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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи технічної 

діагностики автомобілів» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра зі спеціальності «Автомобільний транспорт» освітньо-

професійної програми «Автомобільний транспорт». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи технічної діагностики 

автомобілів» є: послідовне вивчення загальних положень та основних принципів 

діагностування автомобілів; систем діагностування технічного стану автомобілів; 

діагностичних моделей, параметрів та нормативів; теоретичних основ процесу 

діагностування автомобілів; основ теорії інформації; методів і засобів 

діагностування автомобілів; методів і засобів автоматизації процесів 

діагностування автомобілів; основ організації і технології діагностування 

автомобілів, методів аналізу і оцінки економічної ефективності діагностування, 

перспективи розвитку технічної діагностики автомобіля.  

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення дисципліни «Основи технічної 

діагностики автомобілів» базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні 

таких дисциплін як: «Конструкція автотранспортних засобів», «Конструкція 

двигунів», «Експлуатаційні матеріали», «Взаємозамінність, стандартизація та 

технічні вимірювання», «Електронне та електричне обладнання автомобілів». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Системи діагностування технічного стану автомобілів. 

2. Процес діагностування автомобілів. 

 

1 Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою дисципліни «Основи технічної діагностики автомобілів» є 

ознайомити студентів: з теоретичними основами діагностування технічного стану 

автомобілів, методами і засобами діагностування автомобілів, методами і 

засобами автоматизації процесів діагностування автомобілів, основами організації 

і технології діагностування автомобілів, методами аналізу і оцінки економічної 

ефективності діагностування, перспективами розвитку технічної діагностики 

автомобіля; з розробкою засобів оперативного управління технологічними 
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процесами технічного обслуговування автомобілів, а також підвищення 

ефективності діючої системи. 

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Основи технічної 

діагностики автомобілів» є розробка сучасних методів, засобів, нормативних 

показників та алгоритмів діагностування з вишукуванням оптимальних 

технологічних та організуючих принципів практичного використання діагностики 

з накопичуванням статистичних матеріалів з метою удосконалення процесів 

діагностування і підвищення їх економічної ефективності. 

1.3 У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи технічної 

діагностики автомобілів» студенти набувають наступних компетентностей і 

програмних результатів навчання. 

Загальні компетентності: 

ЗК 2 – здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у 

професійній діяльності. 

Фахові компетентності спеціальності: 

ФК 1 – здатність використовувати у професійній діяльності знання 

нормативно-правових, законодавчих актів України, Правил технічної експлуатації 

автомобільного транспорту України, інструкцій та рекомендацій з експлуатації, 

ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного 

транспорту та їх систем; 

ФК 2 – здатність використовувати у професійній діяльності знання з устрою 

інфраструктури автомобільного транспорту, організації руху і перевезень, 

розрізняти об’єкти автомобільного транспорту та їх складові, визначати вимоги 

до їхньої конструкції; 

ФК 10 – здатність застосовувати методи та засоби технічних вимірювань, 

технічні регламенти, стандарти та інші нормативні документи при технічній 

діагностиці, технічному обслуговуванні та ремонті дорожніх транспортних 

засобів 8 автомобільного транспорту, їх систем та елементів; 

ФК 16 – знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

Програмні результати навчання: 

РН 2 – застосовувати знання з фундаментальних наук для вивчення 
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професійно-орієнтованих дисциплін; 

РН 11 – аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести 

відповідальність за них у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях; 

РН 14 – планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі 

нормативно-правових та законодавчих актів України, Правил технічної 

експлуатації автомобільного транспорту України, інструкцій та рекомендацій з 

експлуатації, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів; 

РН 20 – аналізувати технологічні процеси виробництва й ремонту дорожніх 

транспортних засобів автомобільного транспорту як об'єкта управління; 

РН 25 – використовувати методи та засоби технічних вимірювань, технічні 

регламенти, стандарти та інші нормативні документи при технічній діагностиці 

дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та 

елементів; 

РН 31 – аналізувати окремі явища і процеси у професійній діяльності з 

формулюванням аргументованих висновків. 

1.4 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: задачі і шляхи розвитку діагностування автомобілів; теоретичні 

основи діагностування технічного стану автомобілів; методи і засоби 

діагностування автомобілів; методи і засоби автоматизації процесів 

діагностування автомобілів; організацію і технологію діагностування автомобілів; 

методи аналізу і оцінки економічної ефективності діагностування. 

вміти: самостійно встановлювати нормативні значення діагностичних 

параметрів, визначати спосіб встановлення діагнозу, вибирати і вміти технічно та 

економічно обґрунтовувати відповідні методи та вимірювальні засоби, визначати 

оптимальну процедуру або алгоритм діагностування; використовувати сучасну 

апаратуру, стенди та наукове обладнання під час проведення діагностування 

технічного стану автомобіля та відпрацювання параметрів діагностування; 

аналізувати результати діагностування та робити практичні висновки з 

удосконалення конструкції автомобіля. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS. 
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2 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Системи діагностування технічного стану автомобілів. 

Тема 1. Загальні положення. 

Тема 2. Втрата працездатності та основні задачі технічної діагностики. 

Тема 3. Системи діагностування технічного стану автомобілів. 

Тема 4. Діагностичні моделі, параметри та нормативи. 

Тема 5. Прогнозування технічного стану автомобілів. 

Змістовий модуль 2. Процеси діагностування автомобілів. 

Тема 1. Процес діагностування. 

Тема 2. Інформативність діагностичних сигналів. 

Тема 3. Діагностична інформація у системі керування технічним станом 

автомобілів. 

Тема 4. Методи і засоби діагностування автомобілів. 

Тема 5. Ефективність діагностування автомобілів та перспективи розвитку 

діагностування. 

3. Рекомендована література 

1. Андрусенко С.І., Клименко Ю.М., Далакян А.Ю., Тицький О.Ю., 

Кривонос В.Л. Лабораторний практикум з діагностування та технічного 

обслуговування автомобілів Scania. Київ: НТУ, 2016. – 112 с. 

2. Андрусенко С.І., Бугайчук О.С. Технології підвищення ефективності 

виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту. Київ: 

Медінформ, 2017. – 212 с. 

3. Біліченко В.В., Крещенецький В.Л., Кукурудзяк Ю.Ю., 

Цимбал С.В.Основи технічної діагностики колісних транспортних засобів. 

Вінниця: ВНТУ, 2012. – 118 с. 

4. Бороденко Ю.М., Дзюбенко О.А., Биков О.М. Діагностика 

електрообладнання автомобілів. Харків: ХНАДУ, 2014. –300 с. 

5. Дембіцький В.М., Павлюк В.І., Придюк В.М. Технічна експлуатація 

автомобілів. Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – 473 с. 

6. ДСТУ 3649:2010 «Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності 

технічного стану та методи контролювання». 
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7. ДСТУ 2389-94 «Технічне діагностування та контроль технічного стану. 

Терміни та визначення». 

8. Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигиринець А.Д. Основи технічного 

обслуговування і ремонту автомобілів. Київ: Вища школа, 1994. – 599 с. 

9. Коваленко А.В., Шавкун В.М., Ліньков В.В. Діагностування рухомого 

складу електричного транспорту. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. – 

152 с. 

10. Криштопа, С.І. Основи технічної діагностики автомобілів: лаборатор. 

практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 83 с. 

11. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. Київ: 

Знання, 2007. – 527 с. 

12. Мигаль В.Д. Системи контролю і діагностування автомобілів. Харків: 

Майдан, 2017. – 606 с. 

13. Оробей В.Ф. Загальні принципи діагностування електронних систем 

керування автомобілем. Одеса: Наука і техніка, 2012. – 392 с. 

14. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх 

транспортних засобів автомобільного транспорту. Київ: Мінтранс України, 1998. 

– 16 с. 

15. Постанова КМУ №137 від 30.01.2012 Про затвердження Порядку 

проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного 

стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки 

технічного стану транспортного засобу. 

16. Форнальчик Є.Ю., Оліскевич М.С. Технічна експлуатація та надійність. 

Львів: Афіша, 2004. – 492 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: для поточного контролю – 

контрольні опитування (тестування), для лабораторних робіт – захист. 


