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Характеристика дисципліни
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Автотехнічна експертиза
дорожньо-транспортних пригод» є дослідження обставин дорожньотранспортних пригод, організація та проведення екпертизи, методи експертного
дослідження.
Метою вивчення дисципліни є надання студентам знаннь з технічної
сторони експертизи дорожньо-транспортних пригод, підготовити студентів до
самостійного вирішення проблем, які постають перед автомобілістами у
випадку виникнення й дослідження дорожньо-транспортної пригоди.
Завданням вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з організацією
й провадженням автотехнічної експертизи та основними методиками
експертного дослідження обставин ДТП.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати:

мету і задачі експертизи, поняття судової автотехнічної експертизи;

вибір та визначення вихідних даних, необхідних для аналізу ДТП;

етапи експертизи;

визначення моменту виникнення небезпеки для руху;

розрахунки руху автомобіля;

аналіз стійкості транспортних засобів;

методику аналізу механізму наїзду автомобіля на перешкоду;

методику аналізу маневру автомобіля;

розрахунки маневрів при аналізі ДТП;

питання експертного дослідження транспортних засобів;

права та обов’язки учасників експертизи;
вміти:

проводити огляд, складати протокол і схему місця події;

працювати з вихідними даними, необхідними для проведення судової
автотехнічної експертизи;

відновлювати й досліджувати механізм ДТП;

складати висновок експерта-автотехніка.
Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей
Освітньої програми:
ЗК 1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
ЗК 3. Здатність здійснювати безпечну діяльність;
ЗК 9. Здатність працювати автономно;
ФК 2. Здатність використовувати у професійній діяльності знання з основ
конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів і основ
розрахунку автомобільних транспортних засобів;

ФК 3. Здатність проведення вимірювального експерименту і обробки його
результатів;
ФК 13. Здатність аналізувати техніко - експлуатаційні показники
автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів з метою виявлення
та усунення негативних чинників та підвищення ефективності їх використання;
ФК 14. Здатність брати активну участь у дослідженнях та експериментах,
аналізувати, інтерпретувати і моделювати окремі явища і процеси у сфері
автомобільного транспорту.
Навчальна дисципліна направлена на забезпечення результатів
навчання:
РН 7. Аналізувати інформацію, отриману в результаті досліджень,
узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній діяльності;
РН 9. Аналізувати та оцінювати об’єкти автомобільного транспорту, їх системи
та елементи;
РН 10. Планувати та здійснювати вимірювальні експерименти з використанням
відповідного обладнання, аналізувати їх результати;
РН 14. Аналізувати технологічні процеси експлуатації, обслуговування й
ремонту об’єктів автомобільного транспорту;
РН 24. Застосовувати математичні та статистичні методи для побудови і
дослідження моделей об’єктів і процесів автомобільного транспорту,
розрахунку їх характеристик, прогнозування та розв’язання інших складних
задач автомобільного транспорту.
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