з метою
створення оптимального за формою, змістом, а також рівню деталізації й формалізації
подання наявних знань про складні системи, що є предметом інтересу дослідника.
Системний підхід – поняття, що підкреслює значення комплексності, широти
охоплення і чіткої організації в дослідженні, проектуванні й плануванні.
Спеціальність – сукупність знань, умінь, навичок із певної галузі знань та практичної
діяльності, надбаних у процесі цілеспрямованої підготовки і досвіду практичної роботи і
підтверджених відповідним документом про освіту.
Спеціалізація – зосередження на певних підприємствах виготовлення обмеженої
кількості типів виробів. Залежно від об'єктів спеціалізація буває предметною та
технологічною.
Стан системи – це внутрішня характеристика системи, значення якої в даний момент
часу визначає поточне значення вихідної величини.
Стартер – основний агрегат пускової системи двигуна, розкручує його вал до частоти
обертання, необхідної для запуску. Основні вузли С. – двигун, редуктор, пристрої
зчеплення і розчеплення з валом основного двигуна, пусковий пристрій (для С., які не
можуть запускатися самостійно, напр., Бензинових, турбокомпресорних). Можуть бути
електричними, пневматичними, механічними.
Статичні моделі призначені для визначення будови та характеристик, що
відповідають певному відносно стабільному стану системи, їх прикладами є структурні
схеми, кристалічні решітки кристалів, географічні карти, розклади руху поїздів,
кваліфікаційні характеристики фахівців тощо.
Структура – внутрішня організація системи, що являє собою специфічний спосіб
взаємозв'язку, взаємодії утворюючих його компонентів.
Структура системи – це сукупність «ключових» елементів, які перебувають між
собою у "сильних" зв'язках, по яким забезпечується обмін енергією, масою та інформацією
між елементами системи, і які визначають як функціонування системи в цілому, так і
способи її взаємодії із зовнішнім середовищем.
Сумішоутворення (у двигунах внутрішнього згоряння) – створення пальної суміші.
Зовнішнє С. (поза циліндром) здійснюється карбюратором (в карбюраторних двигунах) або
змішувачем (в газових двигунах), внутрішнє С. форсункою безпосередньо в камері
згоряння (напр., в циліндрі дизеля).
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Т
Творчість — діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих
раніше цінностей (наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші
інновації тощо). Необхідними компонентами творчості є фантазія, уява, психічний зміст
якої міститься у створенні образу кінцевого продукту (результату творчості).
Температура – фізична величина, що характеризує ступінь свободи i кінетичну
енергію часток макроскопічної системи, що перебуває в стані термодинамічної рівноваги.
Теорія пізнання (гносеологія) - вчення про природу пізнання та його можливості,
основні закономірності, форми та методи пізнання людиною навколишньої дійсності.
Теоретичне дослідження – вдосконалення та розвиток понятійного апарату галузі
науки, всебічне пізнання об’єктивної реальності у її суттєвих зв’язках і закономірностях.
Тепловий двигун (ТД) – двигун, у якому теплова енергія перетворюється в механічну
роботу. ТД становлять найбільшу групу серед первинних двигунів і використовують
природні енергетичні ресурси у вигляді хімічного або ядерного палива. В основі роботи ТД
лежить термодинамічний цикл. Терміном служби називається календарна тривалість
експлуатації системи до моменту виникнення граничного стану, оговореного в технічній
документації.
Термодинамічна температура – термодинамічна функція, що показує швидкість
збільшення внутрішньої енергії з ростом ентропії. По математичному змісту вона є
похідною від внутрішньої енергії по ентропії.
Термостат – пристрій для автоматичної підтримки теплового режиму двигуна, що
залежно від температури охолодної рідини або відкриває подачу рідини в радіатор, або
закриває й тоді охолодна рідина, минаючи радіатор, вертається у двигун.
Тертя – процес взаємодії твердих тіл при їхньому відносному русі (зсуві) або при русі
твердого тіла в газоподібному або рідкому середовищі. По-іншому називається фрикційною
взаємодією (англ. friction).
Тертя ковзання – сила, що виникає при поступальному переміщенні одного з
взаємодіючих тіл стосовно іншого й діє на це тіло в напрямку, протилежному напрямку
ковзання.
Тертя кочення – момент сил, що виникає при коченні одного із двох взаємодіючих
тіл стосовно іншого й протидіє обертанню тіла, що рухається. При відсутності відносного
руху двох контактуючих тіл і наявності сил, що прагнуть здійснити такий рух, у ряді
ситуацій виникає тертя спокою – сила, що виникає між двома контактуючими тілами й
перешкоджаючим виникненням відносного руху.
Технічні норми – вимоги, що містяться у нормативних актах, на підставі технічних
розрахунків і техніки керування транспортним засобом.
Технічний об'єкт – це предмет певного цільового призначення, який розглядається
при проектуванні, виробництві, експлуатації, дослідженнях і випробуваннях на надійність.
Технологія – слово грецького походження, буквально означає знання про
майстерність. Нині, вживаючи це поняття, мають на увазі, з одного боку, сукупність
прийомів і способів обробки або виробництва певних продуктів, а з іншого – науку про такі
способи.
Технологічність і економічність конструкції машини чи деталі – це найбільша
простота і найменші матеріальні затрати при виготовленні.
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Трансмісія автомобіля – сукупність агрегатів і механізмів автомобіля, які передають
крутний момент двигуна ведучим колесам і змінюють крутний момент і оберти за величиною і
напрямком.
Транспорт (від лат. trans — через і portare — нести) — сукупність засобів,
призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в
інше.
Транспорт загального користування – транспорт, що виконує перевезення вантажів
і пасажирів незалежно від того, ким вони були пред’явлені.
Транспортна географія — це наукова галузь, котра розглядає шляхи просторового
переміщення вантажів і пасажирів між окремими економічними районами і в
міжнародному сполученні та необхідні для їх перевезення мережі різноманітних видів
транспорту.
Транспортна задача (задача Монжа–Канторовича) – задача про оптимальний план
перевезення продукту (-тів) із пунктів відправлення до пунктів споживання. Розробка і
використання оптимальних схем вантажних потоків дозволяють знизити витрати на
перевезення.
Транспортна інфраструктура – економічно збалансована сукупність шляхів
сполучення, рухомого складу, закладів управління і зв’язку, різноманітного технічного
обладнання.
Транспортна мережа – сукупність усіх шляхів сполучення на означеній території та
зв’язаних з ними постійних пристроїв різних видів транспорту (шляхи сполучення –
залізничні, автомобільні та інші, порти, станції, комплекси транспортно-експедиційного
обслуговування тощо).
Транспортна послуга — перевезення вантажів та комплекс допоміжних операцій,
що пов'язані з доставкою вантажів автомобільним транспортом.
Транспортна система – комплекс узаємозв’язаних об’єктів (одного чи декількох
видів транспорту, призначених для виконання перевезень). До складу транспортної системи
входять: транспортна мережа, рухомий склад, постійні пристрої дорожнього сервісу,
відповідні структури керування.
Транспортний вузол - комплекс транспортних засобів у пункті стику декількох видів
транспорту, що спільно виконують операції з обслуговування транзитних, місцевих і
міських перевезень вантажів і пасажирів.
Транспортний засіб – пристрій, призначений для перевезення людей і/або вантажу, а
також такий, на якому встановлено спеціальне обладнання чи механізм.
Транспортний маркетинг – представляє собою систему організації та управління
діяльністю транспортних підприємств, фірм і компаній на основі комплексного вивчення
ринку транспортних послуг та попиту споживачів з метою створення найкращих
економічних умов реалізації своєї продукції.
Транспортні коридори – комплекс наземних і водяних транспортних магістралей на
визначному напрямку з відповідною інфраструктурою, у яку входять допоміжні споруди,
під’їздні колії, прикордонні переходи, сервісні пункти, вантажні термінали, обладнання для
управління рухом. Ці комплекси діють у відповідності до законодавчих і нормативних
актів, які забезпечують можливість перевезення вантажів і пасажирів на рівні вимог
Європейського співтовариства.
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Транспортні тарифи – система перевізних платежів і додаткових зборів, а також
правила їх застосування та обчислення, що затверджені у встановленому порядку і
обов'язкові для осіб та організацій, які користуються транспортом.
Транспортно-економічні зв’язки – обмін продукцією (вантажами) між різними
підприємствами, районами, державами, згрупований за напрямками переміщення.
Транспортно-складський комплекс – частка інфраструктури транспортного вузла.
Цей комплекс дозволяє виконувати на сучасному рівні всі необхідні операції з переробки і
транспортування різних вантажів. До складу комплексу входять термінали для
перевантаження „вагон-вагон”, „вагон-автомобіль”, „автомобіль-автомобіль”, склади
контейнерів, служба митниці, автостоянки, сучасні засоби телекомунікації тощо.
Тренажерні технічні засоби – спеціалізовані навчально-тренувальні пристрої, які
призначені для формування первинних умінь і навиків.
Трудові ресурси (персонал) підприємства – це сукупність постійних працівників,
які одержали необхідну професійну підготовку і (або) мають практичний досвід і навички
роботи та вкладають їх в проведення господарсько-фінансової діяльності підприємства.
Трудомісткість – трудовитрати на проведення одного технічного обслуговування
(ремонту) даного виду.
Товарно-транспортна документація — комплект юридичних документів, на
підставі яких здійснюють облік, приймання, передавання, перевезення, здавання вантажу
та взаємні розрахунки між учасниками транспортного процесу.
Турбонадув – спосіб підвищення потужності двигуна внутрішнього згоряння за
рахунок підвищення тиску заряду, завдяки роботі турбокомпресора. Був запатентований в
1905 р. швейцарським інженером Альфредом Бюхi.
У
Управління – діяльність, спрямована на розробку рішень, організацію контролю
регулювання об’єкта управління згідно з метою, аналіз і підведення підсумків на основі
достовірної інформації.
Управління дорожнім рухом – це методи й прийоми зміни параметрів транспортних
потоків у часі.
Уніфікація – раціональне скорочення кількості типів, видів і розмірів об'єктів
однакового функціонального призначення. Як приклад уніфікації можна навести чинні
сьогодні стандарти для кріпильних виробів (болтів, гайок, гвинтів, шпильок, шайб тощо),
труб, трубопровідної арматури (кранів, клапанів, вентилів, трійників, кутників, муфт тощо),
редукторів, електродвигунів, генераторів, пневмо- та гідродвигунів (камер, циліндрів
тощо), підшипників кочення, ланцюгів, пасів, шпонок, заготовок тощо.
Урок – це основна дидактична форма навчання, що пройшла випробування протягом
кількох століть, за якої поєднуються індивідуальні та колективні шляхи навчальнопізнавальної діяльності, протягом 30 та 45 хвилин з учнями однакового віку, обох статей із
приблизно однаковим інтелектуальним розвитком.
Ф
Факт науковий – реальність, дійсність, складовий елемент основи наукового знання,
віддзеркалення об'єктивних властивостей речей і процесів. Характерні властивості
наукового факту – новизна, точність, об'єктивність, достовірність. На основі фактів
будуються теорії, виводяться закони
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Фізичне моделювання — здійснюють шляхом дослідження як моделі реального
фізичного об'єкта, між яким і об'єктом-оригіналом встановлені відношення подібності, що
ґрунтуються на подібності фізичних процесів, що відбуваються в них. Зокрема при
проектуванні гідротехнічних споруд здійснюють попереднє дослідження моделей, що є їх
зменшеними аналогами.
Фільтр – пристрій для очищення рідин або газів від непотрібних і шкідливих
домішок.
Фільтр – пристрій для очищення палива, повітря, масел в автомобілі. Будь-який
фільтр - це посудина, розділена на дві частини фільтруючою перегородкою. Між частинами
фільтра створюється різниця тисків, під дією якої рідина (газ) проходить через перегородку,
що затримує тверді частки.
Фільтр масляний – прилад системи змащення двигуна, що забезпечує видалення з
моторного масла твердих часток.
Фільтрація – рух рідини або газу через фільтр.
Фонди підприємства – це матеріальні та грошові ресурси, які перебувають у
розпорядженні підприємства
Функціональна (феноменологічна) схема – графічне представлення функцій
системи чи її компонентів без відображення їхнього внутрішнього структурування.
Функціональне середовище системи – це характерна для системи сукупність правил
і параметрів (часто сформульованих у вигляді законів або алгоритмів), за якими
здійснюється
взаємодія
(взаємообмін)
між
елементами
системи
й
функціонування(розвиток) системи в цілому.
Х
Ходова частина – сукупність елементів, що створюють візок транспортного засобу. До
ходової частини належать рама, мости, підвіска й колеса.
Ц
Центрифуга – пристрій (машина або прилад), що служить для поділу сипучих тіл або
рідин різної питомої ваги й відділення рідин від твердих тіл шляхом використання
відцентрової сили. При обертанні в центрифузі частки з більшою густиною
розташовуються на периферії, а частки з меншою густиною – ближче до осі обертання. У
двигунах центрифуги застосовуються для тонкого очищення масла.
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