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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Діагностика 

автомобіля» складена відповідно до освітньої програми та навчального плану 

підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 

014. Середня освіта (Трудове навчання, технології та креслення). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення класифікації 

сучасних методів діагностики, діагностичних приладів та способів і методів 

діагностики автомобілів, їх систем та агрегатів.  

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення поданого у програмі матеріалу 

ґрунтується на зв’язках з іншими навчальними дисциплінами: «Технічне 

обслуговування автомобіля», «Основи управління автомобілем та безпека 

дорожнього руху», «Автопрактикум». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Технічна діагностика автомобіля 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни є отримання майбутніми 

фахівцями знань з теоретичних основ технічної діагностики, придбання 

здобувачами основ знань з методів, засобів і процесів діагностики 

автомобілів, агрегатів, систем і механізмів автотранспортних засобів.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння методів 

діагностики автомобілів, знайомство з організацією діагностики, 

конструкцією діагностичного устаткування і принципами їх роботи. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні:  

– готовність використання теоретичних основ технічної діагностики, 

принципів і методів діагностики автомобілів, питання організації діагностики 

автомобілів в АТП і СТО, вплив основних несправностей на діагностичні 

параметри, конструкцію і принципи роботи діагностичного устаткування, 
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організацію метрологічного забезпечення засобів вимірювань, які  

використовуються в процесі діагностики; 

спеціальні:  

– здатність самостійно вирішувати питання організації діагностики 

автомобілів в АТП і СТО, практично діагностувати автомобілі, їх агрегати і 

системи, складати алгоритми діагностики, організовувати на достатньому 

рівні метрологічне забезпечення засобів вимірювань, які використовуються в 

процесі діагностики. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин/ 8 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

Діагностика автомобіля 

Тема 1. Технічна діагностика автомобілів.  

Завдання технічної діагностики автомобілів. Системи діагностики 

технічного стану автомобіля. Технічна діагностика автомобілів. Основні 

поняття і означення. Завдання технічної діагностики автомобілів. Системи 

діагностики технічного стану автомобілів і їх види. 

Тема 2. Діагностичні моделі, параметри й нормативи. Прогнозування 

технічного стану автомобіля. 

Типи діагностичних моделей, їх характеристика. Діагностичні 

параметри та їх класифікація. Вимоги до діагностичних параметрів: 

чутливість, однозначність, стабільність, технологічність. Діагностичні 

нормативи. Прогнозування технічного стану автомобілів. Методи 

прогнозування. 

Тема 3. Інформаційно-нормативна база діагностики автомобілів.  

Інформаційно - нормативна база технічної діагностики. Методи та засоби 

діагностики та їх класифікація.  

Тема 4. Організація діагностики автомобілів. 
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Організація діагностики автомобілів на підприємствах, що мають 

транспортні засоби. Організація діагностики легкових автомобілів на СТО. 

Організація роботи діагностичних станцій державної автомобільної інспекції. 

Організація роботи мобільних (пересувних) станцій діагностики. Діагностика 

автомобіля перед покупкою (продажем) автомобіля. 

Тема 5. Методи та технології діагностики автомобілів за тягово-

швидкісними характеристиками. Діагностика гальмівних систем автомобілів. 

Методи та технології діагностики автомобілів за тягово-швидкісними 

характеристиками. Показники, що характеризують тягово-швидкісні 

характеристики автомобілів. Стенди тягових якостей, їх конструкція та 

характеристики. Діагностика гальмівних систем автомобілів. Методи 

випробувань та види стендів для діагностика гальмівних систем автомобілів. 

Тема 6. Діагностика ходової частини автомобіля. Засоби для 

діагностики електричного та електронного обладнання. Діагностика ходової 

частини автомобіля.  

Тема 7. Діагностика технічного стану двигунів. 

Діагностика кривошипно-шатунового механізму. Діагностика 

газорозподільного механізму. Діагностика системи мащення. Діагностика 

системи охолоджування. Діагностика системи живлення. Діагностика 

двигуна по складу вихлопних газів. Діагностика двигуна по параметрах 

картерного масла. Діагностика двигуна по герметичності надпоршневого 

простору циліндрів двигуна. 

Тема 8. Метрологічне забезпечення робіт по перевірці технічного стану 

колісних транспортних засобів. Ефективність діагностики автомобілів. 

Перспективи розвитку технічної діагностики. 

Метрологічне забезпечення робіт по перевірці технічного стану 

колісних транспортних засобів. Ефективність діагностики автомобілів. Зміна 

техніко – економічних показників при впровадженні діагностики. 

Перспективи розвитку технічної діагностики. 
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4. Форма підсумкового контролю результатів навчання –  

ІІІ семестр – залік 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання – 

усне опитування, модульний контроль, лабораторні завдання. 

 

 

 


