
Форма № Н-3.03у 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів 

 

 

 

ПРОГРАМА 

обов’язкової навчальної дисципліни 

підготовки бакалавра 

зі спеціальності 274 – Автомобільний транспорт 

освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» 

(Шифр за ОПП: ОК 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2020 

Yelistratov V.A.Yelistratov V.A.



 2 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Кременчуцьким національним університетом 

                                                      імені Михайла Остроградського 

 

 

 

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: доц., к.т.н., доц. Єлістратов В.О. 

 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання методичною комісією КрНУ зі 

спеціальності 274 – Автомобільний транспорт 

Протокол №       від «      »                   2020 року 

Голова ______________ (Клімов Е.С.) 

Yelistratov V.A.Yelistratov V.A.



 3 

ВСТУП 

 

Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Основи технології 

виробництва та ремонту автомобілів» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 274 – Автомобільний 

транспорт. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи технології 

виробництва та ремонту автомобілів» є: технологічні процеси виробництва та 

ремонту автомобілів, методи та форми їх організації, методи та засоби 

забезпечення точності та якості виконання робіт при їх виробництві та ремонті. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Основи технології 

виробництва та ремонту автомобілів» базується на знаннях, що отримані при 

вивченні таких дисциплін як «Конструкція автотранспортних засобів», 

«Конструкція двигунів», «Рухомий склад автомобільного транспорту», 

«Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», «Експлуатаційні 

матеріали». 

Програма навчальної дисципліни «Основи технології виробництва та 

ремонту автомобілів» складається з таких змістових модулів: 

1. Методи отримання заготовок і обробки їх поверхонь. 

2. Збирання автомобілів. 

3. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів. 

 

1 Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою навчальної дисципліни «Основи технології виробництва та 

ремонту автомобілів» є: надати студентам спеціальності 274 – Автомобільний 

транспорт надати студентам загальне уявлення про зміст та задачі технологій 

виробництва та ремонту автомобілів, про процеси та етапи виробництва та 

ремонту автомобілів, про основні етапи розробки технологічного процесу 

відновлення, ремонту та побудови виробничого та ремонтного процесів; методам 

відновлення деталей при ремонтних роботах. 

1.2 Основним завданням вивчення дисципліни «Основи технології 

Yelistratov V.A.Yelistratov V.A.



 4 

виробництва та ремонту автомобілів» є: забезпечення студентів знаннями з основ 

виробництва та ремонту деталей автомобілів, з умовами їх використання, з 

методами виробництва, обслуговування та ремонту автомобілів, які потрібні для 

підготовки фахівця відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра зі спеціальності 274 – Автомобільний транспорт. 

 

1.3 У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи технології 

виробництва та ремонту 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 4 – 3датність застосовувати отримані знання для розробки і 

впровадження технологічних процесів, технологічного устаткування і 

технологічного оснащення, засобів автоматизації та механізації при виробництві, 

експлуатації, ремонті та обслуговуванні дорожніх транспортних засобів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів; 

ФК 7 –  здатність організовувати технологічні процеси виробництва, 

діагностування, технічного обслуговування й ремонту дорожніх транспортних 

засобів 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; 
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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 37 – Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; критичне осмислення 

основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній 

діяльності. 

 

1.4 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 

знати: основні положення й поняття технології виробництва та ремонту 

автомобіля, основи теорії тертя та зношення деталей; методи діагностики 

працездатності деталей; методи відновлення деталей; методи складання вузлів і 

автомобілів при виробництві та після капітального ремонту; 

 

вміти: визначати робочий контингент підприємства, підбирати тип та 

розміщення обладнання на виробничих дільницях; складати технологічний процес 

ремонту деталі та оформляти технологічну документацію. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

2 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Методи отримання заготовок і обробки їх поверхонь. 

Тема 1. Основні терміни та визначення з дисципліни. 

1.1 Види виробів. 

1.2 Виробничий процес і його складові. 

1.3 Технологічний процес і його складові. 

1.4 Типи та форми виробництв. 

Yelistratov V.A.



 6 

Тема 2. Оцінка технологічності конструкції. 

2.1 Види технологічності конструкції. 

2.2 Відпрацювання конструкції на технологічність. 

2.3 Показники оцінки технологічності конструкції. 

Тема 3. Методи обробки поверхонь заготовок. 

3.1 Види обробки поверхонь заготовок. 

3.2 Обробка лезвійними інструментами. 

3.3 Обробка абразивними інструментами. 

3.4 Обробка пластичним деформуванням. 

3.5 Електрофізична обробка. 

Змістовий модуль 2. Складання автомобілів. 

Тема 1. Складання типових з'єднань, вузлів автомобіля. 

1.1 Виріб і його складові частини. 

1.2 Проектування складальних операцій. 

1.3 Організаційні форми складання. 

1.4 Забезпечення точності при складанні. 

1.5 Послідовність збирання автомобіля. 

Тема 2. Фарбування автомобілів і деталей. 

2.1 Лаки та фарби. 

2.2 Технологія фарбування автомобіля. 

2.3 Сушіння після фарбування. 

Тема 3. Виникнення дефектів у деталях, їх класифікація. 

3.1 Процеси, що призводять до виникнення пошкоджень. 

3.2 Дефекти деталей. 

Змістовий модуль 3. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів. 

Тема 1. Система технічного обслуговування та ремонту автомобілів. 

1.1 Система технічного обслуговування та ремонту автомобілів. 

1.2 Технічне обслуговування автомобілів. 

1.2 Види авторемонтних підприємств. 

1.3 Види, методи та форми ремонтних робіт. 

Тема 2. Поточний ремонт автомобілів. 
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2.1 Визначення потреби автомобілів у поточному ремонті. 

2.2 Роботи, що виконуються при поточному ремонті. 

Тема 3. Капітальний ремонт автомобілів і агрегатів. 

3.1 Система капітального ремонту автомобілів і агрегатів. 

3.2 Приймання автомобілів у капітальний ремонт. 

3.3 Миття автомобіля та агрегатів при прийманні в капітальний ремонт. 

3.4 Розбирання автомобіля та агрегатів. 

3.5. Мийка, очищення та знежирювання деталей. 

3.6 Дефектування деталей. 

3.7 Сортування деталей. 

3.8 Методи відновлення деталей. 

3.9 Комплектація деталей перед складанням. 

3.10 Припрацювання та випробування деталей. 

3.11 Повернення автомобілів з капітального ремонту. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  для поточного контролю 

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