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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання навчальної дисципліни є: 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. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни 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. 

 

Основним завданням вивчення дисципліни 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. 

 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Пререквізити дисципліни 

Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна 

вивчається після викладання наступних курсів: «Конструкція автотранспортних засобів», 

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

конструкційних матеріалів та матеріалознавство», «Експлуатаційні матеріали». 

 

Постреквізити дисципліни 

Вивчення дисципліни забезпечує можливість: підготовки до підсумкової 

атестації; доступу до навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

 

Компетентності 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають 

наступних компетентностей і програмних результатів навчання. 
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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; 

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. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
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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. 

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 

лабораторних, аналітично-розрахункових робіт, практичне використання 

сучасних 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. 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Теми лекційних занять 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

денна заочна 

Змістовий модуль 1. Методи отримання заготовок і обробки їх поверхонь 

1 Основні терміни та визначення з дисципліни 2 1 

2 Оцінка технологічності конструкції 2 1 

3 Методи обробки поверхонь заготовок 2 – 
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Змістовий модуль 2. Складання автомобілів 

1 Складання типових з'єднань, вузлів автомобіля 2 1 

2 Фарбування автомобілів і деталей 2 1 

3 Виникнення дефектів у деталях і їх класифікація 2 – 

Змістовий модуль 3. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 

1 Система технічного обслуговування та ремонту автомобілів 2 – 

2 Поточний ремонт автомобілів 2 1 

3 Капітальний ремонт автомобілів і агрегатів 2 1 

 

Теми лабораторних занять 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

денна заочна 

1 Дослідження технічного стану, дефектування блоку циліндрів 2 1 

2 Дослідження технічного стану. дефектування колінчастого валу 2 1 

3 Дослідження технічного стану, дефектування розподільного валу 2 1 

4 Дослідження технічного стану, дефектування підшипників 2 1 

5 Дослідження технічного, дефектування стану ведучого мосту 2 1 

6 Ремонт і регулювання форсунок і плунжерних пар 2 1 

 

4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Методи поточного контролю: індивідуальне опитування (тестування), 

захист лабораторних робіт (тестування), перевірка індивідуальних завдань. 

Методи модульного контролю: письмова контрольна робота (тестування). 

Методи підсумкового контролю: диференційний залік (тестування). 

 

5. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінюванні результатів навчання проводиться відповідно до Положення 

про проведення поточного та семестрового контролю (зі змінами) 

(http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/PPPSK.pdf, http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/PPPSK_N_Z.pdf) 

в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. 

Згідно з ним використовується 100-бальна шкала оцінювання. 
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Денна форма навчання 

Вид занять 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 ІН
Д

З
 

С
у

м
а 

Робота на лекції 3 3 3 – 9 

Робота на лабораторному занятті 

Захист лабораторного заняття 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

– 

– 

6 

24 

Модульний контроль 20 20 20 – 60 

Самостійна робота – – – 1 1 

Усього 33 33 33 1 100 

 

Заочна форма навчання 

Вид занять 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 ІН
Д

З
 

С
у

м
а 

Робота на лекції 1 1 1 – 3 

Робота на лабораторному занятті 

Захист лабораторного заняття 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

– 

– 

3 

12 

Самостійна робота – – – 82 82 

Усього 6 6 6 82 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою Сума 

балів 

Оцінка 

ECTS для екзамену, КП (КР), 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 
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6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Бибіч Б.Є., Лущик В.В. Технічне обслуговування й ремонт металевих 

кузовів автомобілів. Київ: Либідь, 2001. – 454 с. 

2. Богатчук І.М., Прунько І.Б. Основи технології виробництва та ремонту 

автомобілів: практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 64 с. 

3. Божидарнік В.В., Гусєв А.П. Основи технології виробництва і ремонту 

автомобілів. Луцьк: Настир’я, 2007. – 320 с. 

4. Волошин Б.Б. Ремонт сільськогосподарської техніки. Немішаєве: НМЦ, 

2005. – 124 с. 

5. Гусєв А.П. Технологічні основи машинобудування. Луцьк: Надстир’я, 

2008. – 248 с. 

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

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

7. Диха О.В., Маковкін О.М. Механічна обробка при ремонті і відновленні 

машин. Хмельницький: ХНУ, 2014. – 139 с. 

8. Захарчук О.В. Технічне обслуговування та ремонт АТЗ. Луцьк: РВВ 

Луцького НТУ, 2015. – 140 с. 

9. Захарчук О.В. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів. 

Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – 140 с. 

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

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

11. Карагодін В.І., Мітрохін Н.Н. Ремонт автомобілів і двигунів. Київ: 

Академія, 2003. – 204 с. 

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

Знання, 2007. – 527 с. 

13. Міренський І.Г. Основи технології машинобудування. Харків: ХНАМГ, 

2007. − 275 с. 

14. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх 

транспортних засобів автомобільного транспорту. – Київ: Мінтранспорт України, 

1998. – 43 с. 

15. Поляков А.П., Вдовиченко О.В. Основи технології виробництва та 
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ремонту автомобілів: лабораторний практикум. Вінниця: ВНТУ, 2013. – 56 с. 

16. Полянський О.С., Савченков Б.В., Байцур М.В. Технологія відновлення 

деталей та ремонту автомобілів. Харків: Вид-во ХНАДУ, 2012 . – 320 с. 

17. Середа Б.П. Обробка металів тиском. Запоріжжя: Видавництво 

Запорізької державної інженерної академії, 2009. – 344 с. 

18. Чабанний В.Я. Ремонт автомобілів. Кіровоград: Кіровоградська районна 

друкарня, 2007. – 391 с. 

19. Чернета О.Г., Коробочка О.М., Сасов О.О. Основи технологічного 

виробництва деталей автомобілів. Кам’янске: ДДТУ, 2018. – 197 с. 

 

7. 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 

8. АКАДЕМІЧНА ЕТИКА 

Політика академічної етики визначена в Кодексі академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf) КрНУ ім. Михайла 

Остроградського. Конфліктні ситуації мають відкрито обговорюватись в академічних 

групах з викладачем, необхідно бути взаємно ввічливим, поважати димки інших. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом навчання, за яке 

нараховуються бали. Запізнення на заняття недопустимі. Пропущені заняття 

повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. За 

об’єктивних причин навчання може відбуватись в дистанційній формі (за 

погодженням із керівником дисципліни). 
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Кожна оцінка виставляється відповідно до розроблених викладачем і 

заздалегідь оголошених студентам критеріїв. У випадку невиконання студентом усіх 

передбачених навчальним планом видів занять до заліку (екзамену) він не 

допускається. 

Всі індивідуальні завдання студент має виконати самостійно. Списування та 

плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання під час модульних 

контрольних робіт і заліків (екзаменів) заборонені. Цитування в письмових 

роботах допускається тільки з відповідним посиланням на авторський текст. 

Роботи, які здаються з порушенням термінів без поважних причин, можуть 

оцінюватися на нижчу оцінку. 

 

9. ІНТЕГРАЦІЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, 

досягнення духовної, матеріальної незалежності та соціалізації молоді з 

обмеженими функціональними можливостями й відображає стан розвитку 

демократичних процесів і гуманізації суспільства. 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

КрНУ імені Михайла Остроградського створена система дистанційного навчання 

на основі сучасних педагогічних, інформаційних, телекомунікаційних технологій.  

Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цієї дисципліни можна 

знайти за посиланням: http://krnu.org/enrol/index.php?id=124 


