
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ППВ 4; 

2. Назва: Ресурсозбереження у виробничих процесах; 

3. Тип: обов’язковий; 

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

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

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

к.т.н., доцент 

9. Результати навчання: 
� розробляти і впроваджувати оптимальні схеми ресурсоспоживання і ресурсозбереження 

окремих видів ресурсів в умовах автотранспортних підприємств;  

� використовувати методи варіантного вибору ресурсозберігаючих технологічних процесів 

технічного обслуговування і ремонту автомобілів;  

� обґрунтовувати  запровадження ресурсозберігаючих методів робіт і використання вторинних 

ресурсів;  

� забезпечувати ефективне впровадження норм і нормативів ресурсоспоживання. 

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, основи технічної діагностики 

автомобілів, автотехнічна експертиза. 

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

автомобілів, виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту, організація 

автомобільних перевезень дорожні умови і безпека руху, спеціалізований рухомий склад, 

інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів, новітні технології в галузі. 

12. Зміст курсу: Види ресурсів, їх властивості, напрямки  їх збереження і економії. Організація 

роботи з ресурсозбереження на виробництві. Споживання природних ресурсів автомобільним 

транспортом і його взаємодія з навколишнім середовищем. Склад і характеристика ресурсів 

автотранспортного виробництва, методи їх збереження і оптимального використання. Матеріальні 

ресурси, методи їх збереження. Резерви та напрямки раціонального використання матеріальних 

ресурсів. Вторинні ресурси автотранспортного виробництва. Ресурсозбереження в технологічних 

процесах ТО і ремонту транспортних засобів.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Канарчук В. Є., Лудченко О. А , Чигиринець А. Д. Основи технічного обслуговування і  ремонту 

автомобілів. Підручник у 3-х кн. Кн.1. Теоретичні основи технології. - К. Вища школа, 1994. - 342 с.; 

Кн. 2. Організація, планування і управління. К. Вища школа, 1994. - 383 с.; Кн. 3. Ремонт ав-

тотранспортних засобів. - К.; Вища школа, 1994. – 599 с. 

2. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов / Е. С. Кузнєцов, В.П. Воронов, А. И. 

Болдин и др. Под ред. Е.С. Кузнецова. 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1991. – 413 с. 

3. Олександр Лудченко Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління. 

Підручник. Знання-Прес. Київ  2004. -478 с. 

4. О. А. Лудченко Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів. Технологія. Київ "Вища 

школа" 2008. 527с 

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

Методи: лекції у супроводі прозірок, слайдів;  навчальні кінофільми та відеофільми; розв'язування 

проблемних задач;  складання графічних схем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

В.о. завідувача кафедри автомобілів        Пікула М.В.  

та автомобільного господарства        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 

1. Code: PPV 4; 

2. Title: Resource saving in production processes; 

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; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

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

Candidate of Technical Sciences, docent; 

9. Learning outcomes: 
- to develop and implement optimal schemes of resource consumption and resource conservation of 

certain types of resources in the conditions of motor transport enterprises; 

- use methods of variant choice of resource-saving technological processes of maintenance and repair of 

cars; 

- to substantiate introduction of resource-saving methods of work and use of secondary resources; 

- to ensure the effective implementation of norms and norms of resource consumption. 

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

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

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

measurements, materials science, automobile engines, bases of technical diagnostics of automobiles, 

automotive expertise. 

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

production and technical base of enterprises of motor transport, organization of road transport road 

conditions and traffic safety, specialized rolling stock, infrastructure and market of road vehicles, the latest 

technologies in the industry. 

12. Content of the course: Types of resources, their properties, directions of their preservation and 

economy. Organization of work on resource conservation at work. Consumption of natural resources by 

motor transport and its interaction with the environment. Composition and characterization of resources of 

motor transport production, methods of their preservation and optimal use. Material resources, methods of 

their preservation. Reserves and directions of rational use of material resources. Secondary resources of 

motor transport production. Resource-saving in technological processes of maintenance and repair of 

vehicles. 

13. Recommended editions: 
1. Kanarchuk V. Ye., Ludchenko O. A., Chigirinets A. D. Fundamentals of maintenance and repair of 

automobiles. Tutorial in 3 books. Kn.1 Theoretical foundations of technology. - K. Higher School, 1994 - 

342 s .; Kn. 2. Organization, planning and management. K. Higher School, 1994. - 383 pp .; Kn. 3. Repair of 

avtotransportnyh means. - K .; Higher school, 1994. - 599 p. 

2. Technical operation of cars: A textbook for high schools / E. S. Kuznetsov, V.P. Voronov, AI Boldin et 

al., Ed. E. S. Kuznetsova 3rd ed., Pererab. and add - M.: Transport, 1991. - 413 p. 

3. Oleksandr Ludchenko Maintenance and repair of cars: organization and management. Textbook. 

Knowledge-Press. Kiev 2004. -478 p. 

4. O. A. Ludchenko Technical exploitation and service of cars. Technology. Kyiv "Higher School" 2008. 

527p 

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

Methods: lectures accompanied by illustrations, slides; educational films and video films; problem solving; 

drawing graphic schemes. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Final control: completion at the end of 1 semester. 

Current control (100 points): testing. 

16. Teaching language: ukrainian. 
 

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

and automobile industry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


