
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
27, 274 «Автомобільний транспорт» 

1. Код: ППВ2 

2. Назва: Технічна експлуатація автомобілів. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9-10. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 9. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Марчук Р.М., канд. техн. наук, 

доцент. 

9. Результати навчання:  

• набуття теоретичних знань та практичних навичок експлуатації, як окремих автомобілів, так і 

цілих автомобільних парків; 

• набуття теоретичних знань та практичних навичок організації технічного обслуговування і 

ремонту автотранспортних засобів;  

• вміння прогнозувати та аналізувати техніко-економічні показники діяльності підприємств 

автомобільного транспорту. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Вступ до фаху», «Автомобілі», 

«Організація автомобільних перевезень», «Основи технології виробництва та ремонту автомобілів», 

«Технологічне обладнання для обслуговування і ремонту автомобілів». 

12. Зміст курсу: Види автомобільних транспортних підприємств. Виробнича програма з технічного 

обслуговування і ремонту, та її планування. Методи організації ТО і Р автомобілів. Організація 

робочих місць з ТО і Р автомобілів та виконавці цих робіт. Проектування зон і постів з ТО і Р 

автомобілів. Проектування дільниць з ТО і Р автомобілів та складського господарства. Організація 

ТО і Р автомобілів індивідуального використання. Вимоги до планувальних рішень виробничих 

корпусів і генеральних планів підприємств автомобільного транспорту. Контроль якості ТО і Р 

автомобілів. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Канарчук В. Є. та iн. Основи технічного обслуговування i ремонту автомобiлiв. Кн. 2. 

Органiзацiя, планування й управлiння: - Київ: Вища шк., 1994. - 383 с. 

2. Ященко М. М. Проектування підприємств автомобільного сервісу: - Київ: НТУ, 2004. - 172 с. 

3. Марков О. Д. Станции технического обслуживания автомобилей. – Київ: Кондор, 2008. - 536 с.  

4. Технологічне проектування автотранспортних підприємств: навч. посіб./За ред. проф. С. І. 

Андрусенка. – Київ: Каравелла, 2009. - 368 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
48 год. лекцій, 48 год. практичних робіт, 174 год. самостійної роботи. Разом – 270 год.  

Методи:індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен - тестовий, в кінці 9-го та 10-го семестрів. 

Поточний контроль (60 балів): тестування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
 
В. о. завідувача кафедри      В.М. Глінчук, к.т.н, доцент. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discipline description 
27, 274 «Automobile transport» 

1. Code: ППВ2 

2. Discipline: The technical exploitation of the automobile. 

3. Type: compulsory. 

4. Higher education level: the 2nd (Master’s degree). 

5. Year of training: 5. 

6. Semester 9-10. 

7. Number of ECTS credits: 9. 

8. Lecturer/lecturers surname, initials, degree, position: Marchuk R.M., Ph.D., Lecturer. 

9. Training results:  

• acquiring theoretical knowledge and practical skills of operation, both separate automobile, and 

whole motor park; 

• acquiring theoretical knowledge and practical skills of organization of technical maintenance and 

repair of motor vehicles;  

• ability to predict and analyze technical and economic indicators of motor transport enterprises 

activity.  

10. Forms of organizing classes: training classes, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Introduction to the profession», 

«Automobiles», «Organization of automobile transportation», «Bases of the production technology and 

automobile repairs», «Technological equipment for maintenance and repair of automobiles». 

12. Course content: Types of automobile transport enterprises. The production program on technical 

maintenance and repair, and its planning. Organization methods of technical maintenance and repair of 

automobiles. Organization of work places for technical maintenance and repair of automobiles and 

performers of these works. Designing zones and posts for technical maintenance and repair of automobiles. 

Designing workshops for technical maintenance and repair of automobiles and warehouses. Organization of 

technical maintenance and repair of automobiles for individual use. Requirements for planning decisions of 

industrial buildings and general plans of motor transport enterprises. Quality control of technical 

maintenance and repair of automobiles. 

13. Recommended editions:  
1. Kanarchuk V. Ie. ta in. Osnovy tekhnichnoho obsluhovuvannia i remontu avtomobiliv. Kn. 2. 

Orhanizatsiia, planuvannia i upravlinnia: - Kyiv: Vyshcha shk., 1994. - 383 s. 

2. Yashchenko M. M. Proektuvannia pidpryiemstv avtomobilnoho servisu: - Kyiv: NTU, 2004. - 172 s. 

3. Markov O. D. Stantsyy tekhnycheskoho obsluzhyvanyia avtomobylei. – Kyiv: Kondor, 2008. - 536 s.  

4. Tekhnolohichne proektuvannia avtotransportnykh pidpryiemstv: navch. posib./Za red. prof. S. I. 

Andrusenka. – Kyiv: Karavella, 2009. - 368 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures - 48 hours, practical classes - 48 hours, independent work – 174 hours. Total – 270 hours.  

Methods of teaching:individual tasks, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): exam – test at the end of the 9
th

 and 10
th

 semesters. 

Current control (60 points): testing. 

16. Teaching language: Ukrainian. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


