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1. Анотація до курсу  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи будови та 

експлуатація легкового  автомобіля» є вивчення основ конструкції 

автомобіля та принцип дії основних вузлів та агрегатів, будови автомобіля, 

робочих процесів та взаємозв'язок експлуатаційних властивостей 

автотранспортних засобів з їх технічними характеристиками та 

конструктивними параметрами, технічного обслуговування, а також 

вивчення основних несправностей систем і механізмів автомобіля та способи 

їх усунення.  Даний курс розроблений для надання Вам знань, необхідних 

для наступного вивчення спеціальних дисциплін, та подальшої діяльності 

бакалавра та інженера на підприємстві автомобільного транспорту чи в 

інших установах та підприємствах, пов'язаних з автомобільним транспортом.  

Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни – ознайомлення і вивчення будови та технічного 

обслуговування легкового автомобіля. 

         Завдання навчальної дисципліни – навчити студентів проводити 

технічне обслуговування та усувати основні несправності легкового 

автомобіля, які виникають під час його технічної експлуатації. 

 

1. Результати навчання 

За результатами вивчення дисципліни студент повинен 

продемонструвати такі результати навчання: 

- знати призначення, будову i принцип роботи основних вузлів, 

механізмів, приладів та деталей автомобілів;  

- знати порядок розбирання, комплектування, складання та регулювання 

вузлів i агрегатів автомобілів;  

- знати ознаки i причини несправностей, які виникають при роботі 

машин та способи їx усунення;  

- вміти проводити розбирання i збирання основних вузлів, агрегатів i 

деталей машин;  

- самостійно виконувати основні регулювальні роботи, операції з 

технічного обслуговування автомобілів;  

- усувати несправності машин;  

-  проводити підготовку до роботи, запускати в дію i керувати 

автомобілями; 

 - дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої caнітapii та гігієни 

праці. 



2. Структура курсу 

Лекційний курс (формулювання тем) 

Тема 1. Загальна будова автомобіля.  

Тема 2. Технічне обслуговування легкового автомобіля. Правила техніки 

безпеки. 

Тема 3. Загальна будова і робочий процес двигуна. 

Тема 4. Несправності та технічне обслуговування двигуна. 

Тема 5. Електрообладнання. Джерела електричного струму. 

Тема 6. Прилади пуску двигуна.  

Тема 7. Несправності та технічне обслуговування системи запалювання, 

стартера та інших приладів електрообладнання. 

Тема 8. Трансмісія. Зчеплення. Коробка передач. 

Тема 9. Несправності та технічне обслуговування трансмісії. 

Тема 10. Ходова частина. Несправності та технічне обслуговування ходової 

частини. 

Тема 11. Рульове керування. Несправності та технічне обслуговування 

рульового керування. 

Тема 12. Гальмова система. Несправності та технічне обслуговування 

гальмових систем. 

Тема 13. Організація експлуатації автомобілів. 

Лабораторно-практичні роботи (теми) 

1. Вимірювання компресії в дигунах. 

2. Регулювання теплового зазору. 

3. Регулювання холостого ходу та вмісту СО у відпрацьованих газах 

карбюраторних двигунів. 

4. Заміна фільтрів очистки палива. 

5. Контроль стану акумуляторної батареї. 

6. Заміна свічок запалювання. 

 

 

 



3. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Технічні засоби навчання.  

Дистанційна платформа Мoodlе, MS Office 365.   

 

4. Система оцінювання та вимоги 

Навчальні досягнення здобувачів освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

 

Оці

нка 

Критерії оцінки 

«2» 3 допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі 
елементи навчального матеріалу та викопує зі значними 
труднощами окремі елементи практичних завдань. Під час відповіді 
і   при  виконанні   практичних   завдань  припускається   суттєвих  

помилок. 
«3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал 

та виконує практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. 
3 помилками дає визначення основних понять. Може частково 
аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки. 
Користується окремими видами технічної і конструктивно-
технологічної документації. При відповіді та виконанні практичних 
завдань припускається помилок. Які може частково виправити. 

«4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і 
графічній формах та застосовує його при виконанні практичних 
завдань як в типових, так і в дещо ускладнених умовах. Дає 
визначення основних понять, аналізує, порівнює і систематизує 
інформацію та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, 
логічна і достатньо обгрунтована. Виконує практичні завдання з 
типовим алгоритмом з консультацією викладача. Усвідомлено 
користується довідковою інформацією. При відповіді та виконанні 
практичних завдань припускається несуттєвих помилок, які може 
виправити. 

«5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно 
їх застосовує для виконання практичних завдань, що передбачені 
навчальною програмою. Відповідь студента повна, правильна, 
логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Вміє 
самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, 
оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові 
та міжпредметні зв'язки. Робить аргументовані висновки. 
Бездоганно виконує практичні завдання як з використанням 
типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. 

 
 

 

 

 



5. Політика щодо академічної доброчесності 

 

Академічна доброчесність здобувачів освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної 

оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 

базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із 

залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для 

використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів 

без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що 

використовуються в освітньому процесі).  

У разі порушення здобувачем освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має 

бути виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право 

змінити тему завдання.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 
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