
Опис навчальної дисципліни 

1. Код: 

2. Назва: Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання 

3. Тип: вибірковий 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Похильчук І.О., к. т. н., 

ст.викладач 

9. Результати навчання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати: організацію та технологію технічного обслуговування (ТО) та поточного 

ремонту (ПР) автомобілів; місце технологічного обладнання у виробничих фондах; 

класифікацію технологічного обладнання; режими роботи технологічного обладнання; 

види виконуваних робіт при експлуатації автомобілів і відповідного технологічного 

обладнання; способи механізації та автоматизації технологічних процесів ТО і ПР 

автомобілів; метрологічне забезпечення технологічного обладнання; 

вміти: проектувати та розраховувати робочі органи технологічного обладнання; 

визначати режими і умови роботи технологічного обладнання; аналізувати надійність 

технологічного обладнання; визначати потреби в технологічному обладнанні та 

оцінювати ефективність його застосування; визначати рівень механізації та його 

підвищення; організовувати та проводити ТО і ПР технологічного обладнання; 

проводити метрологічний контроль. 

10. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни теорія механізмів і 

машин, деталі машин, нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка, 

теоретична механіка, метрологія та стандартизація, основи технології ремонту 

автомобілів 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (при 

необхідності)  

11. Зміст курсу: Механізація технологічних процесів технічного обслуговування та 

поточного ремонту. Проектування приводів технологічного обладнання. Обладнання для 

очисних та мийних робіт. Підйомно-транспортне обладнання. Мастильно-заправне 

обладнання. Контрольно-діагностичне обладнання. Розбірно-складальне і слюсарно-

монтажне обладнання для технічного обслуговування та ремонту коліс автомобілів. 

Обладнання для ремонту кузовів та малярних робіт. Експлуатація технологічного 

обладнання. 

12. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Бондаренко Е. В. Основы проектирования и эксплуатации технологического 

оборудования : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Е. В. Бондаренко, Р. С. Фаскиев. 

— М.: Издательский центр «Академия», 2011. — 304 с. 

2. Червоний Б. І. Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання: 

Розрахунково-графічні роботи : навч. посіб. / Б. І. Червоний, І. О. Похильчук. – Рівне : 

НУВГП, 2012. – 106 с. 

3. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. У 3 кн. Кн. 1. Теоретичні 

основи. Технологія: Підручник / В. Є. Канарчук, О. А. Лудченко, А. Д. Чигринець. – К.: 

Вища шк., 1994. – 342 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Селиванов С. С., Иванов Ю. В. Механизация процессов обслуживания и ремонта 

автомобилей. – М.: Транспорт, 1984. – 198 с. 

5. Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта легковых 

автомобилей: Справочник / Р. А. Попржедзинский, А. М. Харазов, В. Г. Карцев, З. Г. 

Евсеева. – М.: Транспорт, 1988. – 175 с. 

13. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

лекції – 16 год., практичні – 14 год., самостійна робота – 60 год., разом – 90 год. 

методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних 

засобів, заняття у аудиторії 

14. Форми та критерії оцінювання: оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, 

під час поточного тестування та практичних занять 

15. Мова викладання: українська 

 

Завідувач кафедри     Козяр М.М., д-р, пед., наук, професор 

 

 

DISCIPLINE DESCRIPTION 

1. Code: 

2. Title: Fundamentals of design and operation of technological equipment 

3. Type: selective 

4. Higher education level: І (bachelor); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3 

6. Semester when the discipline is studied: 6 

7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  

Pokhylchook I.O., Candidate of Engineering Sciences, senior lecturer. 

9. Results of studies: 

• Be able to: organization and technology of maintenance (TM) and current repair (CR) of cars; place 

of technological equipment in production funds; classification of technological equipment; operating modes of 

technological equipment; types of executed works at operation of cars and corresponding technological 

equipment; methods of mechanization and automation of technological processes of TM and CR of cars; 

metrological support of technological equipment; 

• Know: to design and calculate working units of technological equipment; determine the modes and 

conditions of the process equipment operation; analyze the reliability of technological equipment; to identify 

needs for technological equipment and to evaluate the effectiveness of its application; to determine the level of 

mechanization and its increase; to organize and carry out maintenance and production of technological 

equipment; conduct metrological control. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical studies, individual work, test 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: theory of mechanisms and 

machines, details of machines, figurative geometry, engineering and computer graphics, 

theoretical mechanics, metrology and standardization, the basis of the technology of repairing 

cars 

12. Course contents:  

Mechanization of technological processes of maintenance and repair. Design of process equipment 

drives. Equipment for cleaning and washing. Lifting and transport equipment. Lubricating and refueling 

equipment. Control and diagnostic equipment. Dismantling and assembling and assembling equipment 

for maintenance and repair of wheels of automobiles. Equipment for repair of bodies and painting. 

Exploitation of technological equipment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Recommended educational editions: 

1. Бондаренко Е. В. Основы проектирования и эксплуатации технологического 

оборудования : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Е. В. Бондаренко, Р. С. Фаскиев. 

— М.: Издательский центр «Академия», 2011. — 304 с. 

2. Червоний Б. І. Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання: 

Розрахунково-графічні роботи : навч. посіб. / Б. І. Червоний, І. О. Похильчук. – Рівне : 

НУВГП, 2012. – 106 с. 

3. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. У 3 кн. Кн. 1. Теоретичні 

основи. Технологія: Підручник / В. Є. Канарчук, О. А. Лудченко, А. Д. Чигринець. – К.: 

Вища шк., 1994. – 342 с. 

4. Селиванов С. С., Иванов Ю. В. Механизация процессов обслуживания и ремонта 

автомобилей. – М.: Транспорт, 1984. – 198 с. 

5. Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта легковых 

автомобилей: Справочник / Р. А. Попржедзинский, А. М. Харазов, В. Г. Карцев, З. Г. 

Евсеева. – М.: Транспорт, 1988. – 175 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

16 h. lectures, 14 h. practical studies, 60 h. individual work. Together – 90 h.  

Methods: interactive lectures, individual assignments, use of multimedia, training in laboratory. 

15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale, during the current testing and practical 

training. 

16. Language of teaching:  ukrainian. 

 

 
 

The Head of Department                M.M. Koziar, Doctor of Pedagogical Sciences, Full Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


