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Статус дисципліни  
Нормативна дисципліна професійної 

підготовки  ННД. 23. 

Час та місце проведення 5 семестр; відповідно до розкладу 

Кількість кредитів 6 кредитів (180 год) 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  

Залік 

Сторінка дисципліни в Інтернеті Житомирський агротехнічний коледж - 

Освітній портал (zhatk.zt.ua) 
 

Пререквізити навчальної дисципліни: знання фізики, хімії, основ тепло-

техніки, опору матеріалів, ТКМ і матеріалознавства, автомобілів (будови), 

автомобілів (теорія експлуатаційних властивостей та розрахунку). 

Постреквізити: викладання дисциплін – Технічна експлуатація автомобілів; 

Основи технічної діагностики автомобілів; Проектування СТО та АТП; 

Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту. 

Характеристика дисципліни 

Призначення навчальної дисципліни: «Основи технології виробництва та 

ремонту автомобілів» є дисципліною професійної підготовки та направлена на 

вивчення сучасних технологій виробництва автомобілів, технологій ремонту 

автотранспортної техніки. 

Метою викладання навчальної дисципліни “ Основи технології виробництва та 

ремонту автомобілів ”  є надання студентам знань з курсу необхідних для 

наступного вивчення спеціальних дисциплін та подальшої діяльності бакалавра  
та інженера на підприємстві автомобільного транспорту чи в інших установах 

та підприємствах, пов'язаних з автомобільним транспортом. 
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Задачі курсу - відповідно до Освітньої програми підготовки бакалаврів 

автомобільного транспорту студенти повинні: 

знати: основні прийоми автоматизованого проектування автомобілів; типові 

конструкції деталей та вузлів машин, їх властивості та галузі застосування; 

основи автоматизації розрахунків і конструювання деталей і вузлів машин, 

елементи машинної графіки та оптимізації проектування; методи вирішування 

завдань ремонту і відновлення деталей автотранспортної техніки. 

вміти: самостійно підбирати довідкову літературу, стандарти, а також 

графічний матеріал (прототип конструкції) при проектуванні; вибирати 

матеріали, які найбільше підходять для деталей машин і раціонально їх 

використовувати; виконувати розрахунки деталей і вузлів машин; оформляти 

графічну та текстову конструкторську документацію у відповідності з 

вимогами ЄСКД та ЄСТД, застосовувати основні прийоми дефектування при 

ремонті деталей автомобілів. застосовувати отримані знання для розробки і 

впровадження технологічних процесів ремонту автомобілів; 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 

Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей 

Освітньої програми:  

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

ЗК 7. Здатність працювати в команді;  

ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації;  

ЗК 11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість;  

ФК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання норма-

тивно-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 2. Здатність використовувати у професійній діяльності знання з 

основ конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів і основ 

розрахунку автомобільних транспортних засобів;  

ФК 4. Здатність розробляти технологічні процеси, технологічне устат-

кування та оснащення, засоби автоматизації та механізації у процесі експ-

луатації, при ремонті та обслуговуванні об’єктів автомобільного транспорту, їх 

систем та елементів; 

ФК 5. Здатність складати, оформлювати й оперувати технічною докуме-

нтацією технологічних процесів на підприємствах автомобільного транспорту; 

ФК 6. Здатність розробляти з урахуванням безпекових, економічних, еко-

логічних та естетичних 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 технологічних процесів; 

ФК 8. Здатність організовувати ефективну експлуатацію об’єктів авто-

мобільного транспорту, їх систем та елементів;  

ФК 9. Здатність організовувати ефективну виробничу діяльність струк-

турних підрозділів підприємств автомобільного транспорту, малих колективів 



виконавців (бригад, дільниць, пунктів), щодо експлуатації, ремонту та обслу-

говування об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів; 

ФК 10. Здатність здійснювати технічну діагностику об’єктів автомобі-

льного транспорту, їх систем та елементів; 

ФК 12. Здатність організовувати дію системи звітності та обліку (управ-

лінського, статистичного, технологічного) роботи об’єктів та систем автомобі-

льного транспорту, здійснювати адміністративне діловодство, документування 

та управління якістю. 

       Навчальна дисципліна направлена на забезпечення результатів навчання: 

РН 1. Мати концептуальні наукові та практичні знання, необхідні для 

розв’язання спеціалізованих складних задач автомобільного транспорту, 

критично осмислювати відповідні теорії, принципи, методи і поняття;  

РН 8. Розуміти і застосовувати у професійній діяльності нормативно-

правові та законодавчі акти України, міжнародні нормативні документи, 

Правила технічної експлуатації автомобільного транспорту України, інструкції 

та рекомендації з експлуатації, ремонту та обслуговування автомобільних 

транспортних засобів, їх систем та елементів; 

РН 9. Аналізувати та оцінювати об’єкти автомобільного транспорту, їх 

системи та елементи;  

РН 11. Розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне 

устаткування і технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації у 

процесі експлуатації, при ремонті та обслуговуванні об’єктів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів;  

РН 12. Розробляти, оформляти та впроваджувати у виробництво докуме-

нтацію щодо технологічних процесів експлуатації, ремонту та обслуговування 

автомобільних транспортних засобів, їх систем та інших інструктивних 

вказівок, правил та методик;  

РН 13. 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 зава-

нтаження устаткування та показники якості продукції;  

РН 14. Аналізувати технологічні процеси експлуатації, обслуговування й 

ремонту об’єктів автомобільного транспорту;  

РН 16. Організовувати експлуатацію автомобільних транспортних 

засобів, їх систем та елементів; 

РН 17. Організовувати ефективну виробничу діяльність структурних 

підрозділів підприємств автомобільного транспорту, малих колективів викона-

вців (бригад, дільниць, пунктів), щодо експлуатації, ремонту та обслуго-

вування об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів; 

РН 18. Розробляти технології виробничих процесів на усіх етапах 

життєвого циклу об’єктів автомобільного транспорту; 

РН 23. Аналізувати техніко - експлуатаційні та техніко-економічні 

показники автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів; 

РН 26. Аналізувати, розробляти, та впроваджувати у виробництво 

технології процесів експлуатації, діагностування, ремонту та обслуговування 

сучасних електронних систем з автомобільних транспортних засобів з 

традиційними та альтернативними силовими установками. 
 



План вивчення навчальної дисципліни 

№ 
тижня 

Назва теми 
Форма вивчення 

та кількість 
годин 

Завдання до самостійної 
роботи студента (СРС) 

1 Вступ до курсу. Нав-

чальна дисципліна «Осно-

ви технології виробництва 

та ремонту автомобілів», 

її зміст, предмет, методи 

навчання. 

Лекція (2 год),  

Лабораторне 

заняття (2 год), 

СРС (6 год) 

Історичний та науковий 

розвиток дисципліни 

«Основи технології 

виробництва та ремонту 

автомобілів». 

2 Сучасні технології вироб-

ництва та ремонту машин 

Лекція (2 год),  

Лабораторне 

заняття (2 год), 

Практичне 

заняття (2 год), 

СРС (10 год) 

Причини зміни техні-

чного стану та спра-

цювання матеріалів.  

Класифікація і види 

спрацювання під час 

тертя.  

3 Проектування техно-

логічних процесів виро-

бництва автомобілів  

Лекція (2 год),  

Лабораторне 

заняття (2 год), 

Практичне 

заняття (2 год), 

СРС (14 год) 

Класифікація ремонтних 

підприємств. Організація 

технічного контроля на 

ремонтному підприємстві 

4 Основи технології капі-

тального ремонту авто-

транспортної техніки 

Лекція (2 год),  

Лабораторне 

заняття (2 год), 

Практичне 

заняття (2 год), 

СРС (10 год) 

Класифікація техноло-

гічних процесів обробки 

деталей. Вихідні дані для 

проектування техноло-

гічних процесів. 

5 Зміна технічного стану 

машин в процесі експ-

луатації. 

Лекція (2 год),  

Лабораторне 

заняття (2 год), 

СРС (10 год) 

Аналіз технологічності 

конструкції деталі.  

Вибір устаткування, інс-

трументу та засобів ко-

нтролю. Розрахунок ре-

жимів різання. 

6 Проектування механічної 

обробки в процесах 

ремонту автомобілів 

Лекція (2 год),  

Лабораторне 

заняття (2 год), 

СРС (10 год) 

Розрахунок механічної 

обробки в процесах 

ремонту автомобілів 

7 Технологія дефектації 

деталей автомобілів 

Лекція (2 год),  

Лабораторне 

заняття (2 год), 

Практичне 

заняття (2 год), 

СРС (10 год) 

Дефектація та сортування 

деталей. Характерні 

дефекти деталей. Конт-

роль розмірів, форм і 

взаємного розташування 

поверхонь деталей.  

Методи виявлення де-

фектів. 

8 Технологічні принципи 

відновлення деталей і 

механізмів автомобілів 

Лекція (2 год),  

Лабораторне 

заняття (2 год), 

Структура технологічних 

маршрутів відновлення.  

Перспективні способи 



СРС (10 год) механічної обробки 

відновлення деталей.    

9 Основні технологічні про-

цеси відновлення деталей 

Лекція (2 год),  

Лабораторне 

заняття (2 год), 

Практичне 

заняття (2 год), 

СРС (10 год) 

Методи відновлення по-

садок, класифікацію спо-

собів відновлення де-

талей.   

10 Ремонт і відновлення 

деталей автомобілів зва-

рюванням, наплавленням, 

напилюванням, напа-

янням.    

Лекція (2 год),  

Лабораторне 

заняття (2 год), 

СРС (10 год) 

Фізико-металургійні і 

технологічні основи зва-

рювання плавленням.  

Зварювальні та наплавні 

матеріали. Відновлення 

деталей дуговим зва-

рюванням і наплавлен-

ням. 

11 Технологічний процес 

капітального ремонту 

автомобілів. 

Лекція (2 год),  

Лабораторне 

заняття (2 год), 

Практичне 

заняття (2 год), 

СРС (10 год) 

Обладнання, що засто-

совується під час 

капітального ремонту 

автомобілів. 

 

12 Технологічний процес 

поточного ремонту 

автомобілів. 

Лекція (2 год),  

Лабораторне 

заняття (2 год), 

СРС (10 год) 

Обладнання, що засто-

совується під час по-

точного ремонту авто-

мобілів. 

13 Проектування техноло-

гічного оснащення. Зас-

тосування робототехніки 

в ремонтному вироб-

ництві. 

Лекція (2 год),  

Лабораторне 

заняття (2 год), 

Практичне 

заняття (2 год), 

СРС (12 год) 

Застосування робото-

техніки в ремонтному 

виробництві на автомо-

більному транспорті. 

14 Основні поняття та 

терміни, що викорис-

товуються у сучасних 

системах автоматизова-

ного проектування. 

Лекція (2 год),  

Лабораторне 

заняття (2 год), 

СРС (14 год) 

Основні можливості та 

призначення системи 

SolidWorks 

15 Огляд найрозповсюд-

женіших CAD, CAM, 

CAE систем. Їх засто-

сування, переваги та не-

доліки. 

Лекція (2 год),  

Лабораторне 

заняття (2 год), 

Практичне 

заняття (2 год), 

СРС (14 год) 

Розрахунок деталей за 

допомогою пакетів «APM 

Shaft», «APM Trans». 

Підбір підшипників за 

допомогою блоку «APM 

Bear». 

16 Огляд основних розраху-

нкових прикладних про-

грамних продуктів для 

проектування автомобілів. 

Лекція (2 год),  

Лабораторне 

заняття (2 год), 

СРС (12 год) 

Огляд системи «APM 

WinMashin». ЇЇ основні 

можливості та засто-

сування. 
 

 



Література : 

Основна 

1. Сідашенко О.І., Науменко О.А. Ремонт машин. К.: Урожай, 2011. 430 с. 

2. Сідашенко О.І., Тіхонов О.В. Скобло Т.С. та інші. Практикум з ремонту 

машин. Технологія ремонту машин, обладнання та їх складових частин. Том 2. 

Навчальний посібник.  Харків: ТОВ «Пром-Арт», 2018. 491с.  

3. Канарчук В.В., Лудченко О.А. Чигиринець А.Д. Основи технічного 

обслуговування і ремонту автомобілів. К: Вища школа, 1994. 354 с. 

4. Тельков Н.Ф. Ремонт автомобілів. Москва: Агропроміздат, 1992. 470 с. 

5. Шадричев В.А. Основы технологии автостроения и ремонт 

автомобилей. Ленинград: Машиностроение, 1976. 500с. 

Допоміжна 

6. Канарчук В.Е., Дудченко А.А. Техническое обслуживание, ремонт, 

хранение автотранспортних средств. В 3-х кн. Кн. 3. Ремонт автотранспортных 

средств.  К.: Высшая школа, 1992.  495с. 

7. Надійність і ремонт машин. Під ред. В.В. Курчаткина. Москва: Колос, 

2000. 540 с. 

8. Карагодин В.И., Митрохин Н.И. Ремонт автомобилей и двигателей. 

Москва: АКАДЕМА, 2002. 405с.  

9. Боднев А.Г., Шаверин Н.Н. Лабораторный практикум по ремонту 

автомобилей. Москва: Транспорт, 1982. 115с.  

10. Тику Ш. Эффективная работа: Solid Works 2005. Санкт-Петербург: 

Питер, 2006. 816с. 

11. Алямовский А.А. SolidWorks/СOSSMOSS Works. Инженерный анализ 

методом конечных элементов. Москва: ДМК Пресс, 2004. 432с. 

12. Замрий А.А. Проектирование и расчет методом конечных элементов 

трехмерных конструкций в среде APM Structure 3D. Москва: И-во АПМ. 2006  

288 с. 

 

Контроль знань. Планується проведення поточного контролю під час 

аудиторних занять, контроль якості виконання СРС; рубіжного контролю у 

формі захисту лабораторних робіт; підсумкова атестація у формі письмового 

заліку.  

Поточний контроль - 20%  

Контроль СРС  - 20%  

Захист ПР та  ЛР   - 30% 

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'язкове відвідування 

занять, активна участь в обговоренні питань, попередню підготовка до лекцій і 

практичних та лабораторних занять. Систематична робота над самостійними 

темами. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. Якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної 

причини, він презентує виконані завдання під час консультації викладача.  Під 

час роботи над індивідуальними завданнями не допустимо порушення 

академічної доброчесності.   


