
Навчальна література для 
спеціальності

“ АВТОМОБІЛЬНИЙ 
ТРАНСПОРТ”



Сажко, В. А. Електрообладнання
автомобілів і тракторів : підручник /
В. А. Сажко ; рец.: В. В. Рудзінський,
С. К. Полянський, А. З. Філіпов. – К. :
Каравела, 2008. – 400 с. : іл.

Розглянуто принцип дії, будову,
роботу та експлуатацію систем і
окремих виробів
електрообладнання автомобілів і
тракторів, що експлуатуються в
Україні.



Лудченко, О. А. Технічне
обслуговування і ремонт автомобілів.
Організація і управління : підручник /
О. А. Лудченко. – К. : Знання-Прес,
2004. – 478 с. : іл.

Розглядаються організаційно-
правові форми підприємницької
діяльності у технічному автосервісі,
основні принципи організації,
планування, економіки та управління
виробничими процесами технічного
обслуговування і ремонту автомобілів
у нових умовах господарювання.



Бабіч, Б. С., Лущик В. В. Технічне
обслуговування й ремонт металевих
кузовів автомобілів : підручник / Б. С.
Бабіч, В. В. Лущик. – К. : Либідь, 2001.
– 460 с. : іл.

Наведено основні відомості про
будову кузовів автомобілів різних
моделей. Викладено порядок
виконання робіт із технічного
обслуговування кузовів та їхніх
механізмів. Розглянуто технології,
методи й способи ремонту кузовів,
застосовувані матеріали,
інструменти, обладнання та
пристрої. Висвітлено питання
безпеки праці під час технічного
обслуговування й ремонту кузовів.



Технологічне проектування
автотранспортних підприємств : навч.
посібник / С. І. Андрусенко, В. О.
Білецький, П. І. Бортницький та ін. ;
рец.: О. М. Коробочка, В. В.
Рудзінський, В. В. Березняцький. – К. :
Каравела, 2009. – 368 с. – (Українська
книга)

Розглядаються питання
технологічного проектування
комплексних підприємств
автомобільного транспорту. Проекти
створення або реінжинірингу
автотранспортних підприємств,
насамперед, розглядаються
інвестиційні проекти, в яких виділено
дві важливі частини – технологічну та
економічну.



Желобов, А. А., Конаков, А. М.
Устройство и техническое
обслуживание автомобилей категории
«В» и «С» на примере ВАЗ 2110, ЗиЛ
5301 «Бычок» : учеб. пособие / Л. А.
Желобов, А. М. Конаков. – Ростов н/Д :
Феникс, 2002.- 256 с. : ил. – (Б-ка
автомобилиста)

Представленные материалы по
конструкции в основном даны в виде
принципиальных схем, которые
позволяют разъяснить основу
конструктивного решения той или
иной системы в целом и отдельных
узлов в частности.



Автомобілі. Тягово-швидкісні властивості
та паливна економічність : навч.
посібник / В. П. Сахно, Г. Б. Безбородова,
М. М. Маяк, С. М. Шарай. – К. : КВІЦ,
2004. – 174 с : іл.

Представлені теоретичні та
методичні положення для обчислень на
ПК показників тягово-швидкісних
властивостей та паливної економічності
автомобілів різних типів. Викладено
методи та способи розрахунків.



Automobiles : навч. посібник з
англійської мови / Н. І. Марченко, Н. О.
Курносова, О. В. Забашта та ін. –
Житомир : ЖДТУ, 2005. – 256 с.

В розділах посібника англійською
мовою описані особливості
конструкції, принципи робочого
процесу і елементи технічного
обслуговування сучасного
автомобіля, історія створення
автомобіля і двигунів, вплив
автомобілів на довкілля,
автомобільна електроніка, фрази,
діалоги, жарти, тощо.



Довідник водія. Добірка
законодавчих актів для власників
транспортних засобів / упорядкув.
Є. К. Пашутинського. – К. : КНТ,
2005. – 408 с.

Розміщено основні акти
законодавства України, знання яких
може бути корисним для водіїв.



Мельничук, С. В. Гідравлічні
системи автомобіля : навч.
посібник. – Житомир :
ЖДТУ, 2004. – 294 с. : іл.

Наведені відомості про
об’ємний гідропривод та
гідравлічні передачі.
Розглянуто принципові
схеми та роботу елементів
об’ємного гідропривода.
Наведені основні рівняння
їх розрахунку.



Дерех, З. Д., Душник В. Ф. Підручник 
водія. Основи керування автомобілем / 
З. Д. Дерех, В. Ф. Душник. – К. : Арій, 
2008. – 144 с. : іл.

Викладено техніку користування
органами керування автомобілем,
починаючи від посадки в автомобіль і
закінчуючи особливостями керування
автомобілем у складних дорожніх
умовах.



Тимовський О. А., Нестеренко В. Б.
Основи автотранспортного права.
Екзаменують ДАІ на дорогах : навч.
посібник / О. А. Тимовський, В. Б.
Нестеренко. – К. : Арій, 2008. – 256 с.

Розглядаються питання
державного регулювання й контролю
за діяльністю автомобільного
транспорту, завдання й функції
Державної автомобільної інспекції,
права й обов’язки учасників
дорожнього руху.



Підручник водія / О. Я. Фоменко, В.
П. Сахно, Г. О. Ковальчук та ін. ; за
заг. ред. О. Я. Фоменка. – К. : Літера
ЛТД, 2013. – 240 с. : іл.

Вперше зібрано всі матеріали,
які потрібно вивчити і знати, щоб
не тільки успішно підготуватися до
іспитів в автошколі і ДАІ, а й
упевнено почуватися за кермом.



Технічна експлуатація та надійність
автомобілів : навч. посібник / Є.Ю.
Форнальчик, М. С. Оліскевич, О. Л.
Мастикаш, Р. А. Пельо. – Львів : Афіша,
2004. – 492 с.

Викладено сучасне трактування
технічної експлуатації автомобілів, її
зміст та завдання. Розгляд матеріалів
побудований за логікою їх засвоєння
– від теоретичних основ до
практичного застосування
результатів.



Справочник автомобилиста. Руководство
по ремонту и обслуживанию автомобиля /
сост. В. Н. Москвин. – Харьков : Книжный
клуб семейного досуга, 2006. – 351 с. : ил.

Рассмотрены факторы, определяющие
надежность, безопасность и
экономичность автомобиля. С помощью
этого справочника можно найти
неисправности, понять причины их
появления и самостоятельно устранить.



Полянський, С. К., Коваленко, В. М.
Експлуатаційні матеріали : підручник / С. К.
Полянський, В. М. Коваленко. – К. : Либідь,
2003. - 448 с.

Систематизовано основні відомості
про паливо-мастильні матеріали
(включаючи газоподібні та перспективні
види палива), гумотехнічні вироби,
лакофарбові матеріали і клеї.



Окоча, А. І., Білоконь, Я. Ю. Паливно-
мастильні та інші експлуатаційні
матеріали : підручник / А. І. Окоча, Я.
Ю. Білоконь. – К. : Центр. дух. культ.,
2004. – 448 с.

Викладено основні фізико-хімічні
та експлуатаційні властивості
сучасних вітчизняних і закордонних
видів палив, мастильних матеріалів і
технічних рідин, особливості їх
раціонального, економічного і
безпечного застосування.



Кисликов, В. Ф., Лущик, В. В. Будова
й експлуатація автомобілів :
підручник. – 5-те вид. – К. : Либідь,
2005. – 400 с. : іл.

Розглянуто загальну будову
автомобіля, будову й принцип дії
його вузлів, механізмів, агрегатів і
систем (двигуна, трансмісії, ходової
частини, механізмів керування,
електрообладнання, кузова),
викладено порядок організації й
виконання їх технічного
обслуговування й ремонту.



Автотранспортні засоби категорій “В” і
“С” : навч. посібник / Я. Ю. Білоконь,
С. О. Войцехівський, А. І. Окоча та ін. ;
за ред. Я. Ю. Білоконя. – К. : Арій,
2009. – 352 с. : іл.

Розглянуто будову, роботу,
технічне обслуговування та способи
самостійного усунення несправностей
переважно розповсюджених в Україні
автомобілів і причепів, приділена
увага організації їх використання.


