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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ СИСТЕМ, 

АГРЕГАТІВ, ВУЗЛІВ, МЕХАНІЗМІВ, ПРИЛАДІВ І ДЕТАЛЕЙ, А ТАКОЖ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СУЧАСНИХ АВТОМОБІЛІВ.  
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, Технологія 

технічного сервісу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Галузеве 

машинобудування» здобувачі вищої освіти: 

 

повинні знати: 
− основні принципи системи технічного діагностування будівельних машин і автомобілів; 
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повинні вміти:   

− аналізувати фактори, що визначають технічну готовність, ресурс і надійність машин, ознаки 

порушення працездатності машин; 

− прогнозувати залишковий ресурс вузлів і агрегатів машин за результатами діагностування; 

− визначати граничні стани складових частин машин; 

− застосовувати прийоми технологічних процесів діагностування; 

− виконувати регулювання вузлів та систем; 

− визначати потребу і рівень технічного обслуговуванні та ремонту; 

− класифікувати якісні ознаки й параметри технічного стану, методи й засоби діагностування 

технічного стану будівельних машин і автомобілів, форми технічного діагностування; 

− визначати шляхи підвищення рівня технічного діагностування і його економічну ефективність. 

− здійснювати вибір структури технологічного устаткування; 

− самостійно визначати комплекс діагностичних заходів щодо попередження відмов будівельних 

машин і автомобілів; 

− планувати потреби в матеріальних, трудових і часових ресурсах, необхідних для практичного 

здійснення діагностичних заходів, планувати і розподіляти обсяги робіт за часом і місцями 

їхнього виконання 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

лаборат

орні 

самост

ійна 

1 Вступ. Загальні положення технічної діагностики 2 - 
- 2 

2 Втрата працездатності та основні завдання 

технічної діагностики 

2 - - 2 

3 Діагностичні моделі, параметри і нормативи 2 - - 4 

4 Діагностування і прогнозування технічного стану 2 - - 2 

5 Методи, засоби і процеси діагностування 2 2 - 4 

6 Метрологічне забезпечення технічної діагностики 2 8 - 6 

7 Організація діагностування БМА 2 2 - 4 

8 Діагностування тягово-швидкісних 

характеристик автомобілів 

2 6 - 4 

9 Діагностування технічного стану двигунів 2 - - 4 

10 Діагностування технічного стану систем 

живлення двигунів 

2 6 
- 

4 

11 Діагностування агрегатів трансмісії 2 6 - 4 

12 Діагностування гальмівних властивостей 

автомобілів 

2 - - 4 

13 Діагностування рульового керування автомобілів 2 4  2 

14 Діагностування підвіски. Діагностування 

керованих мостів 

2 -  4 

15 Діагностування електрообладнання БМА 2 -  4 

 Всього 30 30 - 60 



 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання засвоєння навчальної дисципліни 

«Основи технічної діагностики» 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 

Контрольна робота 1 10 20 

Практичні роботи (виконання та захист) 6 20 40 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань 

(стандартизовані тести) 
2 10 

20 

- Підсумковий (семестровий) контроль 

знань 
1 

20 40 

Разом  60 100 

 
Контрольна робота. Навчальним планом передбачено виконання контрольну роботу 

з дисципліни «Основи технічної діагностики». Зміст контрольної роботи пов’язаний із 

закріпленням теоретичних питань програми дисципліни «Основи технічної діагностики», 

містить у собі два теоретичних питання. Робота виконується у вигляді пояснювальної 

записки (формат А4). 

Більш детальну інформацію наведено у методичних вказівках до виконання контрольної 

роботи[4]. 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані тести (20 

тестових питань), наприклад: 

1. На яких режимах роботи двигуна проводять перевірку газовим аналізатором? 

А)холості оберти двигуна 

Б)максимальні оберти двигуна 

В)різкий набір та скидання обертів двигуна 

2. стетоскоп необхідний для діагностування в двигуні: 

А) паливної економічності 

Б) сторонніх шумів 

В) тягових характеристик 

3. Десселерометр призначений для визначення якості роботи? 

А) гальмівної системи 

Б) підвіски автомобіля 

В) люфт в рульовому керуванні 
 

Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді усного іспиту. Завдання іспиту 

складається з теоретичних питаннь по тематиці навчальної дисципліни. 

Перелік питань до іспиту з навчальної дисципліни «Основи технічної діагностики»: 

1. Дати короткий аналіз розвитку технічних засобів діагностування. 

2. Працездатність. Схема втрати працездатності. Ймовірність безвідмовної роботи.  



3. Діагноз. Типи завдань для визначення стану об'єктів діагнозу. Системи 

діагностування технічного стану. 

4. Системи бортової діагностики 

5. Основні стандарти в області технічної діагностики. 

6. Основні тематичні роботи, що проводяться в області технічної діагностики за 

останнім часом. 

7. Упровадження діагностичних засобів на автомобільному транспорті. 

8. Дати характеристику основним групам використовуваних у даний час технічних 

засобів діагностування. 

9. Охарактеризувати схему формування технологічних процесів діагностування 

автомобілів у процесі їхньої експлуатації. 

10. Розробка систем діагностування агрегату, механізму автомобіля. 

11. Автоматизація діагностичних процесів. 

12. Напрямки вивчення стану системи діагностування автомобілів, що складає з основних 

елементів, об'єднаних у єдиний комплекс. 

13. Характеристики автомобіля, як об'єкта діагностування. 

14. Зв'язки і способи контролю елементів автомобіля. 

15. Статистичний аналіз показників надійності і витрат на відновлення відмов. 

16. Зв'язок технічної діагностики з надійністю і якістю. 

17. Вплив розсіювання ресурсу механізмів автомобіля на ефективність діагностування. 

18. Зміни структурних параметрів механізмів автомобіля в процесі його експлуатації. 

19. Характеристика структурно-слідчої схеми діагностування автомобіля. 

20. Роль функціональної моделі в розробці технологічного процесу діагностування 

автомобіля (привести приклад функціональної моделі якого-небудь механізму або системи 

автомобіля). 

21. Методи оптимізації періодичності діагностування. 

22. Діагностичні параметри автомобіля (характеристика). 

23. Класифікація груп діагностичних параметрів. 

24. Класифікація видів технічної діагностики автомобіля. 

25. Метрологічні вимоги і точність вимірів при розробці діагностичного устаткування. 

26. Параметри, що вводяться в процесі проектування діагностичного устаткування. 

27. Фізичне моделювання при діагностуванні технічного стану двигуна, гальмової 

системи, передніх мостів і інших агрегатів автомобіля. 

28. Охарактеризувати обкаточно-тормозну характеристику електростендів. 

29. Основні недоліки електроприводів з машинами перемінного струму. 

30. Класифікація основних режимів іспитів на стендах з біговими барабанами. 

31. Методика проведення діагностування технічного стану двигуна, застосовуване при 

діагностуванні устаткування. 

32. Діагностування технічного стану двигуна по максимальній потужності Н^х, що 

розвивається двигуном при визначеній частоті обертання колінчатого вала. 

33. Основні види структурних схем проведення діагностування двигуна автомобіля. 

34. Етапи процесу діагностування двигуна. 

35. Розподіл дефектів і обсягів робіт по елементам двигуна. 

36. Види несправностей, що виникають у процесі експлуатації автомобільних двигунів. 

37. Вимоги, пропоновані до технології проведення технічної діагностики автомобілів 

(привести приклад). 

38. Вимоги, пропоновані до устаткування станцій технічного діагностування. 



39. Комплектування сучасних СТО засобами діагностики автомобілів, основне 

діагностичне устаткування. 

40. Дати коротку характеристику станцій технічного діагностування. 

41. Лабораторні і виробничі умови при проведенні діагностичних операцій по контролі 

технічного стану автомобіля в цілому і його окремих системах. 

42. Параметри контролю технічного стану окремих систем автомобілів. 

43. Вимоги, пропоновані до полігонів, для проведення повномасштабних діагностичних 

іспитів автомобілів. 

44. Проведення діагностування автомобіля в дорожніх умовах. 

45. Групи параметрів діагностування (дати коротку характеристику). 

46. Дати визначення поняттю "ентропія". 

47. Інформаційна теорія і її застосування для оцінки результатів діагностичних вимірів. 

48. Оцінка погрішностей вимірів при проведенні діагностичних робіт. 

49. Дати визначення наступним поняттям: поріг чутливості вимірювального приладу; 

клас точності приладів; погрішності вимірів. 

50. Класифікація погрішностей при проведенні діагностичних операцій. 

51. Систематизація засобів вимірів по метрологічному призначенню. 

52. Привести аналіз технічних характеристик засобів метрологічного забезпечення. 

53. Вимоги, що пред'являються до вимірювальних засобів і точності вимірів при 

діагностуванні автомобілів. 

54. Дати визначення наступним поняттям: вимір, контроль, іспит. 

55. Загальне поняття метрології в технічній діагностиці автомобілів. 

56. Описати структурну схему сучасного мотор-тестера третьої групи. 

57. Класифікація груп універсальних засобів діагностування автомобілів по ступеню 

автоматизації і точності вимірів. 

58. Датчики, використовувані при діагностуванні технічного стану автомобіля. 

59. Дати характеристику системи: тиристорний перетворювач - двигун, виділити 

переваги і недоліки системи. 

60. Основні переваги системи двигун - генератор з електроприводом постійного струму. 

61. Діагностування технічного стану двигуна по вібраціям і шумам. 

62. Діагностичні параметри, застосовувані при проведенні віброметричної діагностики 

двигуна. 

63. Основні індикаторні показники при проведенні діагностування основних систем і 

механізмів двигуна. 

64. Суть методу спектрального аналізу при комп'ютерній діагностиці по параметрах 

масла. 

65. Методика проведення емісійного спектрального аналізу картерного масла. 

66. Опис функцій основних елементів комп'ютерної фотоелектричної установки МФС-7, 

а також принципу роботи установки. 

67. Технологія діагностування технічного стану двигуна по параметрах масла, що 

спрацювало. 

68. Вимоги, пропоновані до процесу діагностування і прогнозування залишкового 

ресурсу двигуна. 

69. Сучасні методи самодіагностики автомобіля. 

70. Устаткування (прилади і механізми), використовуване в експлуатації сучасного 

автомобіля, для забезпечення оптимального процесу роботи двигуна на різних режимах. 

71. Місце й обсяг робіт з електроустаткування, у сучасній діагностиці автомобіля. 

72. Методи діагностування контактних систем запалювання автомобіля. 



73. Устаткування застосовуване в процесі діагностування контактних систем 

запалювання автомобіля. 

74. Процес діагностування й обробка даних, отриманих при проведенні вимірів. 

75. Можливості модифікації вимірювального устаткування, переваги і недоліки. 

76. Перелічити елементи системи електроустаткування, а також діагностичні параметри, 

пов'язані з використанням осцилографів. 

77. Характеристика основних систем запалювання, використовуваних на сучасних 

автомобілях. 

78. Основна сутність убудованих систем діагностування автомобіля. 

79. Принципова схема мікропроцесорної системи керування двигуном (МСКД), дати 

коротку характеристику основним елементам системи. 

80. Одержання діагностичної інформації при використанні МСКД. 

81. Привести приклад діагностичної карти перевірки системи запалювання сучасного 

автомобіля. 

82. Види трансмісій сучасного автомобіля. 

83. Відмінності в роботі автоматичної трансмісії від традиційної (переваги і недоліки). 

84. Підвіска автомобіля, фактори, що впливають на стан і працездатність підвіски. 

85. Основні елементи підвіски, їхнє діагностування, діагностичні параметри. 

86. Діагностування амортизаторів автомобіля; устаткування, використовуване при 

діагностуванні. 

87. Системи самодіагностування амортизаторів на сучасних автомобілях. 

88. Діагностування коліс і шин, види устаткування, використовуваного при 

діагностуванні. 

89. Дати загальну характеристику кутам установки коліс автомобіля, охарактеризувати 

вплив кутів установки коліс на терміни експлуатації шин і безпеку руху автомобіля. 

90. Діагностичні параметри, як оцінка технічного стану ходової частини автомобіля. 
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