
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ППВ9; 

2. Назва: Технологічне обладнання для обслуговування і ремонту автомобілів; 

3.Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Морозов Ю.В., д.т.н., доцент; 

9. Результати навчання: 
• застосовувати  технологічне обладнання з технічного обслуговування і ремонту автомобілів;  

• здобути практичні навики підбору обладнання для обслуговування і ремонту автомобілів. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота. 

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

матеріали, технологія конструкційних матеріалів, взаємозамінність стандартизація і технічні 

вимірювання, матеріалознавство, автомобільні двигуни, автомобілі. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): основи 

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

експлуатація автомобілів.  

12. Зміст курсу: характеристика технологічного оснащення автосервісних підприємств; мийно-

очисне обладнання підприємств автомобільного транспорту; підйомно-оглядове обладнання 

підприємств автомобільного транспорту; гаражне підйомно-транспортне обладнання; мастильно-

заправне обладнання автосервисніх підприємств; пневматичне обладнання підприємств 

автомобільного транспорту; обладнання для визначення тягово-економічних властивостей 

автомобілів; обладнання для діагностування двигуна; обладнання для діагностування та 

випробування трансмісій автомобілів; обладнання для діагностування ходової частини автомобілів; 

обладнання для діагностування рульового керування автомобілів; обладнання для діагностування 

гальмівних систем автомобілів; обладнання для діагностування електричних систем автомобілів; 

обладнання для обкатки і випробувань агрегатів автомобілів; шиномонтажне і шиноремонтне 

обладнання підприємств автомобільного транспорту; автосервісне розбірно-складальне обладнання; 

обладнання та оснастка для ремонту кузовів і кабін автомобілів; обладнання для фарбування кузовів і 

агрегатів автомобілів; силові механізми автосервісного устаткування; приводи технологічного 

обладнання; вибір технологічного обладнання для автотранспортних підприємств. 

13. Рекомендовані навчальні видання:   
1. Волков В.П., Міщенко В.М., Кравченко О.П. та ін. Технологічне обладнання для підприємств 

автомобільного транспорту: Підручник/ Під загальною редакцією В.П. Волкова –Харків: ХНАДУ, 

2010. – 556 с./ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/378764/ 

2. Червоний Б.І. Технологічне обладнання автотранспортних підприємств: Навч. посібник. – Рівне: 

НУВГП, 2005. – 212 с. ISBN 966-327-001-2/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/2215/ 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій,  30 год. практичних занять, 120 год. самостійної роботи. Разом – 180 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 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): іспит в кінці 8 

семестру. Поточний контроль (60 балів): тестування. 

16. Мова викладання: українська. 
В.о. завідувача кафедри автомобілів та автомобільного господарства                    М.В. Пікула  

 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:  PPV9;    
2. Title: Technological equipment for car maintenance and repair; 
3. Type: Required; 

4. Higher education level: I (bachelor's degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 4;   

6. Semester when the discipline is studied: 8; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Number of established ECTS credits: 6; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:   
Morozov Yuriy Valentinovich, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor; 

9. Results of studies:  
• to apply technological equipment for maintenance and repair of cars; 

• to acquire practical skills in the selection of equipment for car maintenance and repair. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes, independent work; 

11.  
• Disciplines preceding the study of the specified discipline: 

introduction to the profession, consumables, technology of construction materials, interchangeability, 

standardization and technical measurements, materials science, automotive engines, automobiles 
• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: 

the basics of technology of production and repair of cars, the basics of technical diagnostics of cars, 

technical operation of cars; 

12. Course contents: characteristics of technological equipment of car service enterprises, washing and 

cleaning equipment of road transport enterprises, lifting and inspection equipment of road transport 

enterprises, garage lifting and transport equipment, lubricating and refueling equipment of car service 

enterprises, pneumatic equipment of road transport enterprises, equipment for determining the traction and 

economic properties of cars, engine diagnostic equipment, equipment for diagnosing and testing car 

transmissions, equipment for diagnosing the chassis of cars, equipment for diagnosing car steering, 

equipment for diagnosing car brake systems, equipment for diagnosing car electrical systems, equipment for 

running-in and testing of car units, tire fitting and tire repair equipment of road transport enterprises, car 

service disassembly and assembly equipment, equipment and fixtures for the repair of car bodies and cabs, 

equipment for painting car bodies and units, power mechanisms of car service equipment, drives of 

technological equipment, choice of technological equipment for motor transport enterprises; 
13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Volkov V.P., Mishchenko V.M., Kravchenko O.P. etc. Technological equipment for road transport 

enterprises: Textbook / Edited by Volkov V.P. –Kharkiv: KhNADU, 2010. - 556 p./ [Electronic resource]. - 

Access mode: https://www.twirpx.com/file/378764/ 

2. Chervonyi B.I. Technological equipment of motor transport enterprises: Textbook. manual. - Rivne: 

NUVGP, 2005. - 212 p. ISBN 966-327-001-2 / [Electronic resource]. - Access mode: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/2215/ 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
30 hours lectures, 30 hours practical classes, 120 hours independent work. Together - 180 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, individual and group research 

tasks, use of multimedia teaching aids. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. Final control (40 points): exam at the end of the 8th 

semester. Current control (60 points): testing. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 
Acting Head of the Department of Automobiles and Automotive Industry                                  Pikula M.V.                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


