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Передумовами для вивчення дисципліни «Організація фірмового 

сервісного обслуговування автомобілів» є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: «Автотранспортні засоби», 

«Технічний сервіс будівельних машин і автомобілів», «Основи технічної 

діагностики і ремонту будівельних машин та автомобілів». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація фірмового 

сервісного обслуговування автомобілів» є формування здатності до аналізу 

та вирішення практичних задач в сфері проектування (реконструкції) 

автосервісних підприємств, організації фірмового сервісного обслуговування, 

управління його якістю, розвитку і ефективного використання виробничо-

технічної бази підприємств автосервісу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Будівельна техніка 

та автомобілі»: 

студенти повинні знати:  

 призначення та особливості основних виробничих фондів 

підприємств автомобільного транспорту; 

 види і структуру виробничих потужностей, особливості формування 

виробничих підрозділів по технічному обслуговуванню і ремонту 

автотранспортних засобів; 

 сучасні форми і принципи організації виробництва; 

студенти повинні вміти:  

 класифікувати форми розвитку та оновлення виробничо-технічної 

бази, їх особливості та види;  

 використовувати методику проектування нових підприємств, 

розширення, реконструкції та технічного переозброєння діючих підприємств 

автомобільного транспорту, особливості проектування спеціалізованих 

підприємств;  

 впроваджувати нові методи планування і прогнозування розвитку 

виробничої інфраструктури; 

 аналізувати стан і ефективність використання виробничо-технічної 

бази діючих підприємств;  

 використовувати сучасні принципи організації виробництва і форми 

розвитку виробничо-технічної бази при проектуванні нових підприємств, а 

також при удосконаленні діючих виробництв;  

 виконувати розрахунки виробничої програми, чисельності 

персоналу, кількості потокових ліній і постів по технічному обслуговуванню 

і ремонту автотранспортних засобів, площ виробничо-складських і 

допоміжних приміщень;  
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 підбирати необхідне технологічне устаткування,  

 розробляти планування підприємств, виробничих корпусів, 

виробничо-складських приміщень;  

 оцінювати якість проектних рішень. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ з/п Назви тем 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійна 

1 Вступ. Сутність і 

ефективність 

автосервісу. 

2 2 – 8 

2 Класифікація 

підприємств 

автосервісу 

2 2 – 8 

3, 4 Фірмовий автосервіс 4 4 – 16 

5 Автомобілізація, 

ринок, конкуренція 
2 2 – 8 

6 Бізнес-план 

створення 

автосервисного 

підприємства 

2 2  8 

7, 8, 

9 

Передпроектна 

підготовка 

будівництва й 

реконструкції СТО. 

Проектування 

підприємств 

6 6  24 

10 Технологічне 

проектування 
2 2  8 

 Всього 20 20 – 80 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«заліку» за навчальною дисципліною «Організація фірмового сервісного 

обслуговування автомобілів» складає 60 та 100 балів відповідно, і може бути 

досягнений наступними засобами оцінювання: 
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Засоби оцінювання 
Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у семестрі 

Контрольна робота 1 10 16 

Практичні роботи (виконання 

та захист) 
6 6 24 

Аудиторна контрольна робота 1 14 20 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – залік 
1 30 40 

Разом  60 100  

Навчальним планом передбачено виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Організація фірмового сервісного обслуговування автомобілів». 

Студенти повинні навчитися аналізувати стан і ефективність використання 

виробничо-технічної бази автосервісних підприємств; використовувати 

сучасні принципи організації виробництва і форми розвитку виробничо-

технічної бази при проектуванні нових підприємств, а також при 

удосконаленні діючих виробництв; виконувати розрахунки кількості постів 

технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів та оцінювати 

якість проектних рішень, користуватися довідковою і технічною 

літературою. 

Виконання індивідуального завдання у виді письмової контрольної 

роботи є обов’язковою умовою для отримання позитивної оцінки.  

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи наведені в 

[5]. 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 

1. Концепція «турботи про клієнта» автосервісу передбачає: 

а) наявність інфраструктури для клієнтів; 

б) турботу про автомобіль без участі клієнта; 

в) наявність сучасного технічного оснащення. 

2. Чим визначається потужність СТО: 

а) кількістю робочих постів; 

б) кількістю обладнання; 

в) потужністю обладнання. 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не 

змогли з будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для 

студентів, що бажають збільшити вже набрану кількість балів. Підсумковий 
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контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією 

викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 

Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Марков О. Д. Станции технического обслуживания автомобилей. К.: 

Кондор, 2008. - 536 с. 

2. Технологічне проектування автотранспортних підприємств: Навч. 

посіб. / За ред. проф. С. І. Андрусенка. – К.: Каравела, 2009 – 368 с. 

3. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: 

організація і управління: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2004. – 478 с. 

4. Редзюк А.М., Бутрименко В.В., Мержиєвський В.В., Горбаха Л.А., 

Литвиненко С.В. Правила надання послуг з технічного обслуговування 

і ремонту дорожніх транспортних засобів. Науково-практичний 

коментар-довідник. - Київ: 2004. - 400 с. 

5. Бондаренко, А. Є. Організація фірмового сервісного обслуговування : 

метод. вказівки (до виконання контрольної роботи) для студентів, що 

навчаються за Освітньо-професійною програмою «Будівельна техніка 

та автомобілі» підготовки магістрів із галузі знань 13 «Механічна 

інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» / А. Є. 

Бондаренко ; Одеська державна академія будівництва та архітектури. - 

О. : ОДАБА, 2020. - 32 с. 

Допоміжні джерела інформації 

6. Положення про технічне обслуговування i ремонт дорожніх 

транспортних засобів автомобiльного транспорту. - К.: Мiнiстерство 

транспорту України, 1998. - 16 с. 

7. ОНТП-01-91.Общесоюзные нормы технологического проектирования 

предприятий автомобильного транспорта. - М.: Гипроавтотранс, 1991. - 

184 с. 

8. Марков О.Д. Автосервис. Рынок, автомобиль, клиент. М.: Транспорт, 

1999. – 270 с. 

9. Канарчук В. Є. та ін. Основи технічного обслуговування і ремонту 

автомобілів. У трьох книгах. Книга 1. Теоретичні основи. Технологія: 

Підручник. - К.: Вища школа, 1994. -342 с. 

10. Канарчук В. Є. та ін. Основи технічного обслуговування і ремонту 

автомобілів. У трьох книгах. Книга 2. Організація, планування й 

управління: Підручник. - К.: Вища школа, 1994. - 383 с. 


