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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1.Опір матеріалів 
2.Деталі машин.  
3. Матеріалознавство та основи обробки матеріалів 
4. Транспорт промислових підприємств 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін Діагностика, експлуатація та 
ремонт транспортних машин, Основи проектних розрахунків, модернізація та динаміка транс-
портних систем тощо 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета викладання дисципліни – Мета вивчення: Дати основні поняття о надійності авто-
мобільного і місцевого транспорту. Основи проектування авторемонтних підприємств. Ор-
ганізацію капітального ремонту на автотранспортних  підприємствах, методи і види ремонту, 
основи технології ремонту і відновлення деталей і вузлів. 

 

Завдання викладання дисципліни – дати студентам знання, сформувати уміння та 
навички, які перелічені нижче. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Знати:  

� Перспективи розвитку ремонтних транспортних підприємств  
� Основи проектування авторемонтних підприємств 
� Методи і види ремонту деталей і вузлів 
� Організацію капітального ремонту транспортних засобів 
Вміти: 
� Користуватись нормативно-технічною документацією 
� Визначати порядок направлення машин на капітальний ремонт 
� Проектувати підрозділи авторемонтного підприємства 
� Визначити режими роботи дільниць ремонтного підприємства 
� Доцільно використовувати експлуатаційно-ремонтні бази автомобільного і промислово-

го транспорту 
 



3 
 

  

Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Автомобіль – об’єкт технічного обслуговування і ремонту 

Вступ 

Тема 1.  Технічний стан автомобілів і його зміна в процесі експлуатації. 

Тема 2. Забезпечення надійності автомобілів в експлуатаційних умовах. Види технічного об-
слуговування і ремонту автомобілів.  

Тема 3. Основні напрямки подальшого удосконалення системи технічного обслуговування і 
ремонту автомобілів. 

Змістовий модуль 2. Основи проектування автотранспортних підприємств. 

Тема 4. Основи розробки технічного проекту для авторемонтного виробництва. 

Тема 5. Проектування дільниць допоміжного виробництва. 

Тема 6. Тема: Управління якістю технічного обслуговування і ремонту автомобілів. 

Змістовий модуль 3. Основи технології капітального ремонту автомобіля ч.1. 

Тема 7. Тема: Виробничий процес з ремонту автомобілів і організаційні форми його побудови. 

Тема 8. Прийом автомобіля і агрегатів в ремонт, і їх розбирання. 

Тема 9. Мийка і очистка, дефектація і сортування деталей. 

Змістовий модуль 4. Основи технології капітального ремонту автомобіля ч.2. 

Тема 10. Комплектування деталей. 

Тема 11. Збирання і випробування агрегатів. 

Тема 12. Загальне збирання, випробування і здача автомобіля із ремонту. 
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14. Рекомендована література 

Базова 
№ Найменування методичних матеріалів Рік ви-

дання 
Автори  

1 2 3 4 

1 
Електричне та електронне обладнання автомобілів і 
тракторів 

2005 Сажко  

2 
Технические средства городского электрического 
транспорта. – Высшая школа. 

1985 
И.С. Ефремов, 
В.М. Кобозев, 
В.В. Шевченко 

3 Эксплуатация и ремонт подвижного состава городско-
го электрического транспорта. – М. 

1985 В.М. Кобозев 

4 Городской транспорт. М. Стройиздат. 1990 Р.В. Горбанев 

5 Городской транспорт будущего. – М. Наука. 1982 С.А. Адасинский  

6 Основи технічного обслуговування і ремонту авто-
мобілів. – К., Вища школа. 

2003 В.Є. Канарчук, 
О.А. Лудченко, 
А.Д. Чигринець 

7 Основы теории автомобильных двигателей и автомо-
биля. – М., Форум: Инфра-М. 

2005 В.А. Стуканов 

 
 
 

15. Інформаційні ресурси 
 
1. Електронний навчально-методичний комплекс з курсу «Ремонт транспортних машин» 
 

 
  


