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основи технології виробництва та ремонту автомобілів (взаємозамінність, 

стандартизація та технічні вимірювання). 

Характеристика дисципліни 

Призначення навчальної дисципліни: «Основи технологічної діагностики 
автомобілів» є дисципліною загально професійної підготовки та направлена на 

вивчення основних методів та засобів діагностування автомобілів для 

подальшого обслуговування та ремонту. 
Метою викладання навчальної дисципліни “Основи технічної діагностики 

автомобілів” є вивчення сучасних методів, способів, технологій проведення 

діагностики автомобілів, оволодіння методикою діагностування складних 

систем, розробки технологічного процесу діагностики систем автомобілів, 
вибір діагностичного обладнання для виробничих зон. 

Задачі курсу – відповідно до Освітньої програми підготовки бакалаврів 

автомобільного транспорту студенти повинні: 
знати:  
- суть процесів, що призводять до зміни технічного стану автомобілів та 

як їх діагностувати; 
- основні нормативні документи та вимоги щодо технічних параметрів 

діагностування; 

- Методи та методики проведення діагностування різних агрегатів та 
автомобіля в цілому; 

- основні метрологічні вимоги до обладнання; 

- основи комп’ютерної діагностики; 
- основи організації діагностики на автотранспортних підприємствах.  

вміти:  

- користуватися простими діагностичними приладами; 
- проводити експрес-діагностику для подальшого направлення 

транспортного засобу на детальне діагностування окремих агрегатів;  

- визначати основні причини втрати працездатного стану; 
- використовувати математичні методи  прогнозування  технічного 

стану, опираючись на діагностичну інформацію. 

Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей 

Освітньої програми:  

ЗК 2. Здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у 

професійній діяльності.  
ЗК 7. Здатність ефективно планувати та раціонально організовувати 

професійну діяльність; використовувати організаторські навички для 

планування роботи колективу. 
ЗК 10. Здатність вирішувати проблеми у нових і нестандартних 

професійних ситуаціях з урахуванням стану та розвитку автомобільного 

транспорту, соціальної і етичної відповідальності за прийняті рішення. 

ЗК 11. Здатність аналізувати та прогнозувати основні економічні 
показники діяльності виробничих підрозділів, формувати кошторис на 

проведення робіт. Проводити оцінку інвестиційних проектів за різних умов 

інвестування та фінансування. 
ФК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання 

нормативно-правових, законодавчих актів України, Правил технічної 

експлуатації автомобільного транспорту України, інструкцій та рекомендацій з 



експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів автомобільного транспорту 

та їх систем. 

ФК 4. Здатність застосовувати отримані знання для розробки і 

впровадження технологічних процесів, технологічного устаткування і 
технологічного оснащення, засобів автоматизації та механізації у процесі 

виробництва, експлуатації, ремонті та обслуговуванні об’єктів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів. 
ФК 6. Здатність розробляти з урахуванням естетичних, міцнісних і 

економічних параметрів технічні завдання і технічні умови на проектування 

об’єктів автомобільного транспорту, його систем та окремих елементів; 

складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації 
робочих місць, розраховувати завантаження устаткування та показники якості 

продукції. 

ФК 7. Здатність аналізувати технологічні процеси виробництва й ремонту 

об’єктів автомобільного транспорту як об'єкта управління, застосовувати 
експертні оцінки для вироблення управлінських рішень щодо подальшого 

функціонування підприємства з оцінкою якості його продукції. 

ФК 8. Здатність організовувати експлуатацію об’єктів автомобільного 
транспорту, їх систем та елементів, з обґрунтуванням структури управління 

експлуатацією, технічного обслуговування та ремонту. 

ФК 9. Здатність організовувати виробничу діяльність структурних 

підрозділів заводів, малих колективів виконавців (бригад, дільниць, пунктів), 
щодо виробництва, експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів, включаючи обґрунтування 

технології виробничих процесів. 
ФК 10. Здатність застосовувати методи та засоби технічних вимірювань, 

технічні регламенти, стандарти та інші нормативні документи для технічної 

діагностики об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

ФК 11. Здатність застосовувати сучасні програмні засоби для розробки 
проектно-конструкторської та технологічної документації зі створення, 

експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів автомобільного транспорту, 

їх систем та елементів. 
ФК 13. Здатність аналізувати техніко-економічні та експлуатаційні 

показники об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів з метою 

виявлення та усунення негативних чинників та підвищення ефективності 

виробничого процесу. 
ФК 14. Здатність приймати активну участь у наукових дослідженнях та 

експериментах, аналізувати, інтерпретувати і моделювати на основі існуючих 

наукових концепцій окремі явища і процеси у професійній діяльності з 
формулюванням аргументованих висновків. 

 Навчальна дисципліна направлена на забезпечення результатів навчання: 

РН 1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії, що 

ґрунтується на гуманістичних і етичних засадах. 
РН 3. Дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки, 

протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічного режиму в процесі здійсненні 

професійної діяльності. 

РН 9. Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з 
колегами, керівництвом, учнями, ефективно працювати у команді. 



РН 10. Ідентифікувати майбутню професійну діяльність як соціально 

значущу для ефективного розвитку країни. 

РН 11. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести 

відповідальність за них у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях.  
РН 17. Розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне 

устаткування і технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації під 

час виробництва, експлуатації, ремонті та обслуговуванні дорожніх 
транспортних засобів  автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

РН 18. Розробляти, оформляти та впроваджувати у виробництво 

документацію щодо визначеності технологічних процесів виробництва, 

експлуатації, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів 
автомобільного транспорту, їх систем та інших інструктивних вказівок, правил 

та методик. 

РН 19. Розробляти технічні завдання і технічні умови на проектування 

об’єктів автомобільного транспорту, його систем та окремих елементів; 
складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації 

робочих місць, визначати склад та площі приміщень, розраховувати 

завантаження устаткування та показники якості продукції. 
РН 20. Аналізувати технологічні процеси виробництва й ремонту 

дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту як об'єкта 

управління. 

РН 23. Організовувати виробничу діяльність структурних підрозділів 
підприємств, малих колективів виконавців (бригад, дільниць), щодо 

виробництва, експлуатації, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних 

засобів автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 
РН 26. Використовувати сучасні програмні засоби для розробки 

проектно-конструкторської та технологічної документації зі створення, 

експлуатації, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 
 

План вивчення навчальної дисципліни 

 

№ 
тижня 

Назва теми 
Форма 

вивчення та 
кількість годин 

Завдання до 
самостійної роботи 

студента (СРС) 
1 Тема 1. Основні поняття та 

нормативні документи в 
галузі технічної діагностики. 
Загальні положення про 

технічну діагностику. Задачі 
діагностування. Види 
діагностування. 

Лекція (2 год), 
СРС (6 год), 
 

Місце діагностики в 
технічному 
обслуговуванні та 
ремонті 
автотранспортних 
засобів 

2 Тема 2. Теоретичні основи 
технічної діагностики. 

Роботоздатність. Втрата 
роботоздатності та основні 
завдання технічної 

діагностики автомобілів. 
Основні діагностичні 

Лекція (2 год),  
СРС (6 год) 
 

Надійність вузлів та 
агрегатів автомобіля 
основні визначення та 
критерії 



параметри вимірювання. 
Дисперсійні методи 

визначення втрати 
роботоздатності об’єкту. 

Діагноз, прогнозування. 
 

3 Тема 3. Методи процесів 
діагностування автомобілів. 
Системи діагностування 

технічного стану автомобілів. 
Системи функціонального і 
тестового діагнозу. 

Прогнозування технічного 
стану автомобіля. Методи 
прогнозування. Методи 

експертних оцінок. Метод 
моделювання. Статистичний 
метод. 
 

Лекція (2 год), 
 СРС (6 год) 

Основні недоліки 
систем діагностування 
технічного стану та 
прогнозування його в 
зміни в майбутньому 

4 Тема 4. Діагностичні моделі, 

параметри і нормативи. 
Нормативні показники. 
Значення діагностичних 

параметрів. 
 

Лекція (6 год),  
СРС (6 год) 

Діагностичні 
параметри автомобілів 
та їх розвиток 

5 Тема 5. Діагностування 
елементів та систем 
автомобіля. Методи і засоби 

діагностування основних 
агрегатів, вузлів та систем 
автомобіля. 

 

Лекція (6 год), 
лабораторна 
робота (12 год), 
СРС (6 год) 

Найрозповсюджені 
сучасні діагностичні 
прилади для 
діагностування 
елементів та систем 
автомобіля 

6 Тема 6. Діагностування 

автомобіля в цілому 
Особливості проведення 

діагностики при технічному 
обслуговуванні автомобіля. 
Стендові і дорожні (ходові) 

випробування. 
 

Лекція (6 год), 
лабораторна 
робота (4 год), 
СРС (6 год) 
 

Основні стенди для 
випробовувань 
автомобілів в цілому 

7 Тема 7. Основи 
метрологічного забезпечення 
робіт з перевірки технічного 

стану. 
 

Лекція (4 год), 
лабораторна 
робота (8 год), 
СРС (6 год) 

Метрологічні вимоги 
до діагностичних 
приладів 

8 Тема 8. Комп’ютерна 
діагностика автомобілів. 
Стандарти в комп'ютерній 

діагностиці автомобілів, 

Лекція (6 год), 
СРС (8 год), 
лабораторна 
робота (6 год), 

Стандартизований 
інтерфейс OBD-III 



розвиток діагностики (CAN, 
OBD). Самодіагностика. 

9 Тема 9. Організація робіт з 

діагностування в АТП та 
СТО Ефективність 
діагностування автомобіля і 

перспективи розвитку 
технічної діагностики. 
 

Лекція (2 год), 
СРС (8 год) 

Місце діагностики в 
умовах сучасної станції 
технічного 
обслуговування 

 
 

Література: 

Основна 

1. Технічне обслуговування, ремонт та зберігання автотранспортних 
засобів. Т.1. В.Е. Канарчук, А.А. Лудченко, И.П. Курников, И.А. Пайк. Київ 
/Вища школа/1996. 456с. 

2. Диагностирование технического состояния автомобилей. И.И. 
Аринин. Из-во «Транспорт»/ Москва, 1978. -276с. 

3. Диагностирование технического состояния автомобилей на 
автотранспортных предприятиях. Л.В. Мирошников, А.П. Болдин, В.И. Пал, 
«Транспорт»/ Москва, 1977. -8 пр 

4. О.Ф. Дащенко, В.Г. Максимов, О.Д. Ніцевич, за ред.. М.Б. 
Копитчука Загальні принципи діагностування електронних систем керування 
автомобіля. Навч. Посібник Наука і техніка, 2012р - 392с. 

5.  

Додаткова 

 

6. Г.О. Оборонський, В.Г.Максимов, О.Д.Ніцевич, О.Ф. Дащенко, 
Діагностування електронних систем автомобіля (базовий прилад тестер КТS-
570) Методичний посібник Наука і техніка, 2012р-186с. 

7. Г.О. Оборонський, В.Г.Максимов, О.Д.Ніцевич за ред.. М.Б. 
Копитчука Загальні принципи діагностування систем автомобіля в умовах 
станції технічного обслуговування (базовий прилад тестер FSF-740) 
Методичний посібник Наука і техніка, 2012р-188с. 

8. О.Ф. Дащенко, В.Г.Максимов, С.Г. Чабан, за ред. Г.О. 
Оборонського Засоби та методи діагностування підвіски та ходової частини 
автомобіля в умовах станції технічного обслуговування (базовий прилад тестер 
SDL-262) Навч. Посібник Наука і техніка, 2012р - 264с. 

9. Б.П. Довгалюк . Метрологія Навч. Посібник «Системні технології»,  
2001р - 125с. 

Інформаційні ресурси 

9. https://zhatk.zt.ua 

 

Контроль знань. Планується проведення поточного контролю під час 
аудиторних занять, контроль якості виконання СРС; рубіжного контролю у 

формі захисту лабораторних робіт та курсового проекту; підсумкова атестація у 

формі письмового іспиту.  
Поточний контроль - 30%  
Контроль СРС  - 30%  
Захист ЛР   - 40% 



Поточний і рубіжні контролі не менше 60%. Підсумковий контроль не 
менше- 30%. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Політика курсу 

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу. Обов'язковість 
відвідування занять, активна участь в обговоренні питань, попередню 
підготовка до лекцій і практичних занять. Усі завдання, передбачені 

програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо здобувач вищої 
освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані завдання під 
час консультації викладача. Під час роботи над індивідуальними завданнями не 

допустимо порушення академічної доброчесності. 


	РН 1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії, що ґрунтується на гуманістичних і етичних засадах.
	РН 3. Дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічного режиму в процесі здійсненні професійної діяльності.
	РН 9. Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з колегами, керівництвом, учнями, ефективно працювати у команді.
	РН 10. Ідентифікувати майбутню професійну діяльність як соціально значущу для ефективного розвитку країни.
	РН 17. Розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне устаткування і технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації під час виробництва, експлуатації, ремонті та обслуговуванні дорожніх транспортних засобів  автомобільного...
	РН 18. Розробляти, оформляти та впроваджувати у виробництво документацію щодо визначеності технологічних процесів виробництва, експлуатації, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та інших інструкт...
	РН 20. Аналізувати технологічні процеси виробництва й ремонту дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту як об'єкта управління.
	РН 23. Організовувати виробничу діяльність структурних підрозділів підприємств, малих колективів виконавців (бригад, дільниць), щодо виробництва, експлуатації, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систе...

