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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технічна експлуа-

тація автомобілів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підго-

товки бакалавра зі спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» освітньо-

професійної програми «Автомобільний транспорт» 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасний стан і тенденції роз-

витку систем технічної експлуатації автомобілів, засобів та методів технічного 

обслуговування автомобілів, процес управління технологічними процесами їх 

технічного обслуговування та поточного ремонту на автотранспортних підприєм-

ствах. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни базується на знаннях, що 

придбані студентами при вивченні дисциплін: «Конструкція автомобілів і тракто-

рів», «Паливні та мастильні матеріали», “Матеріалознавство і технологія матеріа-

лів”, “Вступ до технологічних процесів” «Електричне та електронне обладнання 

автомобілів», «Діагностування автомобілів». 

Матеріали даної дисципліни використовуються при виконанні дипломних 

проектів.   

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Модуль 1 

1. Теоретичні основи технічної експлуатації автомобілів.  

2. Системи забезпечення надійності автомобілів. 

Модуль 2 

1. Технологія ТО та поточного ремонту. 

2. Організація технологічних процесів. 

  Модуль 3 

1. Управлінні технічною службою автотранспортного підприємства. 

2. Організація технічної експлуатації автомобілів. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Технічна експлуатація авто-

мобіля» полягає у тому, щоб надати студентам  розуміння того, як забезпечити 

транспортний процес надійно працюючим рухомим складом, використовуючи пе-

редові методи організації робіт та економічно вигідні технологічні процеси й об-

ладнання. 

1.2. Завдання викладання дисципліни полягає у вивченні студентами основ 

технічної експлуатації автомобілів (ТЕА), яка передбачає формування знань у га-

лузі теоретичних основ технічної експлуатації автомобілів, управління їх праце-

здатністю та технологічними процесами технічного обслуговування (ТО) та пото-

чного ремонту (ПР) на автотранспортних підприємствах (АТП). 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: основні положення та керівні документи з організації технічного об-

слуговування та ремонту автомобілів; зміст та організацію виконання технологіч-

них операцій з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів; пе-

редові методи організації профілактики та ремонту рухомого складу і способи 

зберігання автомобілів; організаційну структуру та функції відділів ІТС підпри-

ємств автомобільного транспорту;  

вміти: користуватися основними нормативно-технологічними документами 

та довідковою літературою; оцінювати технічний стан дорожніх транспортних за-

собів й самостійно приймати рішення про можливість їх експлуатації, організову-

вати технологічний процес ТО та ремонту, контролювати якість продукції та ви-

значити причини браку; використовувати комп'ютерну техніку під час визначення 

виробничих програм та обсягів робіт з ТО та ПР. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 390 години / 13 кредитів 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи технічної експлуатації автомобілів  

Тема 1. Основні поняття та визначення технічної експлуатації автомобілів 

1.1 Автомобільний транспорт і його роль у єдиній транспортній системі. 

1.2 Основні задачі, що стоять перед автомобільним транспортом (АТ). ТЕА 

як підсистема автомобільного транспорту. 

1.3 Роль і значення технічного обслуговування дорожньо-транспортних за-

собів в забезпеченні високої ефективності їх використання. 

1.4 Призначення й зміст системи технічного обслуговування (ТО) та ремон-

ту дорожньо-транспортних засобів (ДТЗ) фірми-виробника автомобілів. Особли-

вості гарантійного й післягарантійного ТО ДТЗ. 

1.5 Вимоги і особливості підготовки до роботи інженера-механіка на авто-

мобільному транспорті. 

Тема 2. Технічний стан автомобілів и його зміна в процесі експлуатації. 

2.1 Поняття про технічний стан автомобіль. Параметри технічного стану і 

їхня характеристика. 

2.2 Діагностичні параметри і їхній зв'язок з параметрами технічного стану .  

2.3 Поняття про наробіток і ресурс виробу.  

2.4 Поняття про відмову. Класифікація відмов (по впливу на працездатність, 

по джерелу виникнення, по зв'язку з відмовами інших елементів і по характеру 

виникнення й можливості прогнозування, по частоті виникнення, по трудомістко-

сті усунення й по впливу на втрати робочого часу автомобілів). 

2.5 Основні причини й фактори, що спричиняються зміни технічного стану 

автомобіля в процесі експлуатації й зберігання. Види зношування деталей і зако-

номірність зношування від наробітку. 

2.6 Вплив умов експлуатації на зміну технічного стану автомобіля. Категорії 

умов експлуатації. 

2.7. Вплив дорожніх умов експлуатації  на зміну технічного стану  автомо-

біля. 
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2.8. Вплив умов руху  на технічний стан  автомобіля. 

2.9. Вплив природно-кліматичних умов експлуатації  на технічний стан ав-

томобіля. 

2.10. Вплив культури експлуатації на технічний стан автомобіля. 

Тема 3. Якісні показники автомобілів 

3.1 Поняття якості виробу. Властивості, що визначають основні техніко-

економічні показники якості автомобіля та показники, що відповідають їм. 

3.2 Поняття надійності автомобіля, її складові: безвідмовність, ремонтопри-

датність, довговічність, зберігаємість.  

3.3 Безвідмовність і її основні показники - середній наробіток до відмови й 

на відмову; інтенсивність відмов і параметр потоку відмов, імовірність безвідмов-

ної роботи. 

3.4 Довговічність і її основні показники - середній ресурс і середній термін 

служби; гама - процентний ресурс; гама - процентний термін служби. 

Тема 4. Комплексні показники оцінки ефективності ТЕА 

4.1 Коефіцієнт технічної готовності (КТГ) і його визначення для одного ав-

томобіля й для парку автомобілів. Зв'язок КТГ із продуктивністю рухомого скла-

ду.  Вплив на КТГ віку автомобілів. 

4.2 Коефіцієнт випуску і його визначення для одного автомобіля й для пар-

ку автомобілів. Залежність коефіцієнта випуску від КТГ.  

 

Змістовий модуль 2. Системи забезпечення надійності автомобілів 

Тема 1. Застосування теорії надійності машин у забезпеченні працездатнос-

ті автомобілів 

1.1. Значення інформації про закономірності зміни технічного стану авто-

мобілів. Найбільш важливі закономірності ТЕА (3 види). 

1.2. Характер і застосування закономірностей зміни технічного стану авто-

мобіля по наробітку.  

1.3. Закономірності випадкових (імовірнісних) процесів.  Характеристики 

випадкових величин.  

1.4. Застосування законів розподілу випадкових величин у ТЕА (нормаль-
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ний, експонентний, Вейбула, логарифмічний). 

1.5. Закономірності процесів відновлення і їх характеристика. Параметр по-

току відновлення. 

1.6. Роль профілактичного обслуговування в запобіганні відмов. 

1.7. Методи забезпечення працездатності автомобілів (підтримка і віднов-

лення працездатності). 

1.8. Види й режими технічного обслуговування й ремонту автомобілів. За-

гальний підхід при розробці режимів. 

Тема 2. Системи забезпечення надійності автомобілів  

2.1. Системи технічного обслуговування й ремонту автомобілів.  

2.2. Система технічного обслуговування й ремонту за параметром технічно-

го стану автомобілів. 

2.3. Діюча система технічного обслуговування й ремонту автомобілів. Види 

й режими технічного обслуговування  й ремонту автомобілів.  Призначення що-

денного, сезонного, періодичного обслуговування ТО-1 та ТО-2 автомобіля, хара-

ктерні роботи. Призначення капітального ремонту (КР) і поточного ремонту (ПР), 

характерні роботи.  

Тема 3. Нормативи ТЕА 

3.1. Поняття й класифікація нормативів. Основні нормативи ТЕА. 

3.2. Методи визначення періодичності технічного обслуговування  (по при-

пустимому рівню безвідмовності, техніко-економічний метод).  

3.3. Трудомісткості технічного обслуговування й ремонту, методика її ви-

значення.  

3.4. Нормування витрати запасних частин та ресурсу агрегатів і автомобіля 

в цілому. 

3.5 Оперативне коректування нормативів ТЕА (періодичності технічного 

обслуговування, трудомісткості, пробігу автомобілів до ТО, КР; норм витрати за-

пасних частин). 
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Модуль 2 

Змістовий модуль 1. Технологія ТО та поточного ремонту 

Тема 1. Основи технології ТО та ремонту автомобілів 

1.1 Поняття про технологічний процес. Операція. Перехід. Типові техноло-

гії. Нормативно-технологічне забезпечення технологічних процесів. Технологічні 

карти (ТК) і їхнє призначення. Порядок розробки ТК. Піктограми.  

1.2 Поняття про виробничий процес АТП. Лінійний графік. 

1.3 Поняття про виробничу програму технічного обслуговування й ремонту 

автомобілів. 

Тема 2. Загальна характеристика робіт щодо ТО й поточного ремонту авто-

мобілів 

2.1 Прибирально-мийні роботи та їх призначення. Технологічне місце при-

бирально-мийних робіт у виробничому процесі. Обладнання. Очисні споруди. 

2.2 Мастильно-заправні   роботи.   Призначення,   вплив   на працездатність 

автомобіля. Об'єми робіт та перелік операцій при ЩО, ТО-1, ТО-2, СО.  

2.3 Промивальні роботи системи мащення, паливної системи, гальмівної си-

стеми. Обладнання. 

2.4 Кріпильні роботи. Призначення, вплив на працездатність автомобіля. 

Причини ослаблення різьбових з'єднань, способи забезпечення їх надійного фун-

кціонування. Об'єми. Механізація робіт.  

2.5 Контрольно-діагностичні  роботи.  Призначення,  вплив  на працездат-

ність автомобіля. Технологічне місце  ЩО, ТО-1, ТО-2, ТР. Обладнання. 

2.6 Поточний ремонт автомобілів. Загальна характеристика. Підйомно-

транспортні, шиноремонтні, акумуляторні, зварювальні, мідницькі, ковальські, 

жерстяницькі та фарбувальні роботи. Об'єми, призначення, технологія. 

          2.7  Загальна характеристика робіт з ремонту й обслуговування шин. Факто-

ри технічного стану автомобіля, які визначають ресурс шин. Технологія робіт з 

обслуговування шин і переднього моста автомобіля при ЩО, ТО-1, ТО-2.  

Тема 3. Технологічне устаткування зон ТО та ремонту автомобілів 

3.1. Підйомно-оглядове встаткування (оглядові канави, естакади, підйомни-

ки, перекидачі, гаражні домкрати). Призначення, устрій, використання. 
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3.2. Підйомно-транспортне встаткування (кран-балки, електрокари, пересу-

вні крани, вантажні візки, конвеєри). Призначення, пристрій, використання.   

3.3. Спеціалізоване встаткування для ТО й ПР (комплекти інструмента, гай-

коверти, пости заміни агрегатів, стенди для зборки-розбирання агрегатів). 

Прибирально-мийне встаткування. 

3.4. Діагностичне встаткування (для перевірки гальм, тягових якостей авто-

мобіля, токсичності ОГ, систем запалювання, установки фар, систем живлення, 

стану ЦПГ і ГРМ, рульового керування, установки коліс). 

3.5. Мастильно-заправне встаткування (установки, що роздають масло, на-

гнітачі, встаткування для заправлення гідросистем і ін.).  

3.6. Устаткування для ремонту й обслуговування автомобільних шин. 

Тема 4. Характерні несправності, діагностування, технічне обслуговування 

та ремонт основних агрегатів і систем автомобілів  

4.1. Технологія ТО, діагностики та ремонту двигуна. Характерні причини та 

ознаки зміни технічного стану двигуна. Параметри і засоби оцінки роботи двигу-

на і його систем. Обладнання та оснастка. Перелік операцій при ЩО, ТО-1, ТО-2, 

СО. 

4.2. Технологія ТО, діагностики та ПР агрегатів і механізмів трансмісії. Ос-

новні несправності та їх визначення. Технічні умови на зборку. Обладнання. Опе-

рації при ЩО, ТО-1, ТО-2. 

4.3. Технологія ТО, діагностики та ПР механізмів керування, переднього 

моста та гальм автомобіля. Основні несправності та їх визначення. Технічні умови 

на регулювальні роботи. Операції при ЩО, ТО-1, ТО-2. 

4.4. Технологія ТО і ПР кузова та кабіни автомобіля. Причини руйнування 

кузова. Технологія усунення пошкоджень. Захист від корозії. 

4.5. Технологія ТО, діагностування та ремонту електрообладнання. Основні 

відмови та несправності. Об'єми робіт та перелік операцій при ЩО, ТО-1, ТО-2. 
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Змістовий модуль 2. Організація технологічних процесів. Методи ТО та 

ремонту автомобілів. 

Тема 1. Організації технологічного процесу ТО. Методи технічного обслу-

говування. 

Тема 2. Організації технологічного процесу  ремонту. Методи поточного 

ремонту.  

Тема 3. Організація шинного господарства.  

Тема 4. Особливості організації ТО та ремонту газобалонних автомобілів. 

 

Модуль 3 

Змістовий модуль 1. Управління технічною службою АТП. 

Тема 1. Загальні відомості про організацію й управління виробництвом. 

1.1 Поняття про управління. Етапи управління. Організаційна структура та 

основні принципи її побудови.  

1.2 Основні фактори, що визначають ефективність технічної експлуатації. 

1.3 Вплив рівня організації й управління виробництвом на ефективність ро-

боти технічної служби (ТС).   

1.4 Методи прийняття інженерних рішень по управлінню виробництвом.  

1.4.1 Класифікація методів прийняття інженерних рішень при управлінні 

виробництвом ТО і ремонту.  

1.4.2 Метод апріорне ранжирування.  

1.4.3 Метод Дельфі.   

Тема 2. Технічна служба АТП. База, ресурси, структура 

2.1 Технічна служба і її основні задачі. База й ресурси технічної служби 

автомобільного транспорту.  

2.2 Виробничо-технічна база (ВТБ) та показники, що її характеризують. 

2.3 Рухомий склад і його основні характеристики, що впливають на органі-

зацію ТО й ремонту, на потребу в ВТБ, матеріальних і трудових ресурсах.  

2.4 Вікова структура автомобільного парку і її вплив на показники ТЕА. 

Управління віковою структурою парку. 

2.5 Матеріально-технічні та фінансові ресурси. Інформаційне забезпечення. 
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2.6 Загальна характеристика персоналу ТС.   

2.7 Виробничі підрозділи ТС. Організаційно-виробнича структура ТС АТП.  

2.8 Основні системи функціонування ТС. 

Тема 3 Форми й методи організації управління технічною службою 

3.1 Традіційні методи організації управління виробництвом ТО й ремонту 

автомобілів.  

3.1.1 Метод комплісних бригад 

3.1.2 Метод спеціалізованих брігад 

3.1.3 Агрегатно-дільничний метод 

3.1.4 Обґрунтування необхідності централізованого управління на АТП.  

3.2 Централізована система управління ТО й ремонтом автомобілів, її стру-

ктура.    

3.2.1 Загальні принципи побудови системи.  

3.2.2 Структура й призначення центра управління виробництвом, виробни-

чих комплексів, відділів.  

Тема 4 Інформаційне забезпечення. Планування й облік 

4.1 Методи одержання інформації про технічний стан автомобілів. 

4.2 Планування технічного обслуговування. Форми обліку й документообіг.    

4.3.1 Прийом рухливого состава з лінії та випуск автомобілів на лінію.  

4.3.2 Постановка автомобілів в ТО-1 з Д-1.  

4.3.3 Постановка автомобілів в ТО-2 з Д-2.  

4.4  Управління якістю ТО й ремонту автомобілів. 

Тема 5 Матеріально-технічне забезпечення й економія ресурсів  

5.1 Основні задачі матеріально-технічного забезпечення.  Вироби та матері-

али, які використовуються на автомобільному транспорті.  

5.2 Фактори, які мають вплив на витрати запасних частин та матеріалів.  

5.3 Організація складського господарства й управління запасами.  

5.3 Організація шинного господарства АТП.  

5.4 Основні фактори, що впливають на витрату палива.  

5.5 Нормування витрати палива на АТП. 
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Змістовий модуль 2. Організація технічної експлуатації автомобілів. 

Тема 1. Забезпечення експлуатації автомобілів у різних природно-

кліматичних умовах. 

1.1 Фактори, які впливають на працездатність автомобілів та зміну показни-

ків їх надійності при експлуатації в різних природно-кліматичних умовах.  

1.2 Експлуатація автомобілів при низьких температурах.  

1.3 Експлуатація автомобілів у гірській місцевості та при високих темпера-

турах. 

Тема 2. Організація ТО й ремонту автомобілів, які працюють з відривом від 

основної бази. 

2.1 Особливості та умови технічної експлуатації автомобілів, які працюють 

з відривом від основної бази. 

2.2 Експлуатації автомобілів при міжміських та міжнародних перевезеннях. 

Тема 3. Фактори, які впливають на  екологічність АТ. 

4.1 Автомобіль як фактор впливу на природу, населення та виробничий пер-

сонал.  

4.2 Способи зниження впливу автомобільного транспорту на навколишнє 

середовище. Екологічний контроль. 

Тема 4. Основні напрямки вдосконалення ТЕА. 

5.1 Вдосконалення конструкції автомобіля. 

5.2 Управління якістю ТО й ремонту автомобілів. 

5.3 Вдосконалення методів організації ТО та ремонту автомобілів.  

5.4 Система віддаленій діагностики та технічного обслуговування «RD&M». 
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