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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технічне 

обслуговування автомобіля» складена відповідно до освітньої програми та 

навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістр за 

спеціальністю 014. Середня освіта (Трудове навчання, технології та 

креслення). 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення 

закономірності втрати працездатності автомобілями, методів оцінки їх 

надійності та методів забезпечення працездатності. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення поданого у програмі матеріалу 

ґрунтується на зв’язках з іншими навчальними дисциплінами: «Діагностика 

автомобіля», «Основи управління автомобілем та безпека дорожнього руху», 

«Автопрактикум». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Технічна обслуговування автомобіля 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Технічне обслуговування 

автомобіля» є надання майбутнім спеціалістам знань з технічного 

обслуговування (ТО) і ремонту (Р) автомобіля спрямованих на одержання 

високих кінцевих результатів в галузі технічної експлуатації автомобіля. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Технічне 

обслуговування автомобіля» є: ознайомлення здобувачів із системою сервісу 

автомобілів, впливом якості сервісу на надійність автомобілів, будовою та 

застосуванням обладнання в процесі сервісу автомобілів. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності:  

загальні:  
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– готовність аналізувати систему організації технічного 

обслуговування та поточного ремонту автомобілів. 

– здатність самостійно обґрунтувати нормативи технічного 

обслуговування та поточного ремонту автомобіля; організовувати виконання 

технологічних процесів технічного обслуговування і поточного ремонту 

автомобіля. 

спеціальні:  

– готовність до використання технологічного обладнання у технічному 

обслуговуванні і поточному ремонті, а також регулювальних і ремонтних 

робіт. 

– здатність аналізувати результати технічного обслуговування і 

поточного ремонту автомобілів та приймати професійне рішення за цими 

результатами при організації роботи промислових дільниць 

автотранспортних підприємств по усуненню виявлених несправностей. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 240 годин/ 8 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

 Технічне обслуговування автомобіля 

Тема 1. Технічний стан автомобілів та його зміни у процесі 

експлуатації. Вступ. Призначення та мета курсу. 

Характеристика сучасного стану автомобільного транспорту. Основні 

шляхи та проблеми розвитку автомобільного транспорту. Законодавче 

регулювання технічної експлуатації автомобілів. Технічний стан автомобілів 

та його зміни у процесі експлуатації. Класифікація умов роботи автомобілів. 

Закономірності зношування деталей механізмів та систем автотранспортного 

засобу. 
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Тема 2. Система технічного обслуговування та ремонту автомобілів в 

автотранспортних підприємствах. 

Основні положення, означення та характеристика нормативно-

технічних регламентів системи технічного обслуговування і ремонту 

транспортних засобів. Виробничий і технологічний процеси технічного 

обслуговування та ремонту автотранспортних засобів й місця їх реалізації. 

Основні напрямки подальшого розвитку системи технічного сервісу 

автомобілів.  

Тема 3. Технологія технічного обслуговування та поточного ремонту 

автомобілів в автотранспортних підприємствах. 

Класифікація об'єктів виробничої бази ТО та ПР. Загальна 

характеристика змісту основних робіт з ТО і ПР. Обладнання та технологічні 

процеси технічного обслуговування АТЗ. Обладнання та технологічні процеси 

поточного ремонту АТЗ. 

Тема 4. Технологія технічного обслуговування та поточного ремонту 

агрегатів та систем автомобілів. 

Двигун та його системи. Агрегати та механізми трансмісії. Рульове 

керування, передня підвіска, гальма. Електроустаткування автомобіля. 

Тема 5. Експлуатація та ремонт автомобільних шин 

Класифікація, маркування і конструкція автомобільних шин. Робота 

автомобільних шин та фактори, які впливають на їх зношення. ТО та ремонт 

автомобільних шин. Ремонт покришок в умовах підприємств та об’єктів 

сервісу. Організація шинного господарства. 

Тема 6. Технічне обслуговування та поточний ремонт газового 

обладнання автомобілів. 

Застосування газобалонного обладнання на автомобільному транспорті. 

Фізико-хімічні властивості палива, що використовується на автомобілях з 

газобалонним обладнанням. ГБО. Переваги ГБО. Покоління ГБО. Виробники. 

Системи ГБО 4-го покоління.  Технічне обслуговування і поточний ремонт 

газобалонного обладнання автомобілів. Особливості переобладнання 
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автобусів загального користування, спеціального автотранспорту та 

вантажних автопоїздів для роботи на газових паливах. Вимоги техніки 

безпеки при експлуатації автомобілів, що обладнанні газобалонним 

устаткуванням. 

Тема 7. Організація та керування виробництвом технічного 

обслуговування і ремонту автомобілів. 

Організаційно – технологічні взаємодії між об’єктами виробничої бази 

ТЕА. Організація виробничого процесу ТЕА на підприємстві. Контроль якості 

технічного обслуговування і ремонту автомобілів. 

Тема 8. Технічна експлуатація спеціалізованих автомобілів. 

Забезпечення експлуатації автомобілів в особливих природних умовах та 

вплив автомобіля на навколишнє середовище. 

Сервісне обслуговування спеціалізованих автомобілів. Особливості 

технічного обслуговування автофургонів, авторефрежераторів, 

автомобільних цистерн, автобетонозміщувачів, полуприцепів – панелевозів. 

Особливості експлуатації автомобілів взимку. Експлуатація акумуляторних 

батарей в різних умовах. 

Експлуатація автомобілів в гірській місцевості і при високих 

температурах. Вплив автомобіля на навколишнє середовище. Екологічні 

вимоги до автомобіля. Стандарт «Євро» Нормування токсичних викидів 

автомобілів. Заходи щодо зниження шуму від автомобіля. 

Тема 9. Матеріально-технічне забезпечення автотранспортних засобів. 

Зберігання рухомого складу автомобільного транспорту 

Вироби і матеріали, що використовуються автомобільним транспортом. 

Палива, масла, робочі рідини, змащувальні матеріали, газові суміші. Види і 

способи зберігання автомобілів. Зберігання автомобілів на території АТП. 

Консервація автомобіля. Правила та порядок зберігання транспортних 

засобів на автостоянках. Автоматичні паркінги. Зберігання матеріально-

технічних засобів. Складські приміщення. Зберігання палива і мастильних 

матеріалів, акумуляторних батарей (АКБ), шин і гумотехнічних виробів. 
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Оптимізація обсягів запасних частин та шин 

Тема 10. Технологія фірмового обслуговування автомобілів. 

Роль і місце технології обслуговування автомобілів в структурі 

компанії виробника автотранспортних засобів. Сутність фірмового 

обслуговування. Провідні автомобілебудівні компаніях миру (Хонда Мотор 

До, Тойота, Мерседес і ін.). Логотипи автомобільних брендів. Виробнича 

система. Організація системи технічного обслуговування на провідних 

зарубіжних автобудівельних компаніях. 

Тема 11. Сервіс технічного обслуговування автомобілів . 

Ринок сервісу та діяльність автокомпаній по розвитку сервісу. 

Класифікації СТОА. Загальні вимоги до організації СТО. Планування та 

основи проектування автоцентру: територія, виробничі комплекси, будівлі, 

інтер'єр і функціональні зони, робочі зони, підсобні приміщення. Організація 

складів на СТО. Освітлення і вентиляція на СТО. Сертифікація СТО. Система 

технічного обслуговування і ремонту автомобілів на СТОА. Виробничі 

операції автосервісу. Організація праці на СТО. Спеціалізація ділянок і 

співробітників на СТО. Кадрова політика на підприємствах автосервісу та 

управління персоналом. Контроль якості виконання автосервісних робіт.  

Тема 12. Перспективи розвитку технічної експлуатації автомобілів. 

Напрямки розвитку автотранспорту та системи технічного 

обслуговування і ремонту автомобілів. Основні тенденції розвитку 

конструкцій автомобілів. Удосконалення систем автомобіля. Методи 

підвищення довговічності кузова: конструктивно-технологічні способи 

підвищення довговічності кузова. Автомобіль майбутнього. 

 

3. Рекомендована література 

1. Авдонькин Ф.Н. Теоретические основи технической 

эксплуатации автомобилей. / Авдонькин Ф.Н. – М. : Транспорт, 1985. – 215 с. 

2. Автотранспортні засоби. Гальмівні властивості. Терміни та 

визначення : ДСТУ 2886-94 / К. : Держстандарт України, – 1994. – 



8 

 

  

(Національні стандарти України). 

3. Визначення показників та параметрів системи керування 

технічною експлуатацією автомобілів: Методичні вказівки / Уклад. Є.Ю. 

Форнальчик, Р.А. Пельо – Львів: в-дво ДУ «Львівська політехніка», 2000. – 

97 с. 

4. Говорущенко Н.Я. Техническая зксплуатация автомобилей. / 

Н.Я. Говорущенко – Харьков: Вища шк., 1984. – 312 с. 

5. Гутаревич Ю.Ф. Екологія автомобільного транспорту: 

навч.посібник / Ю.Ф. Гутаревич, Д.В. Зеркалов, А.Г. Говорун – К. : Основа, 

2002. – 312 с. 

6. Гурвич И. Б. Эксплуатационная надежность автомобильных 

двигателей. / И.Б. Гурвич, С.Е. Сиркин – М. : Транспорт, 1984. – 141 с. 

7. Говорущенко Н.Я. Техническая кибернетика транспорта / 

Н.Я. Говорущенко, В.Н. Варфоломеев. – Харьков: ХГАДТУ, 2001. – 271 с. 

8. Дудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: 

підручник / О.А. Дудченко – К. : Знання-Прес, 2003. – 511 с. 

9. Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до 

технічного стану та методи контролю : ДСТУ 3649-97 / К. : Держстандарт 

України, – 1998. – 20 с. 

10. Козак Р.В. Природний газ як моторне паливо / Р.В. Козак // 

Нафтова та газова промисловість. – 2004 г. – Спеціальний випуск. – С. 72–77. 

11. Канарчук В.Є. Основи технічного обслуговування і ремонту 

автомобілів: підручник / В.Є. Канарчук, О.А. Лудченко, А.Д. Чигиринець – 

К. : Вища шк., 1994. – (у 3-х кн.): Кн. 1: Теоретичні основи: Технологія. – 342 

с; Кн. 2: Організація, планування і управління. – 383 с; Кн. 3: Ремонт 

автотранспортних засобів. – 599 с. 

12. Крамаренко Г.В. Безгаражное хранение автомобилей при низких 

температурах. / Г.В. Крамаренко, В.А. Николаев, А.И. Шаталов. – М. : 

Транспорт, 1984. – 136 с. 

13. Курніков І. П. Прогнозування запасів в автосервісі на основі 
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минулого обсягу споживання / І.П. Курніков, С.В. Пустовойтенко, С.С. 

Морозюк // Вісник Північного наукового центру ТАУ, 2003. Вип. 3. – С. 95–

97. 

14. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: 

підруч. / О.А. Лудченко – К. : Знання, 2004. – 478 с. 

15. Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та 

вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють 

на бензині або газовому паливі: ДСТУ 4277-2004 / К. : Держстандарт 

України., – 2004. – 60 с. 

16. Норми і методи вимірювання димності відпрацьованих газів 

автомобілів з дизелями або газодизелями: ДСТУ 4276-2004 / К. : 

Держстандарт України., – 2004. – 76 с. 

17. Напольский Г.М Технологическое проектирование 

автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания: 

учебник для вузов / Г.М. Напольский – М. : Транспорт, 1985. – 231 с. 

18. Надійність техніки. Терміни і визначення : ДСТУ 2860-94./ – К. : 

Держстандарт України, 1994. – 36 с. 

19. Про затвердження Порядку надання суб’єктам господарювання 

повноважень на проведення перевірки технічного стану колісних 

транспортних засобів під час державного технічного огляду: постанова 

Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 року № 607 // Офіційний вісник 

України. – 2007. 

20. Про Правила дорожнього руху : постанова Кабінету Міністрів 

України вiд 10.10.2001 № 1306 / Офіційний вісник України вiд 26.10.2001 – 

2001 р., № 41. 

21. Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних 

засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами : 

постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. N 30 / Урядовий 

кур'єр вiд 31.01.2001 – № 18 

22. Про результати перевірок додержання органами ДАІ законодавства 
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про реєстраційні та дозвільні процедури, адміністративні правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: Інформація / Генеральна 

Прокуратура України. 

23. Про транспорт : закон України вiд 10.11.1994 № 232/94-ВР / Голос 

України вiд 11.01.1995. 

24. Про автомобільний транспорт : закон України від 5 квітня 2001 р. / 

Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 22. 

25. Про дорожній рух : Закон України від 28 січня 1993 р. № 3353-ХІІ : 

за станом на 19 січня 2006 р. / Відомості Верховної Ради України. — 1993. – 

№ 31. 

 

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання –  

І семестр – залік, ІІ семестр – залік 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання – 

усне опитування, модульний контроль, лабораторні завдання. 


