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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 
ОСНОВАМИ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ МАШИН ТА ЗДОБУВАЮТЬ 
НАВИЧКИ ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ТЕХНІКИ, 
ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ. 

 

Наприклад: Вміння визначати (згідно методики) основних показників 

гідрантів  струміневих  установок  та  очисних  споруд. 

 



Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Теорія механізмів і машин, Деталі 

машин, Автомобілі. 

Програмні результати навчання: 
знати:  

− основні положення системи технічного сервісу  техніки;  

− організацію і технологію технічного обслуговування і поточного 

ремонту машин; 

− організацію і технологію зберігання техніки;  

− організацію забезпечення машин пально-мастильними матеріалами 

розуміти: 

− технологію, методи та засоби діагностування машин та прогнозування 

їх технічного стану; 

володіти: 

− методикою визначення необхідної кількості обладнання відповідно до 

обсягів виробничої програми; 

вміти: 

− самостійно класифікувати за призначенням та конструкцією 

технологічне обладнання; 

−  аналізувати принцип роботи технологічного обладнання; 

− застосовувати засоби діагностування для визначення та прогнозування 

технічного стану машин; 

−  організовувати ефективне зберігання техніки. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практ

ичні 

лабора

торні 

самос

тійна 

1 Характеристика технологічного оснащення 

автосервісних підприємств 

2 2 
- 4 

2 Мийно-очисне обладнання автосервісних 

підприємств 

2 6 - 3 

3 Підйомно-оглядового обладнання 

автосервісного підприємства 

2 - - 3 

4 Мастильно-заправне обладнання автосервісних 

підприємств 

2 - 
- 3 

5 Пневматичне обладнання підприємств 

автосервісу 

2 6 - 3 

6 Обладнання для визначення тягово-

економічних властивостей автомобілів 

2 - - 3 



№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практ

ичні 

лабора

торні 

самос

тійна 

7 Обладнання для діагностування двигунів 

автомобілів 

2 - - 3 

8 Обладнання для діагностування трансмісії та 

ходової частини 

2 - - 3 

9 Обладнання для діагностування рульового 

керування автомобілів 

2 - - 3 

10 Обладнання для діагностування гальм 

автомобілів та електрообладнання 

2  - 3 

11 Обладнання для випробування агрегатів 

автомобіля 

2 - - 3 

12 Шиноремонтне та шиномонтажне обладнання 

підприємств автосервісу 

2 - - 3 

13 Автосервісне розбірно-складальне обладнання 2 - - 3 

14 Технологічний процес фарбування автомобілів 

в умовах підприємств автосервісу 

2  - 3 

15 Типи силових механізмів та приводи 

технологічного обладнання 

2 - - 3 

 Всього 30 14 - 46 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» 

за навчальною дисципліною «Технологічне обладнання підприємств технічного 

сервісу» складає 60 та 100 балів відповідно, і може бути досягнений наступними 

засобами оцінювання: 

 

Засоби оцінювання 
Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість 

у 

семестрі 

Контрольна робота 1 15 20 

Практичні роботи (виконання та захист) 3 15 30 

Контроль знань:    

Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести) 
2 10 

20 

Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 20 30 

Разом  60 100 

 



Контрольна робота. Навчальним планом передбачено виконання 

контрольної роботи з дисципліни «Технологічне обладнання підприємств 

технічного сервісу». Зміст контрольної роботи пов’язаний із закріпленням 

теоретичних питань програми дисципліни «Технологічне обладнання підприємств 

технічного сервісу», містить у собі три теоретичних питання.  

Більш детальну інформацію наведено у методичних вказівках до виконання 

контрольної роботи �6�. 

 
Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані 

тести (20 тестових питань), наприклад 

1. За призначенням виділяють гаражне обладнання для наступних 
основних робіт: 

а) мийних і очисних; 

б) підйомно-транспортних; 

в) мастильних; 

г) заправлення маслами, повітрям і робочими рідинами; 

д) контрольно-діагностичних і регулювальних систем; 

е) розбірно-складальних і ремонтних; 

ж) шиномонтажних і шиноремонтних. 

2. До недоліків канав вузького типу відносяться: 
а) через обмежений робочий простір ускладнений доступ до автомобіля 

збоку; 

б) для робіт, пов’язаних з вивішуванням коліс, зняттям і установкою мостів і 

ресор, такі канави необхідно обладнати піднімальними пристроями; 

в) недостатня освітленість природним світлом та погана вентиляція не 

забезпечують нормальних санітарно-гігієнічних умов праці виконавців робіт. 

 

Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді письмового іспиту. 

Завдання іспиту складається з трьох теоретичних питань по тематиці навчальної 

дисципліни. 

Перелік питань до іспиту з навчальної дисципліни «Технологічне 

обладнання підприємств технічного сервісу»: 

1. Структура технологічної бази автосервісних підприємств та 

класифікація автосервісного технологічного устаткування  

2. Механізація технологічних процесів ТО та ПР та фактори впливу 

механізації на процеси ТО та ПР  

3. Типи мийно-очисного обладнання підприємств автомобільного 

транспорту Струминні мийниці  

4. Установки для мийки автомобілів с рухомим порталом  



5. Насосні установки та станції  для мийки автомобілів  

6. Установки для миття деталей автомобільних агрегатів  

7. Флотаційно-мийна установка для автосервісу  

8. Типи автосервісного підйомно-оглядового обладнання, їх 

характеристика 

9. Типи підйомників для обслуговування автомобілів, їх характеристика  

10. Вантажопідйомні механізми  

11. Конвеєри для переміщення автомобілів при ТО та ПР, типи, 

характеристика 

12. Типи мастильно-заправного обладнання автопідприємств, їх 

характеристика  

13. Пневматичні системи підприємств автосервісу  

14. Пневматичний інструменти (роторного типу, пневматичні ножиці для 

листового металу, пневматичні інерційно-ударні гайковерти ) 

15. Діагностичні параметри тягово-економічних властивостей. Засоби 

технічного діагностування  

16. Будова динамічного роликового стенду моделі М-108 та режими 

функціонування роликового стенда  

17. Засоби діагностування двигунів автомобілів. Мотор-тестери 

автомобільних двигунів  

18. Діагностування двигунів з комп’ютерним керуванням. Засоби 

діагностування систем живлення двигунів  

19. Витратоміри палива двигунів автомобілів 

20. Методи визначення викидів шкідливих речовин  

21. Аналізатори задимленості дизельних двигунів  

22. Призначення засобів діагностування трансмісії. Визначення кутових 

зміщень в агрегатах трансмісії 

23. Стенди для діагностування коробок передач автомобілів. 

Діагностування ведучих мостів автомобілів  

24. Призначення засобів діагностування ходової частини. Діагностування 

зазорів в ходовій частині автомобілів 

25. Обладнання для діагностування підвіски  та амортизаторів автомобілів  

26. Обладнання для балансування коліс автомобілів. Контроль кутового 

зміщення задніх мостів  

27. Площадкові стенди для діагностування установки коліс  

28. Стенди визначення кутів виставлення керованих коліс. Електронні 

стенди виміру кутів установки керованих коліс  

29. Методи діагностування гальм автомобілів. Обладнання для 

діагностування гальм  



30. Силові роликові стенди для діагностування гальм  

31. Інерційні роликові стенди для діагностування гальм  

32. Вимірювання діагностичних параметрів на стендах  

33. Засоби діагностування опорно-розтискної системи гальм. 

Характеристика засобів діагностування електрообладнання  

34. Обладнання для контролю стану акумуляторів  

35. Прилади для діагностування генераторів і стартерів  

36. Перевірка систем запалювання двигунів  

37. Пристрої для перевірки контрольно-вимірювальних приладів  

38. Засоби діагностування систем освітлення автомобілів. Обладнання для 

діагностування електронних систем АТЗ  

39. Стенди для випробувань гальмівних механізмів коліс  

40. Обладнання для технічного обслуговування шин. Типове оснащення 

шиноремонтних дільниць  

41. Стенди для демонтажу та монтажу шин автомобілів  

42. Засоби для ремонту камер автомобільних коліс  

43. Ремонт місцевих пошкоджень шини  

44. Пристосування для зняття пружин передньої підвіски  

45. Гвинтові знімачі  

46. Гаражні гідравлічні преси з домкратом  

47. Тенденції розвитку автосервісу з ремонту кузовів. Класична й 

шаблонова системи виправлення кузовів 

48. Пересувні стенди для правки кузовів автомобілів  

49. Контроль геометрії кузова вимірювальними пристроями. Обладнання 

ділянки ремонту кузовів автомобілів  

50. Стенди для рихтування кузовів легкових автомобілів  

51. Інструменти для виправлення деформованих ділянок кузовів  

52. Обладнання для гнуття та різки листового металу  

53. Зварювальне обладнання для ремонту кузовів. Обладнання для ремонту 

зварюванням рам автомобілів  

54. Технологічний процес фарбування автомобілів в умовах підприємств 

автосервісу. Типи установок 

55. Інструменти та устаткування для фарбування і шпатлювання  

56. Способи сушіння лакофарбових покриттів. Сушильні установки для 

частково окрашеного кузова  

57. Типи силових механізмів технологічного обладнання підприємств 

58. Ручні приводи гаражного обладнання  

59. Аналіз оснащеності технологічним обладнанням  

  



Інформаційне забезпечення 
 

1. Волков В. П., Міщенко В. М., Кравченко О. П. та інш. Технологічне 

обладнання для підприємств автомобільного транспорту, Навчальне видання, 

Харків, 2010. –  551с. 

2. Лудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник. – 

К.: Знання-Прес, 2003. – 511 с.  

3. Максимов В. Г. Основи розрахунку, проектування та експлуатації 

технологічного устаткування: Конспект лекцій. – Одеса: ОНПУ, 2002. – 140 с.  

4. Технологічне обладнання підприємств технічного сервісу. Конспект лекцій 

для студентів, що навчаються за освітньо–професійною програмою «Галузеве 

машинобудування» підготовки бакалаврів із галузі знань 13 – «Механічна 

інженерія» за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування»  / Укл.: В. М. 

Сирота, Т. В. Волобуєва – Одеса: ОДАБА, 2021. – 251 с. 

5. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з навчальної 

дисципліни «Технологічне обладнання підприємств технічного сервісу» для 

студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Галузеве 

машинобудування» підготовки бакалаврів із галузі знань 13 – «Механічна 

інженерія» за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування» / Т. В. Волобуєва, 

В.М. Сирота; Одеська державна академія будівництва та архітектури. – Одеса: 

ОДАБА, 2021 – 28 с.  

6. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Технологічне обладнання підприємств технічного сервісу» для 

студентів, що навчаються за освітньо – професійною програмою «Галузеве 

машинобудування» підготовки бакалаврів із галузі знань 13 – «Механічна 

інженерія» за спеціальністю 133 − «Галузеве машинобудування» / Т. В. Волобуєва, 

В. М. Сирота; Одеська державна академія будівництва та архітектури. – Одеса: 

ОДАБА, 2021 – 14 с. 

 

 

 


