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Характеристика дисципліни
Призначення навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів
сукупності знань, вмінь та уявлень про сучасний фірмовий сервіс, його
організація, навички роботи.
Метою викладання навчальної дисципліни «Фірмовий сервіс» є
формування професійних знань навичок студентів по загальним і специфічним
питанням організації технологічних процесів технічного обслуговування і
ремонту автотранспортних засобів в умовах сервісних підприємств в
практичній діяльності.
Задачі курса - відповідно до Освітньої програми підготовки бакалаврів
автомобільного транспорту студенти повинні:
знати: технологічні процеси технічного обслуговування та ремонту
автомобілів,
основи
матеріально-технічного
забезпечення
сервісних
підприємств, правила експлуатації автомобілів.
вміти: обирати оптимальний метод технічного обслуговування і ремонту
автомобіля, нормувати витрати палива та мастильних матеріалів, вести
нормативно-технічну документацію на станціях технічного обслуговування.
Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей
Освітньої програми:
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК 3. Здатність здійснювати безпечну діяльність
ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології
ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
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 устаткування
та оснащення, засоби автоматизації та механізації у процесі експлуатації, при
ремонті та обслуговуванні об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та
елементів
ФК 5. Здатність складати, оформлювати й оперувати технічною документацією
технологічних процесів на підприємствах автомобільного транспорту
ФК 7. Здатність аналізувати технологічні процеси експлуатації,
обслуговування й ремонту об’єктів автомобільного транспорту як об'єкта
управління, застосовувати експертні оцінки для вироблення управлінських
рішень щодо подальшого функціонування підприємства, забезпечувати якість
його діяльності
ФК 8. Здатність організовувати ефективну експлуатацію об’єктів
автомобільного транспорту, їх систем та елементів
ФК 10. Здатність здійснювати технічну діагностику об’єктів автомобільного
транспорту, їх систем та елементів

Навчальна дисципліна направлена на забезпечення результатів
навчання:
РН 3 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та
інформаційно-комунікаційні технології для дослідження моделей об’єктів і
процесів автомобільного транспорту, експлуатаційних властивостей
автомобільних транспортних засобів, здійснення інженерних і технікоекономічних
розрахунків,
створення
проектно-конструкторської
документації та розв’язування інших задач автомобільного транспорту
РН 4. Відшуковувати необхідну інформацію в науково-технічній літературі,
базах даних та інших джерелах; аналізувати та оцінювати цю інформацію
РН 7. Аналізувати інформацію, отриману в результаті досліджень,
узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній
діяльності
РН 9. Аналізувати та оцінювати об’єкти автомобільного транспорту, їх
системи та елементи
РН 10. Планувати та здійснювати вимірювальні експерименти з
використанням відповідного обладнання, аналізувати їх результати
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 14. Аналізувати технологічні процеси експлуатації, обслуговування й
ремонту об’єктів автомобільного транспорту
РН 16. Організовувати експлуатацію автомобільних транспортних засобів,
їх систем та елементів
РН 23. Аналізувати техніко - експлуатаційні та техніко-економічні
показники автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів
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