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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1.Опір матеріалів 
2.Деталі машин.  
3. Електромеханіка 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін Діагностика, експлуатація та 
ремонт транспортних машин, Основи проектних розрахунків, модернізація та динаміка 
транспортних систем Транспортні машини: (автомобільний транспорт, промисловий 
транспорт)тощо 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета: навчити студентів методам та організації діагностики транспортних машин з 

урахуванням технічних особливостей та застосуванням сучасних технологічних процесів та 
обладнання. Підготувати випускника (бакалавра) для роботи в якості викладача дисциплін, що 
пов’язані з проведенням діагностики, експлуатації, технічного обслуговування та ремонтом 
транспортних машин.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
- Математичні моделі й методи теорії технічної діагностики;  
- Методи оцінки інформативності діагностичних параметрів; 
- Методи й програми пошуку місця відмови; 
- Основні етапи діагностування ходової частини автомобіля; 
- Основні етапи діагностування систем двигуна та механізмів трансмісії автомобіля; 
- Особливості впливу різних факторів на працездатність машин;  

вміти: 
- визначити режими роботи машин;  
- добирати методи діагностування, що потрібно використовувати для того чи іншого 
агрегату транспортної машини;  

 
1. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Основи технічної діагностики. 
Тема 1. Мета й завдання технічного діагностування 
Тема 2. Математичні моделі й методи в теорії технічної діагностики. 
Тема 3. Статистичні методи розпізнавання ознак. 
Тема 4. Методи оцінки інформативності діагностичних параметрів 
Тема 5. Методи й програми пошуку місця відмови 
Змістовий модуль 2. Діагностування ходової частини автомобіля 
Тема 6. Діагностика в системі управління технічним станом автомобіля 
Тема 7. Діагностування гальмівних систем автомобілів 
Тема 8. Діагностування технічного стану рульового управління 
Тема 9. Діагностування ходової частини автомобіля 
Змістовий модуль 3. Діагностування систем двигуна та механізмів трансмісії 

автомобіля 
Тема 10. Діагностування технічного стану двигуна 
Тема 11. Діагнос діагностування електроу-статкування автомобіля  
Тема12. Діагностування трансмісії автомобіля  
Тема 13. Прогнозування технічного стану автомобіля 
 

Рекомендована література 
 

Базова 
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Допоміжна 

1. Яхьяев Н. Я. Основы теории надёжности автомобилей и техническая диагностика: 
учеб. пособие. / Н. Я. Яхьяев, М. М. Магомедов. – Махачкала : Изд-во 
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Інформаційні ресурси 

 
1. Ресурси  бібліотеки УІПА. 
2. Ресурси електронної бібліотеки УІПА. 
3. Ресурси мережі Інтернету. 


