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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної  
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість креди-

тів - 12,0 

Галузь знань 0701 «Тран-

спорт і транспортна  

інфраструктура» 

Нормативна 

Модулів – 2 

Напрям підготовки 

6.070101 «Транспортні 

технології (автомобіль-

ний транспорт)» 

Рік підготовки: 

Змістових моду-

лів – 4 
4-й 5-й 

Загальна кількість 

годин – 432 

Семестр 

7-й - 

Лекцій 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,7 

год. 

Самостійної робо-

ти студента – 6,9 

год. 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4,3 

год. 

Самостійної ро-

боти студента –

10,9 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний  

рівень: бакалавр 

26 год. - 

Лабораторні 

14 год. - 

Практичні 

- - 

Самостійна робота 

104 год. - 

Вид контролю: 

залік - 

Семестр 

8-й 10-й 
Лекцій 

32 год. 2 год. 

Лабораторні 

26 год. 20 год. 

Практичні 

24 год. - 

Самостійна робота 

206 год. 410 

Вид контролю 

іспит іспит 

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостій-

ної роботи становить: 

для денної форми навчання – 28 % до 72 % 

для заочної форми навчання – 5 % до 95 % 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи 

знань про основні теоретичні положення, на яких базується підви-

щення довговічності автомобілів, їх технічної готовності на основі 

сучасної технології та організації процесів технічного обслугову-

вання і ремонту рухомого складу автотранспортних підприємств. 

Основними завдання навчальної дисципліни є: 

• аналіз процесів технічної експлуатації автомобілів; 

• забезпечення експлуатації автомобілів у різних природно-

кліматичних умовах; 

• встановлення причин, характеру та умов забезпечення пра-

цездатності автомобілів; 

• забезпечення експлуатаційної надійності автомобілів; 

• вивчення особливостей матеріально-технічного забезпечен-

ня експлуатації автомобілів засобів та методів управління запасами 

автопідприємств; 

• оволодіння методами та засобами технічного діагностування 

агрегатів, вузлів і систем автомобілів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати:  

• методику вибору раціонального режиму експлуатації авто-

мобілів, діагностування, обслуговування та ремонту з метою забез-

печення працездатного стану транспортних засобів;  

• формувати раціональну структуру рухомого складу автопід-

приємства;  

• забезпечувати надійність автомобілів. 

Вміти:  

• застосовувати методи, засоби і контрольно-діагностичне об-

ладнання з технічного обслуговування і ремонту автомобілів;  

• використовувати сучасні організаційні форми нормування і 

зберігання запасів автотранспортних підприємств;  

• забезпечувати надійність автомобілів та охорону навколиш-

нього середовища від негативного впливу транспортних засобів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за 

освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів, а та-
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кож для слухачів факультетів підвищення кваліфікації та інститутів 

післядипломної освіти.  

 
7-й семестр 

Змістовий модуль 1 
Теоретичні основи технічної експлуатації автомобілів 

Тема 1. Технічний стан автомобілів та його зміна у процесі екс-

плуатації. 

Основні поняття про ТЕА. Законодавче регулювання технічної 

експлуатації автомобілів у сфері автомобільного транспорту. Техні-

чний стан автомобілів та його зміни у процесі експлуатації. Класи-

фікація умов роботи автомобілів. 

Тема 2. Основи забезпечення працездатності автомобіля. 

Якість, технічний стан і працездатність автомобіля. Основні при-

чини зміни технічного стану автомобілів в процесі експлуатації. Вплив 

умов експлуатації на зміну технічного стану автомобіля. Класифіка-

ція відмов. 

Тема 3. Види спрацювання транспортних засобів. 

Молекулярно-механічне і корозійно-механічне спрацювання. Фі-

зичне і моральне спрацювання автомобілів.  

Тема 4. Закономірності зміни технічного стану автомобілів. 

Класифікація закономірностей, що характеризують зміну техніч-

ного стану автомобілів. Закономірності зміни технічного стану з на-

працювання автомобілів. 

Тема 5. Закономірності випадкових процесів зміни технічного ста-

ну автомобілів і процесів відновлення. 

Закономірності випадкових процесів зміни технічного стану авто-

мобілів. Закономірності процесів відновлення. 

Тема 6. Використання законів розподілу випадкових величин в 

процесах технічної експлуатації автомобіля. 

Нормальний закон розподілу випадкових величин, його суть. За-

кон розподілу Вейбула– Гнеденко, експоненціальний закон, їх суть 

та практична цінність при аналізі процесів зміни технічного стану 

автомобілів. 

Тема 7. Властивості і основні показники надійності автомобілів. 

Вплив умов експлуатації на надійність автомобіля. Безвідмов-

ність, довговічність, ремонтопридатність, збереженість автомобіля. 
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Змістовий модуль 2.  
Основи управління працездатністю автомобіля 

Тема 8. Поняття про управління та інформацію щодо технічно-

го стану і працездатності автомобільного парку. 

Етапи управління та прийняття рішень. Джерела та види інфор-

мації, її збір аналіз та використання. 

Тема 9. Методи забезпечення працездатності автомобілів. 

Технічне обслуговування  та ремонт автомобілів як способи за-

безпечення працездатності автомобілів в експлуатації. Характерис-

тика процесів, особливості використання. 

Тема 10. Поняття про основні нормативи технічної експлуата-

ції автомобілів. 

Періодичність технічного обслуговування. Трудомісткість техні-

чного обслуговування і ремонту.  

Тема 11. Методи визначення нормативів технічної експлуатації 

автомобілів. 

Методи визначення періодичності ТО і ПР. Методи визначення 

трудомісткості ТО і ПР.  
Тема 12. Система технічного обслуговування і  ремонту автомо-

білів. 

Призначення і основи системи. Методи формування системи техні-

чного обслуговування і ремонту, її характеристика. Положення про 

ТО і Р рухомого складу. 

Тема 13. Система ТО і Р автомобілів та нормативи матеріально 

- технічного забезпечення TEA. 

Призначення системи ТО і Р транспортних засобів. Основні пе-

ріоди розвитку системи ТО і Р. Види технічних дій у системі ТО і Р 

транспортних засобів. Нормативи системи ТО і Р та їх коригування. 
 

8 семестр 
 Змістовий модуль 3.  

Матеріально – технічне забезпечення на автомобільному 
транспорті 

Тема 14. Матеріально-технічне забезпечення технічної експлуа-

тації транспортних засобів 

Основні завдання матеріально-технічного забезпечення транспо-

ртних засобів. Фактори впливу на витрати запасних частин і матері-

алів. 
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Тема 15. Нормування витрат запасних частин. 

Нормування ресурсів. Укрупнені і номенклатурні норми. Методи 

оцінки фактичних витрат запасних частин. 

Тема 16. Зберігання запасних частин, агрегатів і матеріалів. 

Вимоги до складських приміщень. Умови зберігання на складах 

різних рівнів. Захисні матеріали і упакування. Об’єми запасів запа-

сних частин і матеріалів. 

Тема 17. Зберігання акумуляторів, гумовотехнічних виробів та 

шин. 

Способи та терміни зберігання АКБ. Вимоги до зберігання. Про-

філактичні роботи при зберіганні АКБ. Процеси старіння гумовоте-

хнічних виробів. Розрахунки величини запасу шин. 

Тема 18. Зберігання пального і мастильних матеріалів. 

Види зберігання. Вимоги до зберігання ПММ. Розрахунки запа-

сів палива і мастильних матеріалів. 

Тема 19. Види нормативів паливо-мастильних матеріалів. 

Базова лінійна норма на пробіг автомобіля. Норми на виконання 

транспортної роботи. Норми на їздку з вантажем і споряджену масу 

автопоїзда. Норми витрат мастильних матеріалів. 

Тема 20. Коефіцієнти коригування норм витрат паливо-

мастильних матеріалів. 

Види коефіцієнтів коригування. Значення та умови використання 

коригуючих коефіцієнтів. Право встановлення та термін дії кори-

гуючих коефіцієнтів. Сумарний коефіцієнт коригування. 

Тема 21. Нормування витрат паливо-мастильних матеріалів для 

транспортних засобів при виконанні робіт за певних умов. 

Нормування витрат ПММ для ТЗ, що працюють у погодинній 

формі. Нормування витрат ПММ для ТЗ, що виконують роботу, яка 

обліковується у тонно-кілометрах. Нормування витрат ПММ для 

самоскидів і самоскидальних автопоїздів. 

 
Змістовий модуль 4 

Технологічні процеси відновлення технічного стану автомобілів. 
Тема 22. Технологія прибирально-мийних робіт при технічному 

обслуговуванні і ремонті транспортних засобів 

Призначення та склад прибирально-мийних робіт. Обладнання і 

інструмент. Особливості технологічних процесів з прибирання та 

миття. Характеристика забруднень. Види миття за тиском струменя. 

Види миття за способом виконання. Засоби для миття автомобілів. 
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Тема 23. Основи технічної діагностики автомобілів. 

Призначення та принципи  примівнення діагностування автомо-

білів. Діагностичні параметри та діагностичні нормативи. Методи, 

засоби та процеси діагностування автомобілів. Діагностика і управ-

ління технічним станом автомобілів.  

Тема 24.Технологічні процеси діагностування та технічного об-

слуговування систем автомобілів, що впливають на безпеку руху. 

Вимоги до гальмівної системи, рульового управління, ходової 

частини, світлових приладів та сигналізації. Основні діагностичні 

параметри, методи і засоби діагностування . Операції технічного 

обслуговування відповідних систем. 

Тема 25. Технологічні процеси діагностування та технічного об-

слуговування агрегатів трансмісії автомобілів. 

Вимоги до агрегатів трансмісії транспортних засобів. Основні ді-

агностичні параметри агрегатів трансмісії транспортних засобів. 

Методи і засоби діагностування агрегатів трансмісії. Операції тех-

нічного обслуговування агрегатів трансмісії. 

Тема 26. Технологічні процеси діагностування та технічного об-

слуговування приладів електрообладнання автомобілів. 

Вимоги до приладів електрообладнання транспортних засобів. 

Основні діагностичні параметри приладів електрообладнання. Ме-

тоди і засоби діагностування приладів електрообладнання. Операції 

технічного обслуговування приладів електрообладнання. 

Тема 27. Основи поточного ремонту автомобілів. 

Призначення  та загальна характеристика поточного ремонту ав-

томобілів. Вплив різних факторів на об'єм і характер робіт поточно-

го ремонту. Технологічні процеси операцій поточного ремонту ав-

томобілів. 

Тема 28. Організація фірмового обслуговування автомобілів. 

Сутність фірмового обслуговування. Основи процедур 

фірмового обслуговування транспортних засобів згідно вимог 

заводу - виробника автомобілів. Організація гарантійного та 

післягарантійного обслуговування транспортних засобів.  

Тема 29. Основні напрями вдосконалення організації ремонтно-

обслуговуючого виробництва автотранспортних підприємств. 

Фактори впливу на ефективність роботи технічних служб АТП. 

Концентрація, спеціалізація і кооперування технічних служб АТП. 

Показники стану ремонтно-обслуговуючого виробництва АТП. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем змістових 

модулів 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

Л Пр Лаб С.р. Л Пр Лаб С.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
7 семестр 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи технічної експлуатації автомобілів 

Тема 1. Технічний 

стан автомобілів та 

його зміна у процесі 

експлуатації. 

11 2 - - 9 - - - - - 

Тема 2. Основи за-

безпечення працез-

датності автомобіля.  

11 2 - 2 7 - - - - - 

Тема 3. Види спра-

цювання транспорт-

них засобів. 

11 2 - 2 7 - - - - - 

Тема 4. Закономір-

ності зміни техніч-

ного стану автомобі-

лів. 

11 2 - 2 7 - - - - - 

Тема 5. Закономір-

ності випадкових 

процесів зміни тех-

нічного стану авто-

мобілів і процесів 

відновлення. 

11 2 - - 9 - - - - - 

Тема 6. Використан-

ня законів розподілу 

випадкових величин 

в процесах технічної 

експлуатації автомо-

біля. 

11 2 - - 9 - - - - - 

Тема 7. Властивості і 

основні показники 

надійності автомобі-

лів.  

11 2 - 2 7 - - - - - 

Разом за змістовим  

модулем 1. 
77 14 - 8 55 - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Змістовий модуль 2. Основи управління працездатністю автомобіля 

Тема 8. Поняття про 

управління та інфо-

рмацію щодо техні-

чного стану і праце-

здатності автомобі-

льного парку. 

11 2 - - 9 - - - - - 

Тема 9. Методи за-

безпечення працез-

датності автомобілів. 

11 2 - 2 7 - - - - - 

Тема 10. Поняття 

про основні норма-

тиви технічної екс-

плуатації автомобі-

лів. 

11 2 - 2 7 - - - - - 

Тема 11. Методи ви-

значення нормативів 

технічної експлуата-

ції автомобілів. 

11 2 - 2 7 - - - - - 

Тема 12. Система 

технічного обслуго-

вування і ремонту 

автомобілів. 

11 2 - - 9 - - - - - 

Тема 13. Система 

ТО і Р автомобілів 

та нормативи мате-

ріально - технічного 

забезпечення  TEA. 

12 2 - - 10 - - - - - 

Разом за змістовим  

модулем 2. 
72 12 - 6 49 - - - - - 

Всього за 7 семестр 144 26 - 14 104 - - - - - 
8 семестр. Змістовий модуль 3.  

Матеріально – технічне забезпечення на автомобільному транспорті. 

Тема 14. Матеріаль-

но-технічне забезпе-

чення технічної екс-

плуатації транспорт-

них засобів. 

18 2 2 2 12 27 2 2 - 23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Тема 15. Нормуван-

ня витрат запасних 

частин. 

18 2 2 2 12 27 - 2 - 25 

Тема 16. Зберігання 

запасних частин, аг-

регатів і матеріалів. 

18 2 2 2 12 27 - 2 - 25 

Тема 17. Зберігання 

акумуляторів, гумо-

вотехнічних виробів 

та шин. 

18 2 2 2 12 27 - 2 - 25 

Тема 18. Зберігання 

пального і мастиль-

них матеріалів. 

18 2 2 2 12 27 - 2 - 25 

Тема 19. Види норма-

тивів паливо-масти-

льних матеріалів. 

18 2 2 2 12 27 - 2 - 25 

Тема 20. Коефіцієнти 

коригування норм 

витрат паливо-мас-

тильних матеріалів. 

18 2 2 2 12 27 - 2 - 25 

Тема 21. Нормування 

витрат паливо-мас-

тильних матеріалів 

для транспортних за-

собів при виконанні 

робіт за певних умов. 

18 2 2 2 12 27 - 2 - 25 

Разом за змістовим  
модулем 3. 

144 16 16 16 96 216 - 16 - 198 

Змістовий модуль 4 
Технологічні процеси відновлення технічного стану автомобілів. 

Тема 22. Технологія 

прибирально-мийних 

робіт при технічному 

обслуговуванні і ре-

монті транспортних 

засобів. 

18 2 2 2 12 27 - 2 - 25 

Тема 23. Основи те-

хнічної діагностики 

автомобілів 

18 2 2 2 12 27 - 2 - 25 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Тема 24. Технологі-

чні процеси діагнос-

тування та технічно-

го обслуговування 

систем автомобілів, 

що впливають на 

безпеку руху. 

18 2 2 2 12 27 - - - 27 

Тема 25. Технологі-

чні процеси діагнос-

тування та технічно-

го обслуговування 

агрегатів трансмісії 

автомобілів. 

18 2 2 2 12 27 - - - 27 

Тема 26. Технологі-

чні процеси діагнос-

тування та технічно-

го обслуговування  

приладів електрооб-

ладнання автомобі-

лів. 

18 2 - 2 14 27 - - - 27 

Тема 27. Основи по-

точного ремонту ав-

томобілів 

18 2 - - 16 27 - - - 27 

Тема 28. Організа-

ція фірмового об-

слуговування авто-

мобілів 

18 2 - - 16 27 - - - 27 

Тема 29. Основні на-

прями вдосконален-

ня організації ремон-

тно-обслуговуючого 

виробництва автот-

ранспортних підпри-

ємств. 

18 2 - - 16 27 - - - 27 

Разом за змістовим  
модулем 4. 

144 16 8 10 110 216 2 4 - 212 

Всього за 8 семестр. 288 32 24 26 206 432 2 20 - 410 
Разом за курс 432 62 24 40 310 432 2 20 - 410 

 

5. Теми семінарських занять 
Семінарські заняття навчальним планом непередбачено. 

6. Теми практичних  занять 
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№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма на-

вчання 

1 
Розрахунок кількісті оборотних агрега-

тів за групами. 
2 - 

2 
Визначення оптимального обмінного 

фонду рухомого складу. 
2 - 

3 

Визначення ресурсу вузлів автомобіля 

на основі закономірностей випадкових 

процесів зміни технічного стану. 

2 - 

4 

Визначення можливого числа замін 

деталей автомобіля на основі ведучої 

функції потоку відмов (функції відно-

влення). 

2 - 

5 
Виконання оцінки ефективності техні-

чної експлуатації автомобілів. 
2 - 

6 
Вплив показників надійності на коефі-

цієнт технічної готовності автомобіля 
2 - 

7 
Прогнозування ресурсу автомобільних 

шин 
4 - 

8 
Моделювання технічних параметрів 

пневматичних гайковертів 
2 - 

9 
Моделювання процесів розбирання ву-

злів з пресовими посадками деталей 
2 - 

10 

Теоретичні аспекти зміни показника 

якості автомобіля в залежності від те-

рміну експлуатації 

4 - 

Разом 24 - 
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7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма на-

вчання 

1 2 3 4 
7 семестр 

1 

Імітаційне моделювання базових та змі-

нних умов, що впливають на витрати 

паливо – мастильних матеріалів транс-

портних засобів. 

2 - 

2 

Дослідження витрат паливно-мастиль-

них матеріалів для автомобілів, що ви-

конують роботу у погодинній формі. 

2 - 

3 

Дослідження витрат паливно-мастиль-

них матеріалів для автомобілів, що ви-

конують роботу у погодинній формі. 

2 - 

4 

Дослідження витрат паливно-мастиль-

них матеріалів для автомобілів-само-

скидів та самоскидальних автомобілів. 

2 - 

5 

Дослідження витрат паливно-мастиль-

них матеріалів для спеціальних та спе-

ціалізованих автомобілів які виконують 

роботу під час стоянки. 

2 - 

6 

Дослідження витрат паливно-мастиль-

них матеріалів для спеціальних та спе-

ціалізованих автомобілів які викону-

ють роботу що обліковується у тонно-

кілометрах 

2 - 

7 

Дослідження витрат паливно-мастиль-

них матеріалів для спеціальних та спе-

ціалізованих автомобілів, які викону-

ють роботу під час руху. 

2 - 

Всього за 7 семестр 14 - 
8 семестр 

9 

Перевірка та засоби для перевірки те-

хнічного стану ЦПГ двигуна за вели-

чиною компресії. 

2 2 
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1 2 3 4 

10 

Перевірка технічного стану системи 

мащення та охолодження автомобіль-

них двигунів. 

2 2 

11 

Діагностичні засоби контролю техніч-

ного стану системи живлення карбюра-

торних двигунів 

2 2 

12 
Технічне обслуговування акумулятор-

них батарей. 
2 2 

13 
Балансування коліс легкових автомобі-

лів універсальним стендом УБП–1–Ж. 
2 2 

14 
Технічне обслуговування коліс легко-

вих автомобілів Trommelberg 1885 IT 
2 2 

15 

Перевірка та засоби контролю техніч-

ного стану системи живлення дизель-

них двигунів 

2 2 

16 

Перевірка та засоби контролю газороз-

подільчого механізму автомобільних 

двигунів 

2 2 

17 
Дослідження та регулювання гальмів-

ної системи автомобіля 
2 2 

18 
Дослідження та регулювання рульового 

керування транспортних засобів 
2 2 

19 
Дослідження та регулювання центра-

льного редуктора заднього мосту 
2 - 

20 
Дослідження та регулювання технічно-

го стану автомобільних фар 
2 - 

21 

Перевірка та засоби контролю техніч-

ного стану системи живлення дизель-

ного двигуна 

2 - 

Всього за 8 семестр 26 20 
Разом за навчальний рік 40 20 
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8. Самостійна робота 
Самостійна робота здійснюється методом індивідуального ви-

вчення кожним студентом певних розділів навчальної програми з 

використанням рекомендованої літератури та консультаціями веду-

чого викладача. 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 
7 семестр 

1 

Сучасний стан і основні напрями дослі-

джень при технічній експлуатації авто-

мобілів.  

9 - 

2 
Основи забезпечення працездатності ав-

томобіля.  
7 - 

3 Види спрацювання транспортних засобів. 7 - 

4 
Закономірності зміни технічного стану 

автомобілів. 
7 - 

5 

Закономірності випадкових процесів змі-

ни технічного стану автомобілів і проце-

сів відновлення. 

9 - 

6 

Використання законів розподілу випад-

кових величин в процесах технічної 

експлуатації автомобіля. 

9 - 

7 
Властивості і основні показники надій-

ності автомобілів.  
7 - 

8 

Поняття про управління та інформацію 

щодо технічного стану і працездатності 

автомобільного парку. 

9 - 

9 
Методи забезпечення працездатності 

автомобілів. 
7 - 

10 
Поняття про основні нормативи техніч-

ної експлуатації автомобілів. 
7 - 

11 
Методи визначення нормативів техніч-

ної експлуатації автомобілів. 
7 - 

12 
Система технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів. 
9 - 
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1 2 3 4 

13 

Система ТО і Р автомобілів та нормати-

ви матеріально - технічного забезпечен-

ня TEA. 

10 - 

Всього за 7 семестр. 104 - 
8 семестр 

14 
Матеріально-технічне забезпечення тех-

нічної експлуатації транспортних засобів. 
12 23 

15 Нормування витрат запасних частин. 12 25 

16 
Зберігання запасних частин, агрегатів і 

матеріалів. 
12 25 

17 
Зберігання акумуляторів, гумовотехніч-

них виробів та шин. 
12 25 

18 Зберігання паливо-мастильних матеріалів. 12 25 

19 
Види нормативів паливо-мастильних 

матеріалів. 
12 25 

20 
Коефіцієнти коригування норм витрат 

паливо-мастильних матеріалів. 
12 25 

21 

Нормування витрат паливо-мастильних 

матеріалів для транспортних засобів 

при виконанні робіт за певних умов. 

12 25 

22 

Технологія прибирально-мий-них робіт 

при технічному обслуговуванні і ремонті 

транспортних засобів. 

12 25 

23 Основи технічної діагностики автомобілів 12 25 

24 

Технологічні процеси діагностування та 

технічного обслуговування систем авто-

мобілів, що впливають на безпеку руху. 

12 27 

25 

Технологічні процеси діагностування та 

технічного обслуговування агрегатів 

трансмісії автомобілів. 

12 27 

26 

Технологічні процеси діагностування та 

технічного обслуговування  приладів 

електрообладнання автомобілів. 

14 27 

27 Основи поточного ремонту автомобілів. 16 27 

28 
Організація фірмового обслуговування 

автомобілів. 
16 27 
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1 2 3 4 

29 

Основні напрями вдосконалення органі-

зації ремонтно-обслуговуючого вироб-

ництва автотранспортних підприємств 

16 27 

Всього за 8 семестр. 206 410 
Разом за навчальний рік 310 410 

 
9. Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання навчальним планом непередбачено. 

 

10. Методи навчання 
При викладанні навчальної дисципліни «Технічна експлуатація 

автомобілів» використовується інформаційно-ілюстративний та 

проблемний методи навчання із застосуванням: 

• лекцій у супроводі мультимедійних презентацій, навчальних 

слайдів, навчальних відеофільмів; 

• виконання лабораторних робіт з елементами дослідницького 

характеру та розв’язування проблемних задач та складання графіч-

них схем. 

 
11. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матері-

алу використовують такі методи оцінювання знань, як поточне тес-

тування у відповідності до змістових модулів та оцінка самостійної 

роботи студентів.  

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
7 семестр 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 
100 

7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

8 семестр 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко-

вий 

контроль 

Сума 
Змістовий модуль № 3 Змістовий модуль № 4 

Т14Т15Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22Т23 Т24Т25 Т27 Т28 Т29 
40 100 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за 

всі види на-

вчальної дія-

льності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсо-

вого проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 

незадовільно з можли-

вістю повторного 

складання 

не зараховано з мо-

жливістю повтор-

ного складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням дис-

ципліни 

не зараховано з 

обов’язковим по-

вторним вивчен-

ням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 
1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Технічна 

експлуатація автомобілів» (Ч.1); 

2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Технічна 

експлуатація автомобілів» (Ч.2); 

3. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисци-

пліни «Технічна експлуатація автомобілів»; 

4. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисци-

пліни «Технічна експлуатація автомобілів»  

5. Конспект лекцій з дисципліни «Технічна експлуатація авто-

мобілів»; 

6. Комплект ілюстративних матеріалів з дисципліни «Основи 

патентознавства». 

 

14. Рекомендована література 
Базова 

1. Канарчук В.Є., Курніков І.П. Виробничі системи на транспор-

ті: Вища школа, 1997. – 359 с.: іл. 

2. Канарчук В.Є. та ін., Основи технічного обслуговування і ре-

монту автомобілів. У 3 кн.  Кн. 2  Організація, планування й управ-
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ління:  Підручник / В. Є. Канарчук, О.А. Лудченко, А.Д. Чигринець. 

– К.: Вища шк., 1994. – 383 с.; 

3. Канарчук В.Є., Лудченко О.А. Система забезпечення роботоз-

датності автотранспортних засобів: Навч. посіб. – К. : НМК ВО, 

1991. – 216 с. 

4. Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигринець А.Д. Експлуатацій-

на надійність автомобілів: У 4 кн. – Кн. 2: Підручник. – К. : Вища 

шк., 2000.– 446 с. 
5. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: 

організація і управління: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 478 с.; 

6. Кузнецов Е.С. Управление технической эксплуатацией авто-

мобилей. – М.: Транспорт, 1990. – 272 с.  

7. Марчук М. М., Технічна експлуатація автомобілів: Навчаль-

ний посібник, - Рівне, 1999. – 194 с.; 

8. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх 

транспортних засобів автомобільного транспорту. Київ: 1998– 16 с.; 

 

Допоміжна 
1. Авдонькин Ф.Н. Теоретические основы технической эксплуа-

тации автомобилей. – М. : Транспорт, 1985. – 215 с. 

2. Афанасьев Л.Л., Маслов А.А., Колясинский В.С. Гаражи и 

станции технического обслуживания автомобилей. – М. : Транс-

порт, 1980. – 215 с. 

3. Бедняк М.Н. Моделирование процесов технического обслужи-

вания и ремонта автомобилей. – К. : Вища шк., 1983. – 131 с. 

4. Говорущенко Н.Я. Автомобильное топливо. Как его эконо-

мить. – Х. : Вища шк.: Изд-во при Харьк. ун-те, 1989. – 143 с. 

5. Говорущенко Н.Я. Техническая эксплуатация автомобилей. – 

Харьков: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1984. – 312 с. 

6. Грамолин А.В., Кузнецов А.С. Топливо, масла, смазки, жидко-

сти и материалы для эксплуатации и ремонта автомобилей. – М. : 

Машиностроение, 1995. – 63 с. 

7. ДСТУ 2389-94. Технічне діагностування та контроль технічно-

го стану. Терміни та визначення. – К. : Держстандарт України, 1999. 

8. Дунаев А.П. Организация диагностирования при обслужива-

нии автомобилей. – М. : Транспорт, 1987. – 207 с. 

9. Клейнер Б.С., Тарасов В.В. Техническое обслуживание и ре-

монт автомобилей. Организация и  управление. – М. : Транспорт, 

1986. – 237 с. 
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10. Лудченко А.А., Сапон Н.С. Техническая діагностика и об-

служивание автомобилей в сельском хозяйстве. – К. : Урожай, 1985. 

– 148 с. 

11. Напольский Г. М. Технологическое проектирование автотра-

нспортних предприятий и станций технического обслуживания: 

Учебник. – М. : Транспорт, 1985. – 231 с. 

12. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобіль-

ному транспорті. Наказ Мінтрансу України від 10.02.1998 р. №43. 

13. Первозванский А.А. Математические модели в управлении 

производством. – М. : Наука, 1975. – 616 с. 

14. Положення про профілактичне обслуговування і ремонт ру-

хомого складу автомобільного транспорту. – К. : Мінтранс України, 

1994. – 36 с. 

15. Примак Т.А. Руководство по планированию деятельности 

предприятий. – К. : Влад и Влада, 1998. – 80 с. 

16. Фастовцев Г.В. Организация технического обслуживания и 

ремонта легкових автомобилей. – М. : Транспорт, 1989. – 240 с. 

 
15. Інформаційні ресурси 

Цифровий репозиторій НУВГП: 

- 02-03-13 Ігнатюк Р.М., Глінчук В.М., Морозюк С.В. Мето-

дичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Технічна експлуата-

ція автомобілів» (Ч.1) [Електронний ресурс] режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua 

- 02-03-23 Ігнатюк Р.М., Глінчук В.М., Морозюк С.В. Мето-

дичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Технічна експлуата-

ція автомобілів» (Ч.2) [Електронний ресурс] режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua 

- 02-03-24 Ігнатюк Р.М., Глінчук В.М., Морозюк С.В. Мето-

дичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Тех-

нічна експлуатація автомобілів» [Електронний ресурс] режим дос-

тупу: http://ep3.nuwm.edu.ua 

- 02-03-25 Ігнатюк Р.М., Глінчук В.М., Морозюк С.В. Мето-

дичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Тех-

нічна експлуатація автомобілів» [Електронний ресурс] режим дос-

тупу: http://ep3.nuwm.edu.ua 

- 02-03-28 Ігнатюк Р.М. Конспект лекцій з дисципліни «Тех-

нічна експлуатація автомобілів» [Електронний ресурс] режим дос-

тупу: http://ep3.nuwm.edu.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


