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1. Опис навчальної дисципліни 

Характеристика 

навчальної дисципліни 
Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 
денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 5 

Галузь знань: 

27 – «Транспорт» 
вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 

Спеціальність: 

274 – «Автомобільний 

транспорт» Індивідуальне науково-

дослідне завдання: к/р 
Семестр 

5-й 5-й Загальна кількість 

годин – 150 

Освітньо-професійна програма: 

«Автомобільний транспорт» 
Лекції 

22 год. 6 год. 

Практичні 

– – 

Лабораторні 

28 год. 10 год. 

Самостійна робота 

100 год. 134 год. 

Вид контролю 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,8; 

самостійної роботи 

студента – 5,6. 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

іспит іспит 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить: 

– для денної форми навчання – 0,5; 

– для заочної форми навчання – 0,1. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

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 

процесами технічного обслуговування автомобілів, а також підвищення 

ефективності діючої системи. 

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. 

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 
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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 

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 

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 
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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. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Системи діагностування технічного стану автомобілів. 

Тема 1. Загальні положення. 

1.1. Процес діагностування та його особливості. 

1.2. Пристосованість діагностування до процесів ТО та ремонту 

автомобілів. 

1.3. Задачі діагностування. 

1.4. Елементи діагностування, що встановлюються на стадії розробки авто. 

1.5. Діагностична та накопичувальна карти. Їх призначення. 

1.6. Види діагностики у автотранспортних підприємствах. 

Тема 2. Втрата працездатності та основні задачі технічної діагностики. 

2.1. Працездатність. Загальна схема втрати працездатності об’єкта 

експлуатування. 

2.2. Математична модель втрати працездатності на прикладі двигуна 

внутрішнього згоряння. 

2.3. Діагноз. Типи задач по визначенню стану об’єктів діагнозу. 

2.4. Задачі технічної прогностики 

2.5. Задачі технічної генетики. 

2.6. Задачі діагнозу. 

Тема 3. Системи діагностування технічного стану автомобілів. 

3.1. Система діагнозу. 

3.2. Функціональні схеми систем діагнозу технічного стану автомобіля. 

3.3. Системи функціонального діагнозу. 

3.4. Системи тестового діагнозу. 
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3.5. Діагноз як елемент системи керування. Схема системи керування. 

3.6. Алгоритм керування. 

3.7. Елементи організації керування. 

3.8. Системи діагностування. Їх класифікація. 

Тема 4. Діагностичні моделі, параметри та нормативи. 

4.1. Типи діагностичних моделей. 

4.2. Структурно наслідкові діагностичні моделі. 

4.3. Параметри технічного стану. 

4.4. Діагностичні ознаки та параметри. 

4.5. Діагностичні нормативи. 

Тема 5. Прогнозування технічного стану автомобілів. 

5.1. Визначення прогнозування.  

5.2. Обґрунтування необхідності прогнозування. 

5.3. Прогнозування з практичної точки зору. 

5.4. Класифікація методів прогнозування. 

5.5. Методи статистичного моделювання. Лінійне прогнозування 

Змістовий модуль 2. Процеси діагностування автомобілів. 

Тема 1. Процес діагностування. 

1.1. Постановка діагнозу. 

1.2. Системний підхід. Поняття та визначення, що застосовуються при 

системному підході. 

1.3. Одно- та багатопараметричні системи. 

1.4. Параметри технічного стану. 

1.5. Вектор технічного стану. 

1.6. Крива зношування сполучених деталей. 

1.7. Діагностування за параметрами вихідних процесів. 

1.8. Статистичні методи обробки експериментальних даних стосовно 

технічної діагностики. 

Тема 2. Інформативність діагностичних сигналів. 

2.1. Основи теорії інформації. 

2.2. Інформативність системи. 
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2.3. Ентропія. 

Тема 3. Діагностична інформація у системі керування технічним станом 

автомобілів. 

3.1. Мета управління технічним станом автомобіля. 

3.2. Роль діагностичної інформації у організації оптимального процесу 

відновлення втраченої якості автомобілів. 

3.3. Автоматизовані системи зовнішнього та вбудованого діагностування. 

3.4. Документи діагностичної інформації. 

Тема 4. Методи і засоби діагностування автомобілів. 

4.1. Суб’єктивні методи. 

4.2. Об’єктивні методи. 

4.3. Класифікація засобів технічного діагностування. 

4.4. Стенди з біговими барабанами. 

4.5. Діагностування за структурними параметрами. 

4.6. Діагностування за параметрами герметичності. 

4.7. Діагностування за параметрами робочих процесів. 

4.8. Діагностування за зміною віброакустичних параметрів. 

4.9. Діагностування за робочими процесами або циклами, що періодично 

повторюються. 

4.10. Діагностування кута випередження запалювання. Балансування 

автомобільних коліс. 

4.11. Діагностування за складом картерного мастила. 

4.12. Діагностування двигуна за складом відпрацьованих газів. 

Тема 5. Ефективність діагностування автомобілів та перспективи розвитку 

діагностування. 

5.1. Ефективність діагностування. Показники її оцінки. 

5.2. Перспективи розвитку діагностики. 

5.3. Основні напрями розвитку діагностичних засобів. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Кількість годин 

денна форма навчання заочна форма навчання 

у тому числі у тому числі 
Назви змістових модулів і тем 

усього 
л п лаб с.р. 

усього 
л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Системи діагностування технічного стану автомобілів 

Тема 1. Загальні положення 12 2 – – 10 10,5 0,5 – – 10 

Тема 2. Втрата працездатності 

та основні задачі технічної 

діагностики 

12 2 – – 10 10,5 0,5 – – 10 

Тема 3. Системи діагностуван-

ня технічного стану автомобіля 
18 2 – 6 10 13 1 – 2 10 

Тема 4. Діагностичні моделі, 

параметри та нормативи 
16 2 – 4 10 12,5 0,5 – 2 10 

Тема 5. Прогнозування 

технічного стану автомобілів 
16 2 – 4 10 12,5 0,5 – 2 10 

Разом за змістовим модулем 1 74 10 – 14 50 59 3 – 6 50 

Змістовий модуль 2. Процеси діагностування автомобілів 

Тема 1. Процес діагностування 20 4 – 6 10 13 1 – 2 10 

Тема 2. Інформативність 

діагностичних сигналів 
16 2 – 4 10 10,5 0,5 – – 10 

Тема 3. Діагностична інформа-

ція у системі керування 

технічним станом автомобілів 

12 2 – – 10 10,5 0,5 – – 10 

Тема 4. Методи і засоби 

діагностування автомобілів 
16 2 – 4 10 12,5 0,5 – 2 10 

Тема 5. Ефективність 

діагностування автомобілів та 

перспективи його розвитку 

12 2 –  10 10,5 0,5 – – 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Разом за змістовим модулем 2 76 12 – 14 50 57 3 – 4 50 

ІНДЗ (к/р) – – – – – 34 – – – 34 

Семестровий контроль (іспит) – – – – – – – – – – 

Усього годин 150 22 – 28 100 150 6 – 10 134 

 

5. Теми семінарських занять 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

    

 Усього   

 

6. Теми практичних занять 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

    

 Усього   

 

7. Теми лабораторних занять 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

1 2 3 4 

1 Діагностичні моделі, параметри та нормативи 4 1 

2 
Діагностування паливного насоса високого тиску за 

нерівномірністю подачі палива 
4 1 

3 Діагностування за осцилограмою зовнішнього шуму 4 1 

4 
Діагностування за параметрами віброшвидкості та 

віброприскорення 
4 2 

5 Визначення відносної компресії за осцилограмою струму стартера 4 1 

6 Діагностування автомобіля за параметрами шкідливих викидів 4 2 
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1 2 3 4 

7 
Вимірювання потужності двигуна методом безстендового 

діагностування 
4 2 

– Усього 28 10 

 

8. Самостійна робота 

Кількість 

годин 
№ 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

1 Загальні положення 10 10 

2 Втрата працездатності та задачі технічної діагностики 10 10 

3 Системи діагностування технічного стану автомобіля 10 10 

4 Діагностичні моделі, параметри та нормативи 10 10 

5 Прогнозування технічного стану автомобілів 10 10 

6 Процес діагностування 10 10 

7 Інформативність діагностичних сигналів 10 10 

8 
Діагностична інформація у системі керування технічним 

станом автомобілів 
10 10 

9 Методи і засоби діагностування автомобілів 10 10 

10 
Ефективність діагностування автомобілів та 

перспективи його розвитку 
10 10 

– Усього забезпечення аудиторних занять – – 

– Забезпечення індивідуальних завдань (к/р) – 34 

– Семестровий контроль (іспит) – – 

– Усього 100 134 

 

9. Методи навчання 

При вивченні дисципліни застосовуються наступні методи навчання: 

– пояснювально-ілюстративні – вербальні методи передачі та сприймання 

навчальної інформації (розповідь, лекція, бесіда), наочні (відео-ілюстрація, 

презентація), практичні (вправи, групові та індивідуальні завдання, виконання 
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практичних, лабораторних, аналітично-розрахункових робіт, практичне 

використання приладів); 

– репродуктивні – опитування, тестування, розв’язування задач, виконання 

вправ за зразком чи алгоритмом; 

– проблемного викладу – ситуаційне моделювання, аналіз виробничих 

ситуацій, дискусія, аналіз відео фрагментів, написання рефератів, анотування 

науково-технічних джерел; 

– частково-пошукові – евристичні бесіди, самостійне розв’язання 

проблемних ситуацій, написання тез доповідей. 

 

10. Методи контролю 

Методи поточного контролю: індивідуальне опитування (тестування), 

захист лабораторних робіт (тестування), перевірка та захист індивідуальних 

завдань. 

Методи модульного контролю: письмова контрольна робота (тестування). 

Методи підсумкового контролю: іспит. 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Денна форма навчання 

Вид контролю Кількість балів 

Відвідування та робота на лекційних заняттях 14 

Відвідування та захист лабораторних робіт 24 

Поточний контроль 62 

Усього 100 

Заочна форма навчання 

Вид контролю Кількість балів 

Відвідування та робота на лекційних заняттях 10 

Відвідування та захист лабораторних робіт 30 

Самостійна робота (к/р) 60 

Усього 100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою Сума 

балів 

Оцінка 

ECTS для іспиту, КП, практики для заліку 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 

74 – 81 С 
добре 

64 – 73 D 

60 – 63 Е 
задовільно 

зараховано 

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Основи технічної діагностики автомобілів» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» 

освітнього ступеня «Бакалавр». 

2. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Основи технічної діагностики автомобілів» для студентів заочної 

форми навчання зі спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» освітнього 

ступеня «Бакалавр». 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Основи технічної діагностики автомобілів» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» освітнього ступеня 

«Бакалавр». 

13. Рекомендована література 

Базова 

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

Цимбал С.В.Основи технічної діагностики колісних транспортних засобів. 
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Вінниця: ВНТУ, 2012. – 118 с. 

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

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

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

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

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

технічного стану та методи контролювання». 

5. ДСТУ 2389-94 «Технічне діагностування та контроль технічного стану. 

Терміни та визначення». 

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

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

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

Знання, 2007. – 527 с. 

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

Майдан, 2017. – 606 с. 

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

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

10. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх 

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

– 16 с. 

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

Львів: Афіша, 2004. – 492 с. 

Допоміжна 

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

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

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

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

5. 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. 

 

14. Інформаційні ресурси 

1. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://korolenko.kharkov.com/ 

3. Дистанційна освіта КрНУ ім. М. Остроградського / [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://krnu.org/ 

4. Бібліотека КрНУ ім. М. Остроградського / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kdu.edu.ua/LIB1/home.php 

5. Журнал «Автотранспортное предприятие» / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.atp.transnavi.ru 


