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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ТЕОРІЇ 

ТЕХНОЛОГІІЇ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ, А ТАКОЖ ЕКОНОМІКО-

МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ ПРИ ПЛАНУВАННІ Й ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН І 

АВТОМОБІЛІВ. Наприклад: вміти визначити основні роботи по ТО гальм з 

пневматичним приводом. 
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: Основи конструкції автотранспортних засобів), Двигуни 

внутрішнього згорання, Будівельна техніка Загальний курс, Будівельна техніка Машини для 

земляних робіт, Будівельна техніка Дорожні машини, Електрообладнання будівельних 

машин і автомобілів, Технічний сервіс будівельних машин і автомобілів Надійність машин. 
 

Програмні результати навчання: 

ПРН1. Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та 

інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі. 

ПРН2. Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього 

розвитку. 
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ПРН4. Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і 

практичних проблем у галузевому машинобудуванні. 

ПРН5. Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи. 

ПРН6. Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних 

джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її. 

ПРН7. Готувати виробництво та експлуатувати вироби, застосовуючи 

автоматичні системи підтримування життєвого циклу. 

ПРН9. Обирати і застосовувати потрібне обладнання, інструменти та методи. 

ПРН10. Розуміти проблеми охорони праці та правові аспекти інженерної 

діяльності у галузевому машинобудуванні, навички прогнозування соціальних й 

екологічних наслідків реалізації технічних завдань. 

ПРН13. Розуміти структури і служби підприємств галузевого 

машинобудування. 

ПРН15. Оцінювати і прогнозувати технологічні та експлуатаційні властивості 

матеріалів, правильно вибрати конкретний матеріал для деталей, що працюють в 

заданих умовах експлуатації, мати уявлення про загальні підходи створення і 

отримання нових матеріалів і покриттів із заданими властивостями. 

ПРН23. Знати призначення, конструкцію, принцип дії, прийоми 

діагностування, технічного обслуговування та ремонту елементів електронного та 

електричного обладнання будівельних машин та автомобілів.  

ПРН24. Проектувати раціональні технологічні процеси діагностування, 

технічного обслуговування та ремонту будівельних машин і автомобілів. 

ПРН26. Вибирати технологічне устаткування та оснащення для виконання 

технічного сервісу будівельних машин і автомобілів.  

ПРН27. Виконувати технологічне проектування виробничих підрозділів 

підприємств з технічного сервісу будівельних машин і автомобілів з метою 

проектування нової або реконструкції, реінжинірингу чи розширення існуючої 

виробничо-технічної бази технічної служби.  

ПРН28. Прогнозувати небезпечні та шкідливі фактори, які виникають під час 

виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту будівельних машин та 

автомобілів, розробляти профілактичні заходи з техніки безпеки, охорони праці, 

охорони навколишнього середовища та пожежної безпеки 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Галузеве 

машинобудування» здобувачі вищої освіти: 

повинні знати: 
- знати сутність і застосовувати принципи планово-попереджувальної системи 

технічної експлуатації; 

− повинні вміти:   

− аналізувати існуючі технології сервісу та обирати необхідні процеси технічного 

обслуговування автомобілів 



− аналізувати характерні несправності і відмови агрегатів і механізмів, що виникають 

при їхній експлуатації, причини виникнення, використовувати засоби їх виявлення та 

прогнозування; 

− розробляти, виконувати та організовувати виконання технологічних процесів 

технічного обслуговування рухомого складу; 

− володіти методами організації технічного обслуговування рухомого складу; 

− розробляти графіки обслуговування рухомого складу; 

− аналізувати небезпечні та шкідливі фактори, що виникають під час проведення робіт 

з технічного обслуговування та розробляти профілактичні заходи. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

лаборат

орні 

самост

ійна 

1 Проблеми і задачі технічного сервісу. Види і зміст 

робіт технічного обслуговування БМА. 

Нормативи та їх корегування 

2 - - 2 

2 Технологія та засоби виконання робіт щоденного 

обслуговування. Прибирально-мийні роботи. 

Контроль технічного стану перед виїздом на лінію 

2 - - 2 

3 Технологія та засоби ТО і ремонту двигуна та 

його систем і механізмів. Кривошипно-шатунний 

та газорозподільний механізми 

2 2 - 4 

4 Технологія робіт ТО системи охолодження 

двигуна 
2 - - 4 

5 Технологія робіт ТО системи мащення двигуна 2 2 - 4 

6 Технологія робіт ТО системи живлення двигуна 2 - - 4 

7 Технологія робіт ТО системи електрообладнання 2 2 - 4 

8 Технологія робіт ТО зчеплення, коробки передач 

та роздавальної коробки 
2 2 - 4 

9 Технологія робіт ТО ведучого моста та карданної 

передачі 
2 2 - 4 

10 Технологія робіт ТО рам і кузовів. Антикорозійна 

обробка кузовів 
2 2 - 6 

11 Технологія робіт ТО підвіски і передньої осі 4 2 - 4 

12 Технологія робіт ТО шин та коліс 2 - - 4 

13 Технологія робіт ТО гальмових систем 2 2 - 4 

14 Технологія робіт ТО рульового керування 2 - - 4 

15 Технологія робіт сезонного обслуговування 2 - - 2 

16 Технологія робіт ТО додаткового обладнання 2 2 -  

 Всього 34 18 - 53 



Критерії оцінювання та засоби діагностики 
 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання засвоєння навчальної дисципліни 

Технічний сервіс будівельних машин і автомобілів 2 (Технологія технічного сервісу) 

складає 60 і 100 балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання 

Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість 

у 

семестрі 

Розрахунково-графічна робота 1 10 20 

Практичні роботи (виконання та захист) 6 16 20 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань 

(стандартизовані тести), або 
2 10 20 

- Підсумковий (семестровий) контроль 

знань 
1 24 40 

Разом  60 100 

 
Розрахунково-графічна робота. Навчальним планом передбачено виконання 

розрахунково-графічної роботи з дисципліни Технічний сервіс будівельних машин і 

автомобілів Технологія технічного сервісу. Зміст розрахунково-графічної роботи 

пов’язаний із закріпленням теоретичних питань програми дисципліни складається з 

практичних завдань та задач. При розв’язанні задач обов’язковим є представлення висновків 

щодо результатів розрахунків Робота виконується у вигляді пояснювальної записки (формат 

А4). 

Більш детальну інформацію наведено у методичних вказівках до виконання 

розрахунково-графічної роботи [4]. 

 

Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді усного іспиту. Завдання іспиту 

складається з двох теоретичних та одного практичного питання по тематиці навчальної 

дисципліни. 

Перелік питань до іспиту з навчальної дисципліни Технічний сервіс будівельних машин 

і автомобілів 2 (Технологія технічного сервісу): 

1. Визначити форми організації праці ремонтно-обслуговуючих робітників. 

Спеціалізовані бригади. 

2. Визначити форми організації праці ремонтно-обслуговуючих робітників. Комплексні 

бригади. 

3. Визначити сутність технологічного процесу ТО і Р. 

4. Опишіть організацію процесу ТО на універсальних постах. 

5. Опишіть організацію процесу ТО на спеціалізованих постах. 

6. Охарактеризуйте організацію роботи постів і виконавців. 

7. Розкрийте організацію технологічного процесу ПР. 

8. Приведіть типову схему організації технологічного процесу. 

9. Охарактеризуйте міри зниження шкідливого впливу автомобілів на навколишнє 

середовище. 

10. Наведіть класифікацію відходів ремонтного виробництва.  



11. Приведіть загальну характеристику робіт ПР.  

12. Визначте вплив факторів на обсяги і характер робіт ПР. 

13. Охарактеризуйте розбірно-складальні роботи.  

14. Охарактеризуйте виробничо-цехові роботи, що проводять в агрегатній дільниці. 

15. Охарактеризуйте виробничо-цехові роботи, що проводять в акумуляторній дільниці. 

16. Охарактеризуйте виробничо-цехові роботи, що проводять в дільниці ремонту 

приладів системи живлення. 

17. Охарактеризуйте виробничо-цехові роботи, що проводять в електротехнічній 

дільниці. 

18. Опишіть види і способи зберігання автомобілів. 

19. Обґрунтуйте вибір способу зберігання автомобілів. 

20. Визначити умови полегшення пуску двигуна без підігріву при низьких температурах. 

21. Визначити умови полегшення пуску ДВЗ (міжзмінний метод).  

22. Обґрунтувати умови полегшення пуску ДВЗ (індивідуальний метод). 

23. Перелічіть види підприємств автомобільного транспорту, привести їх класифікацію 

та характеристику. 

24. Проаналізувати роботу автообслуговуючих підприємств. 

25. Привести принципи раціональної організації виробничого процесу. 

26. Привести функціональну схему виробничого процесу АТП. 

27. Привести характеристику одиночного та поточного методів ТО автомобілів. 

28. Охарактеризувати методи організації технологічного процесу ПР: агрегатний та 

індивідуальний.  

29. Привести форми побудови технологічного процесу ТО та ПР автомобіля. 

30. Перелічити завдання та визначити перспективи розвитку технічної експлуатації 

автомобілів. 

31. Охарактеризувати мастильні роботи двигунів. Мастила і обладнання. 

32. Охарактеризувати мастильні роботи по агрегатам та механізмам трансмісії, ходової 

частини, органів керування. 

33. Привести особливості сезонного обслуговування автомобілів у зимових умовах, а 

також влітку. 

34. Охарактеризувати принципи поточного ремонту автомобілів. 

35. Привести загальну характеристику поточного ремонту. 

36. Привести класифікацію вторинних ресурсів. 

37. Визначити основні роботи з ремонту шин та коліс. 

38. Навести та проаналізувати діагностичні параметри КШМ. 

39. Навести та проаналізувати регулювальні роботи по гальмівній системи. 

40. Навести та проаналізувати регулювальні роботи по КШМ. 

41. Навести та проаналізувати регулювальні роботи по ГРМ. 

42. Визначити та проаналізувати основні несправності рульового керування. 

43. Визначити та проаналізувати основні несправності КШМ.  

44. Визначити та проаналізувати основні несправності ГРМ.  

45. Навести та проаналізувати основні несправності трансмісії.  

46. Визначити та проаналізувати основні несправності ходової частини. 

47. Визначити та проаналізувати основні несправності гальмівній системи.  

48. Провести зрівняння засобів діагностування ходової частини автомобіля.  

49. Навести та проаналізувати методи діагностування гальмівної системи.  

50. Визначити основні роботи по ТО трансмісії.  

51. Визначити основні роботи по ТО ходової частини.  



52. Визначити основні роботи по ТО рами підвіски та переднього моста.  

53. Визначити основні роботи по ТО гальм з гідравлічним приводом.  

54. Визначити основні роботи по ТО гальм з пневматичним приводом.  

55. Навести та проаналізувати діагностичні параметри ходової частини.  

56. Навести та проаналізувати діагностичні параметри ГРМ.  

57. Навести та проаналізувати діагностичні параметри рульового керування. 

58. Розкрити принципи діагностування двигунів по параметрам. 

59. Визначити основні ознаки несправності зчеплення.  

60. Перелічити роботи, які виконуються при ТО карданної передачі. 

61. Охарактеризувати діагностування технічного стану передніх мостів. 

62. Визначити основні роботи з ТО шин і коліс. 

63. Розкрити сутність поелементного діагностування гальмової системи.  

64. Охарактеризувати методи перевірки технічного стану рульового управління. 

65. Визначити основні роботи при ТО коробки передач, роздавальних коробок і ведучих 

мостів.  

66. Визначити основні ознаки несправностей коробки передачі і ведучого мосту.  

67. Охарактеризувати тимчасове виробничо-технічне забезпечення у місцях дислокації 

автомобілів для виконання їх ТО і ремонту.  

68. Розкрити особливості організації технологічного процесу ТО і ТР автомобілів і 

зберігання майна у відриві від основних баз. 

69. Охарактеризувати порядок підготовки кадрів, автомобілі, агрегати для роботи у 

відриві від основних баз. 

70. Охарактеризувати операції, які проводяться під час консервації автомобілів. 

71. Привести типову схему організації технологічного процесу ТО-1 з діагностуванням. 

72. Привести типову схему організації технологічного процесу ТО-2 з діагностуванням.  

73. Розкрити етапи виробничого процесу АТП.  

74. Розкрити сутність атестації робочого місця.  

75. Провести порівняльну характеристику форм організації праці ремонтно-

обслуговуючих робітників, спеціалізованих і комплексних бригад.  

76. Порівняти організацію процесу ТО на універсальних і спеціалізованих постах.  

77. Проаналізувати діяльність автотранспортних підприємств у сучасних умовах 

господарювання. 

78. Привести порівняння одиночного та поточного методів ТО автомобілів.  

79. Перелічити існуючі організаційні форми побудови технологічного процесу і розкрити 

сутність агрегатно-дільничної форми. 

80. Перелічити існуючі організаційні форми побудови технологічного процесу і розкрити 

сутність операційно-постової форми.  

81. Охарактеризувати роботи поточного ремонту.  

82. Охарактеризувати способи міжзмінного підігрівання двигуна та розігрівання його 

перед пуском.  

83. Привести організацію процесу ТО на універсальних постах.  

84. Навести характеристику робіт ПР.  

85. Охарактеризувати виробничо-цехові роботи, що виконуються на акумуляторній 

ділянці. 

86. Визначити способи зберігання автомобілів.  

87. Охарактеризувати мастила і обладнання, які використовуються при мастильних 

роботах двигунів. 

88. Охарактеризувати незадовільні умови праці. 



89. Навести порядок атестації робочого місця. 

90. Додаткові вимоги при обслуговуванні та ремонті автомобілів, що працюють на 

газовому паливі. 
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