
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ППВ 1; 

2. Назва: Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1, 2 ; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 10; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ігнатюк Роман Михайлович, 

к.т.н., доцент; 

9. Результати навчання:  
� використовувати сучасні методи і засоби при технологічному плануванні ВТБ АТП; 

� застосовувати різноманітні форми організації і функціонування структур ВТБ; 

� оцінити перспективу розвитку і вибрати оптимальне рішення при оновлені ВТБ АТП в 

ринкових умовах. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вступ до фаху, експлуатаційні 

матеріали, автомобілі, технологія конструкційних матеріалів, взаємозамінність стандартизація і 

технічні вимірювання, матеріалознавство, автомобільні двигуни, технічна експлуатація автомобілів, 

основи технології виробництва та ремонту автомобілів, основи технічної діагностики автомобілів, 

автотехнічна експертиза, організація автомобільних перевезень. 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: технічна експлуатація 

автомобілів, спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту. 

12. Зміст курсу: аналіз виробничих фондів, загальне поняття виробничо-технічної бази, шляхи 

розвитку виробничо-технічної бази, удосконалення структури виробничої бази, формування 

виробничих потужностей, методи визначення виробничої потужності, характеристика процесів ТО, Р 

та зберігання рухомого складу, роль виробничих систем у технічній підготовці рухомого складу, 

форми організації ВТБ, управління розвитком виробничих систем, організаційно-правові форми 

підприємницької діяльності на автомобільному транспорті, маркетинг на автомобільному транспорті, 

управління розвитком виробничих систем, підвищення технічного рівня виробництва, потреба 

оновлення ВТБ, технологічне проектування нових підприємств, реконструкція діючих підприємств, 

збалансування виробничих потужностей, технічне переоснащення виробництва, оптимізація процесів 

розвитку виробництва, планування перспективного розвитку виробництва, формування варіантів 

перспективного розвитку виробничо-технічної бази, підвищення екологічності автомобілів та 

елементів виробничо-технічної бази, перспективи розвитку виробничих систем, наукова концепція 

програми формування транспортного комплексу. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Біліченко В.В., Крещенецький В. Л., Романюк С. О., Смирнов Є. В. «Виробничо-технічна база 

підприємства автомобільного транспорту» Навчальний посібник. –Вінниця: ВНТУ, 2013. – 182 с. 

2. Канарчук В.Є., Курніков І.П., «Виробничі системи на транспорті».–Підручник. – К.: Вища школа, 

1997. – 359 с. 

3. Канарчук В. Є., Лудченко О. А., Чигринець А. Д. «Основи технічного обслуговування і ремонту 

автомобілів». У 3 кн. Кн.1. Теоретичні основи. Технологія: Підручник. – К.: Вища шк., 1994. – 342 с. 

4. Канарчук В.Є. та iн. Основи технічного обслуговування i ремонту автомобiлiв. У 3 кн. Кн. 2. 

Органiзацiя, планування й управлiння: Пiдручник. – К.: Вища школа, 1994. –383 с. 

5. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління: 

Підручник. - К.: Знання, 2004. – 478 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
1 семестр – 16 год. лекцій, 16 год. практичних занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

2 семестр – 36 год. лекцій, 36 год. практичних занять, 102 год. самостійної роботи, 36 год 

індивідуальне завдання: КП. Разом – 210 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів навчання. 

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

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен в кінці 2 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

В.о. завідувача кафедри автомобілів       В.М. Глінчук  

та автомобільного господарства               к.т.н., доцент 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 

1. Code: PPV 1; 

2. Title: Production and technical base of enterprises of motor transport;; 

3. Type: Required; 

4. The level of higher education: II (Master); 
5. Year of study as proposed discipline: 1; 

6. Semester when studied discipline: 1, 2; 

7. Number of established ECTS credits: 10; 

8. Surname, initials of lecturer / lecturers, scientific degree, position: Ihnatiuk Roman Mikhailovich, 

Candidate of Technical Sciences, docent; 

9. Learning outcomes: 
� use modern methods and means in technological planning of VTB ATP; 

� apply various forms of organization and functioning of VTB structures; 

� to evaluate the development prospects and to choose the optimal solution when updating VTB ATP 

in market conditions. 

10. Forms of organization of classes: lectures, independent work, practical training, control measures. 

11 • Disciplines preceding the study of the specified discipline: introduction to the specialty, maintenance 

materials, cars, technology of construction materials, interchangeability standardization and technical 

measurements, materials science, automobile engines, technical exploitation of cars, basis of technology of 

production and repair of cars, basis of technical diagnostics of cars, automotive expertise, organization of 

road transport. 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: technical exploitation of cars, 

specialized mobile warehouse of motor transport. 

12. Content of the course: analysis of production assets, general concept of production and technical base, 

ways of development of production and technical base, improvement of the structure of the production base, 

formation of production capacities, methods for determining the production capacity, characteristics of 

maintenance processes, and storage of rolling stock, the role of production systems in the technical training 

of rolling stock , forms of organization of VTB, management of the development of production systems, 

organizational and legal forms of entrepreneurial activity in road transport, marketing on motor transport 

those who control the development of production systems, increase the technical level of production, the 

need to upgrade VTB, technological design of new enterprises, reconstruction of operating enterprises, 

balancing production capacity, technical re-equipment of production, optimization of production 

development processes, planning of long-term development of production, the formation of options for long-

term development of industrial and technical bases, increase of environmentally friendly cars and elements 

of production-technical base, prospects of development of production ystem, scientific concept formation 

program transport sector. 

13. Recommended editions: 
1. Bilichenko V.V, Kreschenetsky V. L., Romaniuk S. O., Smirnov Ye. V. "Production and technical basis 

of the enterprise of motor transport" Textbook. -Vinnitsa: VNTU, 2013. - 182 p. 

2. Kanarchuk V.Ye., Kournnikov I.P., "Production systems in transport" .- Textbook. - K.: High school, 

1997. - 359 p. 

3. Kanarchuk V.Ye., Ludchenko O. A., Chygrinny A.D. "Fundamentals of maintenance and repair of cars". 

3 books Kn.1 Theoretical foundations. Technology: Textbook. - K .: Higher School, 1994. - 342 pp. 

4. Kanarchuk V.Ye. and so on Basics of maintenance and repair of cars. 3 books Kn. 2. Organization, 

planning and management: A handbook. - K .: High school, 1994. -383 p. 

5. Ludchenko O.A. Maintenance and repair of cars: organization and management: Textbook. - K .: 

Knowledge, 2004. - 478 pp. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
1 semester - 16 h. lectures, 16 h. practical classes 58 h. independent work. Together - 90 years. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 semesters - 36 h. lectures, 36 h. practical classes, 102 h. Independent work, 36 h. Individual task: KP. Together 

- 210 years 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, the introduction of business and role 

games, case studies, individual and group research tasks, the use of multimedia learning tools. 

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

Final examination (40 points): exam – test the end of 2 semesters. 

Current control (60 points): testing. 

16. Teaching language: ukrainian. 
 

Acting head of the department of automobile     V.M. Glinchuk  

and automobile industry             Cand. of Tech. Scien., Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


