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Загальний опис освітнього компонента 

Мета вивчення освітнього компонента: 

 Метою вивчення освітнього компонента «Основи технічної експлуатації 

автотранспорту» являється надання здобувачам вищої освіти розуміння того, як забезпечити 

транспортний процес в транспортних технологіях на автомобільному транспорті надійно 

працюючим рухомим складом, використовуючи передові методи організації робіт і 

управління ними та вибирати ефективні технологічні процеси технічного обслуговування та 

поточного ремонту автотранспорту і обладнання в умовах виробництва. 

Предмет вивчення освітнього компонента: 

Предметом вивчення освітнього компонента «Основи технічної експлуатації 

автотранспорту» є сучасний стан і тенденції розвитку систем технічної експлуатації 

автотранспорту, засобів та методів технічного обслуговування автомобілів, процесів 

організації і управління технологічними процесами технічного обслуговування та поточного 

ремонту на автотранспортних підприємствах. 

Завдання освітнього компонента: 

Завдання освітнього компонента «Основи технічної експлуатації автотранспорту» 

полягає у вивченні здобувачами вищої освіти основ технічної експлуатації автомобілів (ТЕА), 

яка передбачає формування знань у галузі теоретичних основ технічної експлуатації 

автотранспорту, управління їх працездатністю та технологічними процесами технічного 

обслуговування (ТО) та поточного ремонту (ПР) на автотранспортних підприємствах (АТП). 

Після вивчення освітнього компонента «Основи технічної експлуатації 

автотранспорту» здобувач вищої освіти очікувано буде здатен продемонструвати 

наступні результати навчання:  

ДРН 1. Аналізувати сучасні напрямки технічної експлуатації автотранспорту на основі 

нормативної документації транспортної галузі; 

ДРН 2. Оцінювати експлуатаційні, технологічні та техніко-економічні складові технічної 

експлуатації автотранспорту при організації перевезень в транспортних технологіях; 

ДРН 3. Проводити і організовувати виконання технологічних операцій з технічного 

обслуговування та поточного ремонту автотранспортних засобів; 

ДРН 4. Керувати інженерно-технічною службою та організовувати матеріально-технічне 

забезпечення в транспортній галузі; 

ДРН 5. Розробляти та впроваджувати передові методи організації профілактики, ремонту 

та зберігання автотранспортних засобів. 

Методи викладання, що пропонуються:  
Лекція-розповідь з поясненням, лекція-презентація з демонстрацією та використанням 

інтерактивних технологій. Практичні роботи за індивідуальними завданнями. Тестування 

(опитування), з використанням навчальних і контролюючих тестів. 
 

 
 

 
 



Тематика лекційних занять: 

1. Технічний стан автомобілів та його зміни у процесі експлуатації. 

2. Система технічного обслуговування та ремонту автомобілей в автотранспортних 

підприємствах. 

3. Технологія технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілей в 

автотранспортних підприємствах. 

4. Технологія технічного обслуговування та поточного ремонту агрегатів та систем 

автомобілів. 

5. Основи технiчної дiагностики автомобiлiв. 

6. Організація та керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту 

автомобілів. 

7. Технічна експлуатація спеціалізованих автомобілів. Забезпечення експлуатації 

автомобілів в особливих природних умовах та впливів автомобіля на навколишнє 

середовище. 

8. Управління технічною службою автотранспортного підприємства. 

9. Інформаційне забезпечення. Планування і облік робіт. 

10. Матеріально-технічне забезпечення і економія ресурсів.  

11. Зберігання рухомого складу автомобільного транспорту. 

12. Технологія фірмового обслуговування автомобілів. 

13. Сервіс технічного обслуговування автомобілів. 

14. Основні напрямки вдосконалення та перспективи розвитку технічної експлуатації 

автомобілів. 
 

Тематика практичних занять: 

1. Експлуатаційна надійність автомобілів. 

2. Застосування елементів математичної статистики  у визначення показників надійності 

автомобілів. 

3. Система технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів. 

4. Оптимізація періодичностей профілактичних ремонтно-обслуговувальних дій. 

5. Технологія технічного обслуговування систем і механізмів автомобіля. 

6. Технічне діагностування автомобілів. 

7. Обладнання для технічного облуговування та поточного ремонту автомобілів. 

8. Обладнання технічного діагностування автомобілів. 

9. Організація виробничого процесу технічної експлуатації автомобілів на підприємствах. 

10. Визначення основних показників та параметрів виробничого процесу. 

11. Методи зберігання автотранспортних та матеріально-технічних засобів. 

12. Оптимізація обсягів запасних частин та шин. 
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