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ВСТУП 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про фахову педредвищу освіту» 

освітньо-професійна програма - єдиний комплекс освітніх компонентів 

(обовязкових освітніх компонент та освітніх компонент для вільного вибору 

здобувачами освіти), спрямованих на досягнення визначених результатів 

навчання,  що дає право на отримання визначеної освітньої та професійної 

кваліфікації. 

Особи, які навчаються в Лисичанському державному гірничо-

індустріальному коледжі (надалі – Коледжі), мають право на: участь у форму-

ванні індивідуального навчального плану, вибір навчальних дисциплін у межах, 

передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним 

планом, в обсязі, що становить не менше 10 відсотків загальної кількості креди-

тів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової передви-

щої освіти. При цьому здобувачі фахової передвищої освіти мають право оби-

рати навчальні дисципліни, що пропонуються для здобувачів фахової передви-

щої освіти, за погодженням з директором Коледжу, відповідно до порядку, який 

встановлено у Коледжі. 

 Дисципліни вільного вибору планується викладати для однієї академічної 

групи у  складі до 25 осіб. 

 Викладання здійснюють викладачі, які мають фахову освіту. 

 Мова викладання –державна. 

Вивчення навчальних дисциплін для вільного вибору здобувачами фахо-

вої передвищої освіти передбачає формування необхідних програмних загаль-

них компетентностей та програмних результатів навчання: 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-01. Володіти активною громадянською позицією, що ґрунтується на де-

мократичних переконаннях, гуманістичних та етичних цінностях.  

ЗК-02. Здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у про-

фесійній діяльності.  

ЗК-03. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог охорони праці, 



техніки безпеки та  протипожежної безпеки на об’єктах автомобільного тран-

спорту при їх виробництві, експлуатації, обслуговуванні та ремонті. 

ЗК-04. Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї професії, засто-

совувати принципи деонтології при виконанні професійних обов’язків.  

ЗК-05. Здатність до усної та письмової ділової комунікації державною та іно-

земною мовами для спілкування у професійній та соціально-культурній сфе-

рах, володіння фаховою термінологією іноземною мовою. Здатність до 

усвідомленого поповнення і розширення комунікативних навичок у про-

фесійній сфері впродовж життя. 

ЗК-06. Володіння навиками використання сучасного програмного забезпе-

чення, Internet-ресурсів і роботи в комп’ютерних мережах, володіння основ-

ними методами, способами і засобами отримання, зберігання та переробки і 

використання технічної інформації у професійній діяльності. 

ЗК-07. Здатність ефективно планувати та раціонально організовувати про-

фесійну діяльність; використовувати організаторські навички для планування 

роботи колективу. 

ЗК-08. Здатність спілкуватися та співпрацювати з фахівцями інших галузей, 

адаптуватися у соціальному та професійному середовищі. 

ЗК-09. Здатність усвідомлювати відповідальність за результати своєї про-

фесійної діяльності перед громадськістю. 

ЗК-10. Здатність вирішувати проблеми у нових і нестандартних професійних 

ситуаціях з урахуванням стану та розвитку автомобільного транспорту, соці-

альної і етичної відповідальності за прийняті рішення. 

ЗК-11. Здатність застосовувати професійні та особистісні якості для забезпе-

чення конкурентоспроможності на українському та міжнародному ринку 

праці 

 

Фахові компетентності спеціальності (ВФК) 

ФК-01. Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормати-

вно-правових, законодавчих актів України, Правил технічної експлуатації ав-



томобільного транспорту України, інструкцій та рекомендацій з експлуатації, 

ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного 

транспорту та їх систем.  

ФК-02. Здатність використовувати у професійній діяльності знання з устрою 

інфраструктури автомобільного транспорту, організації руху і перевезень, 

розрізняти об’єкти автомобільного транспорту та їх складові, визначати ви-

моги до їхньої конструкції. 

ФК-03. Здатність проведення вимірювального процесу і оцінки його резуль-

татів на основі знань про методи метрології, стандартизації та сертифікації.  

ФК-04. Здатність застосовувати отримані знання для розробки і впроваджен-

ня технологічних процесів, технологічного устаткування і технологічного 

оснащення, засобів автоматизації та механізації при виробництві, експлуата-

ції, ремонті та обслуговуванні дорожніх транспортних засобів автомобільно-

го транспорту, їх систем та елементів. 

ФК-05. Здатність здійснювати діяльність з розробки, оформлення та впрова-

дження у виробництво документації щодо визначеності технологічних про-

цесів виробництва, експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів авто-

мобільного транспорту, їх систем та інших інструктивних вказівок, правил та 

методик. 

ФК-06. Здатність розробляти з урахуванням естетичних, міцнісних і еконо-

мічних параметрів технічні завдання і технічні умови на проєктування доро-

жніх транспортних засобів та інфраструктури автомобільного транспорту, 

його систем та окремих елементів; складати плани розміщення устаткування, 

технічного оснащення та організації робочих місць, розраховувати заванта-

ження устаткування та показники якості продукції. 

ФК-07. Здатність організовувати технологічні процеси виробництва, діагнос-

тування, технічного обслуговування й ремонту дорожніх транспортних засо-

бів автомобільного транспорту, їх систем та елементів.  

ФК-08. Здатність організовувати експлуатацію дорожніх транспортних засо-

бів автомобільного транспорту, та об’єктів транспортної інфраструктури у 



відповідності до вимог нормативно технічної документації та нормативно-

правових актів України. 

ФК-09. Здатність організовувати виробничу діяльність структурних підроз-

ділів підприємств, малих колективів виконавців (бригад, дільниць), щодо ви-

робництва, експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів, включаючи обґрунтування технології ви-

робничих процесів. 

ФК-10. Здатність застосовувати методи та засоби технічних вимірювань, те-

хнічні регламенти, стандарти та інші нормативні документи при технічній 

діагностиці, технічному обслуговуванні та ремонті дорожніх транспортних 

засобів автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

ФК-11. Здатність застосовувати сучасні програмні засоби для розробки про-

ектно-конструкторської та технологічної документації зі створення, експлуа-

тації, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобі-

льного транспорту, їх систем та елементів. 

ФК-12. Здатність організовувати дію системи звітності та обліку (управлін-

ського, статистичного, технологічного) роботи структурних підрозділів підп-

риємств автомобільного транспорту, здійснювати адміністративне діловодст-

во, документування та управління якістю згідно нормативно-правових актів, 

інструкцій та методик. 

ФК-13. Здатність аналізувати техніко-економічні та експлуатаційні показни-

ки дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та 

елементів з метою виявлення та усунення негативних чинників та підвищен-

ня ефективності виробничого процесу. 

ФК-14. Здатність приймати активну участь у наукових дослідженнях та екс-

периментах, аналізувати, інтерпретувати і моделювати на основі існуючих 

наукових концепцій окремі явища і процеси у професійній діяльності з фор-

мулюванням аргументованих висновків. 

ФК-15. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи при збо-

рі, систематизації, узагальненні та обробці науково-технічної інформації, 



підготовці оглядів, анотацій, складання рефератів, звітів та бібліографії по 

об'єктах дослідження; брати участь в наукових дискусіях і процедурах захис-

ту пошуково-дослідних робіт різного рівня та виступів з доповідями та пові-

домленнями по тематиці проведених досліджень; володіти способами поши-

рення і популяризації професійних знань, проводити освітню роботу зі здо-

бувачами освіти 

Програмні результати навчання (ПРН) 

Загальні компетентності 

ПРН 1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній на 

гуманістичних і етичних засадах. 

ПРН 2. Застосовувати знання з фундаментальних наук для вивчення профе-

сійно-орієнтованих дисциплін. 

ПРН 3. Дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожеж-

ної безпеки та санітарно-гігієнічного режиму при здійсненні професійної ді-

яльності. 

ПРН 4. Дотримуватися принципів деонтології та етики у професійній діяль-

ності. 

ПРН 5. Здійснювати професійне спілкування з учасниками трудового проце-

су сучасною українською літературною мовою. 

ПРН 6. Використовувати навички усної та письмової комунікації іноземною 

мовою, аналізуючи тексти фахової направленості та перекладати іншомовні 

інформаційні джерела. 

ПРН 7. Здійснювати професійну діяльність використовуючи інформаційні 

технології, «Інформаційні бази даних», Internet-ресурси, програмні засоби та 

інші інформаційно-комунікаційні технології. 

ПРН 8. Використовувати принципи формування трудових ресурсів; виявляти 

резерви підвищення ефективності праці співробітників об’єктів автомобіль-

ного транспорту. 

ПРН 9. Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з колега-

ми, керівництвом, здобувачами освіти, ефективно працювати у команді. 



ПРН 10. Ідентифікувати майбутню професійну діяльність як соціально зна-

чущу для ефективного розвитку країни. 

ПРН 11. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести відповіда-

льність за них у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях 

ПРН 13. Демонструвати свою професійну діяльність та особистісні якості на 

ринку праці 

Соціальні (фахові) компетентності 

ПРН 14. Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі норма-

тивно-правових та законодавчих актів України, Правил технічної експлуата-

ції автомобільного транспорту України, інструкцій та рекомендацій з експлу-

атації, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобі-

льного транспорту, їх систем та елементів. 

ПРН 15. Ідентифікувати об’єкти автомобільного транспорту, їх системи та 

елементи. 

ПРН 16. Організувати проведення вимірювального експерименту і оцінки 

його результатів. 

ПРН 17. Розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне 

устаткування і технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації 

при виробництві, експлуатації, ремонті та обслуговуванні дорожніх транспо-

ртних засобів  автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

ПРН 18. Розробляти, оформляти та впроваджувати у виробництво докумен-

тацію щодо визначеності технологічних процесів виробництва,  експлуатації, 

ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного 

транспорту, їх систем та інших інструктивних вказівок, правил та методик. 

ПРН 19. Розробляти технічні завдання і технічні умови на проектування 

об’єктів автомобільного транспорту, його систем та окремих елементів; 

складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організа-

ції робочих місць, визначати склад та площі приміщень, розраховувати зава-

нтаження устаткування та показники якості продукції. 

ПРН 20. Аналізувати технологічні процеси виробництва й ремонту дорожніх 

транспортних засобів автомобільного транспорту як об'єкта управління. 



ПРН 21. Розробляти управлінські рішення щодо подальшого функціонуван-

ня структурних підрозділів підприємства з оцінкою якості їх продукції. 

ПРН 22. Організовувати експлуатацію дорожніх транспортних засобів авто-

мобільного транспорту, їх систем та елементів. 

ПРН 23. Організовувати виробничу діяльність структурних підрозділів, ма-

лих колективів виконавців (бригад, дільниць), щодо виробництва, експлуата-

ції, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобіль-

ного транспорту, їх систем та елементів. 

ПРН 24. Обґрунтовувати технології виробничих процесів.  

ПРН 25. Використовувати методи та засоби технічних вимірювань, технічні 

регламенти, стандарти та інші нормативні документи при технічній діагнос-

тиці дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та 

елементів. 

ПРН 26. Використовувати сучасні програмні засоби для розробки проектно-

конструкторської та технологічної документації зі створення, експлуатації, 

ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів. 

ПРН 27. Організовувати дію системи звітності та обліку (управлінського, 

статистичного, бухгалтерського та фінансового) роботи об’єктів та систем 

автомобільного транспорту. 

ПРН 28. Здійснювати адміністративне діловодство, документування та уп-

равління якістю згідно нормативно-правових актів, інструкцій та методик 

ПРН 29. Аналізувати техніко-економічні та експлуатаційні показники доро-

жніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та елемен-

тів. 

ПРН 30. Брати участь у наукових дослідженнях та експериментах.  

ПРН 31. Аналізувати окремі явища і процеси у професійній діяльності з фо-

рмулюванням аргументованих висновків. 

ПРН 32. Застосовувати математичні та статистичні методи при зборі, систе-

матизації, узагальненні та обробці науково-технічної інформації. 



ПРН 33. Підготовлювати огляди, анотації, реферати, звіти та бібліографії по 

об'єктах дослідження. 

ПРН 34. Брати участь в наукових дискусіях і процедурах захисту наукових 

робіт різного рівня та виступів з доповідями та повідомленнями по тематиці 

проведених досліджень. 

ПРН 35. Проводити популяризацію професійних знань та освітню роботу зі 

здобувачами освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перелік освітніх компонент освітньої програми для вільного вибору 

здобувачів фахової передвищої освіти з обсягом програми  

180 кредитів ЄКТС 
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1 2 3 4 5 

ОСВІТНЯ КОМППОНЕНТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ 

Дисципліни, які формують загальні компетентності 

ВЗК.1 Конфліктологія або  

Релігієзнавство 

5 

 
60/2 залік 

ВЗК.2 
Теоретична механіка або 

Основи технічної механіки 
5 60/2 залік 

 Разом з циклу  120/4  

Дисципліни, які формують професійні компетентності 

ВПК.1 

Організація сервісу на СТО або  

Основи проєктування виробничих підрозділів 

АТП та СТО 

6 60/2 залік 

ВПК.2 
Конструкція автомобілів або  

Основи машинобудування 
6 90/3 залік 

ВПК.3 

Основи технічної термодинаміки та гідродина-

міки або Автомобілі з альтернативними сило-

вими установками 

7 90/3 залік 

ВПК.4 

Контрольно-вимірювальні прилади та бортова 

електромережа автомобілів або 

 Комп’ютерна діагностика автомобілів 

5 90/3 залік 

ВПК.5 

Безпека дорожнього руху або  

Основи керування транспортним засобом і ви-

моги безпеки дорожнього руху 

6 60/2 залік 

ВПК.6 
Основи авторемонтного виробництва або 

Технологія капітального ремонту автомобілів 
7 90/3 залік 

 Разом з циклу 480/16  

Разом за вибірковою компонентою 600/20  

 

 

 

 

 

 



Перелік освітніх компонент освітньої програми для вільного вибору здобу-

вачів фахової передвищої освіти 

з обсягом програми 150 кредитів ЄКТС 
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1 2 3 4 5 

ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ 

Дисципліни, які формують загальні компетентності 

ВЗК.1 Конфліктологія або  

Релігієзнавство 

2 

 
60/2 залік 

ВЗК.2 
Теоретична механіка або 

Основи технічної механіки 
2 60/2 залік 

 Разом з циклу  120/4  

Дисципліни, які формують професійні компетентності 

ВПК.1 

Організація сервісу на СТО або  

Основи проєктування виробничих підрозділів 

АТП та СТО 

2 60/2 залік 

ВПК.2 
Конструкція автомобілів або  

Основи машинобудування 
2 60/2 залік 

ВПК.3 

Основи технічної термодинаміки та гідродина-

міки або Автомобілі з альтернативними сило-

вими установками 

3 75/2,5 залік 

ВПК.4 

Контрольно-вимірювальні прилади та бортова 

електромережа автомобілів або 

 Комп’ютерна діагностика автомобілів 

4 75/2,5 залік 

ВПК.5 

Безпека дорожнього руху або  

Основи керування транспортним засобом і ви-

моги безпеки дорожнього руху 

4 75/2,5 залік 

 Разом з циклу 345/11,5  

Разом за вибірковою компонентою 465/15,5  

 

 

 

 



1. ОПИС ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

Вибіркова дисципліна  №1 

1. Опис навчальної дисципліни ВЗК.1 «Конфліктологія»  

 Мета вивчення курсу «Конфліктологія» — опанувати базові знання з ак-

туальних питань конфліктології та побудови продуктивних людських взаємо-

відносин, сформувати вміння та навички вирішення конфліктів у діловій та 

професійній сферах, міжнародних відносинах, приватному житті. Для досяг-

нення миру у світі насамперед потрібно навчитися вирішувати конфлікти в 

особистому житті та колективі. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Теорія і практика вирішення конфліктів — складова  соціальної культури в 

виробничий діяльності, суспільному житті та особистісних відносинах. Знання 

та практичні навички «виходу з конфлікту», продуктивного вирішення кон-

фліктів та подолання конфліктних ситуацій, вміння  контролювати конфліктну 

ситуацію, позитивно сприймати конфлікт,  регулювати його,  вправно   виходи-

ти з конфлікту допоможуть здобувачам освіти в подальшому житті. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

 показників  

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує за-

гальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

 

Рік підготовки:  

третій/перший 

Семестр: V-й/ІІ-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

 



Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей: 

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК1. Глибокі знання та розуміння. 

Загально-професійні компетенції: 

- здатність розуміти та використовувати основні етико-релігійні поняття у 

повсякденному житті; змістовно і послідовно аналізувати історико-релігійний 

шлях людства та перспективи; найвідоміші релігійні об’єкти світу; 

- здатність прогнозувати, запобігати, вирішувати конфлікти, формування 

конфліктологічної обізнаності здобувача фахової передвищої освіти. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН2.Когнітивні уміння та навички з предметної області 

ВПРН2.4 Уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з 

метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, оброб-

ки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною 

діяльністю в умовах інформаційного суспільства. 

ВПРН4.Загальні уміння та навички 

ВПРН4.1Уміння збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та самоана-

лізу, толерантно ставитися до протилежних думок, уміти брати участь в диску-

сіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широко-

го загалу, робити презентації та повідомлення. 

ВПРН4.2 Навички виховувати завзятість у досягненні найкращих резуль-

татів праці, спираючись на особистий інтелектуальний рівень,  враховуючи те-

нденції соціального та економічного розвитку держави. 

Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показників якості 

результатів у професійної діяльності. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання соціального, правового, економічного аспектів існування суспільства, 

використовуючи знання державної та іноземної мови. 



Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання філософії, релігієзнавства та з урахуванням національних особливостей 

країни. 

ВПРН4.3 Уміння толерантно ставитися до протилежних думок, спираю-

чись на розуміння загальнолюдських цінностей та навички самоаналізу, уміти 

брати участь в дискусіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміння виховувати уміння поважати інші погляди щодо проблемних пи-

тань з професійної діяльності та загальнолюдських цінностей та вмити само-

критично оцінювати свою  поведінку та результати діяльності, спираючись на 

певний рівень інтелектуальних знань та комплекс моральних особистих якос-

тей. 

ВПРН4.4 Уміння взаємоузгоджувати особисті, колективні та суспільні ін-

тереси. 

ВПРН4.5 Уміння логічно і послідовно доводити інформацію під час про-

фесійного та соціально-побутового спілкування, використовуючи знання діло-

вого етикету, ділової мови та норм усного та письмового спілкування. 

Навички володіння психологічними та естетичними аспектами спілкування 

з замовником об’єкту предмета діяльності. 

Уміння підтримувати здоровий режим роботи і відпочинку, розвивати та 

удосконалювати фізичну підготовку і загартування, аналізуючи особистий рі-

вень працездатності. 

Уміння оцінювати події та діяльність в усіх аспектах соціального процесу 

в державі з позицій загальнолюдських цінностей з метою забезпечення комфор-

тної ділової атмосфери та досягнення високих результатів праці. 

Уміння забезпечити творчу атмосферу та досягнення високих результатів 

праці, спираючись на філософськи погляди, релігійні традиції, психологічні ас-

пекти та педагогічні складові професійної роботи. 

ВПРН4.12  Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання 

основ ділового спілкування, навички роботи в команді; здатність прогнозувати, 

запобігати, вирішувати конфлікти, формування конфліктологічної обізнаності 

здобувача фахової передвищої освіти. 



Здатність розуміти та використовувати основні етико-релігійні поняття у 

повсякденному житті; змістовно і послідовно аналізувати історико-релігійний 

шлях людства та перспективи; найвідоміші релігійні об’єкти світу. 

Тематичний план дисципліни 

1.Сутність конфлікту.  

2.Класифікація конфліктів. 

3.Структурні елементи конфлікту. 

4. Динаміка конфлікту. 

5.Конфлікти і особистість. 

6.Міжособистісні конфлікти Психологічні механізми виникнення конфлік-

тів. 

7.Розвиток міжособистісних відносин у конфлікті Управління конфлік-

тами. 

8.Технології управління конфліктами. 

 

2. Опис навчальної дисципліни ВЗК.1 «Релігієзнавство»  

Метою викладання навчальної дисципліни «Релігієзнавство» є духовне і 

моральне виховання сучасного здобувача освіти –  майбутнього фахового мо-

лодшого бакалавра з автомобільного транспорту. Вивчаючи дисципліну «Релі-

гієзнавство», він одержує необхідні знання, що розширює його подання про со-

ціальну й духовну культуру суспільства, формує науковий світогляд, підвищує 

професійну компетентність.  

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Сучасній людині необхідні  загальні знання з історії релігій, їх розповсю-

дженню по світу, щоб мати можливість розуміти релігійно - етичні особливості 

різних народів і поважати   їх релігійну історію і спадщину.   

Сьогодні в Україні  зростає інтерес до релігії.  у нас діють різні релігії хри-

стиянство, іслам, буддизм, іудаїзм.  

Релігієзнавство відкриває перед здобувачами освіти природу релігії, меха-

нізм її соціальних зв'язків з політичними, економічними, духовними системами 

суспільства, особливості їх впливу на віруючих. 



 Релігієзнавство дає можливість навчитись розпізнавати світові та локальні 

релігії, розуміти їх природу, символи, цінності, вплив на оточення, позитивні та 

негативні наслідки різного роду вірувань.   

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

загальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

 

Рік підготовки:  

третій/перший 

Семестр: V-й/ІІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

V сем. - 2 

Вид підсумкового  

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК1. Глибокі знання та розуміння. 

Загально-професійні компетенції: 

- здатність розуміти та використовувати основні етико-релігійні поняття у 

повсякденному житті; змістовно і послідовно аналізувати історико-релігійний 

шлях людства та перспективи; найвідоміші релігійні об’єкти світу; 

- уміння аналізувати закономірності розвитку релігії та особливості їх про-

яву у міжнаціональних відносинах у період сьогодення; здатність самостійно 

робити висновки й узагальнення проблем релігії; вміння розрізняти світобачен-

ня та світорозуміння носіїв різних релігійних вірувань. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН2. Когнітивні уміння та навички з предметної області 

ВПРН2.4 Уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з 

метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, оброб-



ки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною 

діяльністю в умовах інформаційного суспільства. 

ВПРН4.Загальні уміння та навички 

ВПРН4.1Уміння збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та самоана-

лізу, толерантно ставитися до протилежних думок, уміти брати участь в диску-

сіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широко-

го загалу, робити презентації та повідомлення. 

ВПРН4.2 Навички виховувати завзятість у досягненні найкращих резуль-

татів праці, спираючись на особистий інтелектуальний рівень,  враховуючи те-

нденції соціального та економічного розвитку держави. 

Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показників якості 

результатів у професійної діяльності. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання соціального, правового, економічного аспектів існування суспільства, 

використовуючи знання державної та іноземної мови. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання філософії, релігієзнавства та з урахуванням національних особливостей 

країни. 

ВПРН4.3 Уміння толерантно ставитися до протилежних думок, спираю-

чись на розуміння загальнолюдських цінностей та навички самоаналізу, уміти 

брати участь в дискусіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміння виховувати уміння поважати інші погляди щодо проблемних пи-

тань з професійної діяльності та загальнолюдських цінностей та вмити само-

критично оцінювати свою  поведінку та результати діяльності, спираючись на 

певний рівень інтелектуальних знань та комплекс моральних особистих якос-

тей. 

ВПРН4.4 Уміння взаємоузгоджувати особисті, колективні та суспільні ін-

тереси. 



ВПРН4.5 Уміння логічно і послідовно доводити інформацію під час про-

фесійного та соціально-побутового спілкування, використовуючи знання діло-

вого етикету, ділової мови та норм усного та письмового спілкування. 

Навички володіння психологічними та естетичними аспектами спілкування 

з замовником об’єкту предмета діяльності. 

Уміння підтримувати здоровий режим роботи і відпочинку, розвивати та 

удосконалювати фізичну підготовку і загартування, аналізуючи особистий рі-

вень працездатності. 

Уміння оцінювати події та діяльність в усіх аспектах соціального процесу 

в державі з позицій загальнолюдських цінностей з метою забезпечення комфор-

тної ділової атмосфери та досягнення високих результатів праці. 

Уміння забезпечити творчу атмосферу та досягнення високих результатів 

праці, спираючись на філософськи погляди, релігійні традиції, психологічні ас-

пекти та педагогічні складові професійної роботи. 

ВПРН4.12  Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання 

основ ді-лового спілкування, навички роботи в команді; здатність прогнозува-

ти, запобігати, вирі-шувати конфлікти, формування конфліктологічної обізна-

ності здобувача фахової передвищої освіти. 

Здатність розуміти та використовувати основні етико-релігійні поняття у 

повсякденному житті; змістовно і послідовно аналізувати історико-релігійний 

шлях людства та перспективи; найвідоміші релігійні об’єкти світу. 

Тематичний план дисципліни 

1.Релігія як предмет наукового аналізу.  

2.Первісні (родоплемінні) форми вірувань. 

3.Народно-державні релігії. 

4.Світові релігії: буддизм, християнство, іслам. 

5.Історія і сучасний стан релігій в Україні. 

 

 

 

 



Вибіркова дисципліна № 2 

3. Опис навчальної дисципліни ВЗК.2 «Теоретична механіка» 

 Метою вивчення дисципліни є вміння у майбутніх фахових молод-

шихбакалаврів з автомобільного транспорту складати рівняння рівноваги, ви-

значати реакції зв'язків; знаходити координати центра ваги тіл; визначати шви-

дкості та прискорення точок і точок твердого тіла, яке здійснює поступальний, 

обертальний або плоский рухи; знаходити розв'язання задач динаміки точки і 

механічної системи; використовувати загальні теореми динаміки і основи ана-

літичної механіки при розв'язанні технічних задач, пов'язаних з проектуванням, 

технологічними розрахунками, будівництвом і експлуатацією машин і механіз-

мів. 

 Обґрунтування необхідності дисципліни 

Знання основних понять механіки, місце і роль теоретичної механіки у су-

часному суспільстві; основні визначення, закони, теореми та принципи механі-

ки; алгоритми розв’язку задач; все це необхідно майбутнім фахівцям. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2,0 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

загальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

 

Рік підготовки:  

третій/перший 

Семестр: V-й/ІІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

V сем. - 2 

Вид підсумкового  

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 



ВФК1.Загально-професійні компетенції: 

 аналіз проблем, процесів і явищ в області теоретичної механіки,   харак-

теристику природних об’єктів і технічних систем з метою наступного 

створення відповідних математичних моделей; 

 методи рішення основної задачі динаміки матеріальної точки; 

 методи інтегрування диференційних рівнянь руху матеріальної точки; 

 визначення теорем динаміки; 

 визначення принципів динаміки. 

ВФК 2. Спеціалізовано-професійні компетенції: 

 моделювати природні об’єкти і технічні системи, володіти алгоритмами 

і практичними навичками моделювання динамічних процесів і явищ; 

 використовувати на практиці базові знання, методи і алгоритми до-

слідження, засвоєні в ході її вивчення; 

 складати розрахункові схеми; 

 складати диференційне рівняння руху матеріальної точки; 

 застосовувати теореми динаміки для рішення задач механіки; 

 застосовувати принципи динаміки для рішення задач механіки; 

 визначати параметри коливань. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН1. Використовувати  усно  і  письмово  професійну  українську мову.   

ВПРН 2. Здійснювати професійну діяльність використовуючи інформацій-

ні технології, «Інформаційні бази даних», Internet-ресурси, програмні засоби та 

інші інформаційно-комунікаційні технології. 

ВПРН 3. Моделювати природні об’єкти і технічні системи, володіти ал-

горитмами і практичними навичками моделювання динамічних процесів і 

явищ. 

ВПРН 4. Розробляти технічні завдання і технічні умови на проєктування 

об’єктів автомобільного транспорту, його систем та окремих елементів; склада-

ти плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робо-

чих місць. 



ВПРН 5. Аналізувати техніко-економічні та експлуатаційні показники 

дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та елеме-

нтів. 

ВПРН 6. Уміння збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та самоана-

лізу, толерантно ставитися до протилежних думок, уміти брати участь в диску-

сіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широко-

го загалу, робити презентації та повідомлення. 

ВПРН 7. Навички виховувати завзятість у досягненні найкращих результа-

тів праці, спираючись на особистий інтелектуальний рівень,  враховуючи тен-

денції соціального та економічного розвитку держави. 

Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показників якості 

результатів у професійної діяльності. 

ВПРН 8. Уміння толерантно ставитися до протилежних думок, спираю-

чись на розуміння загальнолюдських цінностей та навички самоаналізу, уміти 

брати участь в дискусіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміння виховувати уміння поважати інші погляди щодо проблемних пи-

тань з професійної діяльності та загальнолюдських цінностей та вмити само-

критично оцінювати свою  поведінку та результати діяльності, спираючись на 

певний рівень інтелектуальних знань та комплекс моральних особистих якос-

тей. 

ВПРН 9. Уміння взаємоузгоджувати особисті, колективні та суспільні ін-

тереси. 

ВПРН 10. Уміння логічно і послідовно доводити інформацію під час про-

фесійного та соціально-побутового спілкування, використовуючи знання діло-

вого етикету, ділової мови та норм усного та письмового спілкування. 

Навички володіння психологічними та естетичними аспектами спілкування 

з замовником об’єкту предмета діяльності. 

Уміння підтримувати здоровий режим роботи і відпочинку, розвивати та 

удосконалювати фізичну підготовку і загартування, аналізуючи особистий рі-

вень працездатності. 



Уміння оцінювати події та діяльність в усіх аспектах соціального процесу 

в державі з позицій загальнолюдських цінностей з метою забезпечення комфор-

тної ділової атмосфери та досягнення високих результатів праці. 

Уміння забезпечити творчу атмосферу та досягнення високих результатів 

праці, спираючись на філософськи погляди, релігійні традиції, психологічні ас-

пекти та педагогічні складові професійної роботи. 

ВПРН 11. Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показни-

ків якості результатів у професійної діяльності. 

Дотримуватися  морально-етичних  аспектів  досліджень, інтелектуальної 

чесності, професійного кодексу поведінки.  

Тематичний план дисципліни: 

1. Статика.  

2.  Кінематика точки і твердого тіла.  

3.  Динаміка точки.  

4.  Динаміка механічної системи. 

   

4. Опис навчальної дисципліни ВЗК.2 «Основи технічної механі-

ки» 

Метою вивчення дисципліни «Основи технічної механіки» є оволодіння  

майбутніми механіками теоретичними та практичними навичками, необхідними 

для виконання проєктування і конструювання елементів конструкцій.  

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Навчити основним законам статики, кінематики, динаміки. Уміти виконати 

розрахунки на міцність основних елементів деталей машин і механізмів, ро-

зуміти роботу машин і механізмів як взаємодію всіх їх деталей як одного цілого 

та нерозривного.  

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика на-

вчальної дисципліни 



Кількість кре-

дитів: 

Кредит ЕCTS – 

2,0 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка фор-

мує загальні компетентно-

сті 

Загальна кіль-

кість годин  

60 

 

Рік підготовки:  

третій/перший 

Семестр: V-й/ІІ-й 

Тижневих го-

дин для денної фор-

ми навчання: 

V сем. -2 

Вид підсумкового 

 контролю  

Диференційований 

залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетен-

тностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК1.Загально-професійні компетенції: 

• знати основні закони статики, кінематики, динаміки; 

• знати технологічний процес виробництва деталей; 

• використовувати креслення деталі і заготовки, методи та засоби кон-

тролю зубчастих та черв’ячних передач, методи і засоби контролю 

різьбових, шпонкових та шліцьових з’єднань;  

• знати зварні та клейові з’єднання;  

• різьбові з’єднання; 

• шпонкові та шліцові з’єднання; 

• механічні передачі, кінематичні та силові співвідношення;  

• види передач. Вали, осі, опори та підшипник. 

ВФК 2. Спеціалізовано-професійні компетенції: 

• використовуючи нормативно-технічну документацію за допомогою 

технічної документації і засобів читати складні креслення; 

• розробляти технологічний процес ремонту деталі, вузла, агрегату; 

• складати технологічний процес збирання-розбирання вузла (агрега-

ту); 

• складати карти технологічного процесу (маршрутні, операційні). 



Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН1. Використовувати  усно  і  письмово  професійну  українську мову.   

ВПРН 2. Здійснювати професійну діяльність використовуючи інформацій-

ні технології, «Інформаційні бази даних», Internet-ресурси, програмні засоби та 

інші інформаційно-комунікаційні технології. 

ВПРН 3. Моделювати природні об’єкти і технічні системи, володіти ал-

горитмами і практичними навичками моделювання динамічних процесів і 

явищ. 

ВПРН 4. Розробляти технічні завдання і технічні умови на проектування 

об’єктів автомобільного транспорту, його систем та окремих елементів; склада-

ти плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робо-

чих місць. 

ВПРН 5. Аналізувати техніко-економічні та експлуатаційні показники до-

рожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та елемен-

тів 

ВПРН 6. Уміння збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та самоана-

лізу, толерантно ставитися до протилежних думок, уміти брати участь в диску-

сіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широко-

го загалу, робити презентації та повідомлення. 

ВПРН 7. Навички виховувати завзятість у досягненні найкращих результа-

тів праці, спираючись на особистий інтелектуальний рівень,  враховуючи тен-

денції соціального та економічного розвитку держави. 

Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показників якості 

результатів у професійної діяльності. 

ВПРН 8. Уміння толерантно ставитися до протилежних думок, спираю-

чись на розуміння загальнолюдських цінностей та навички самоаналізу, уміти 

брати участь в дискусіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміння виховувати уміння поважати інші погляди щодо проблемних пи-

тань з професійної діяльності та загальнолюдських цінностей та вмити само-

критично оцінювати свою  поведінку та результати діяльності, спираючись на 



певний рівень інтелектуальних знань та комплекс моральних особистих якос-

тей. 

ВПРН 9. Уміння взаємоузгоджувати особисті, колективні та суспільні ін-

тереси. 

ВПРН 10. Уміння логічно і послідовно доводити інформацію під час про-

фесійного та соціально-побутового спілкування, використовуючи знання діло-

вого етикету, ділової мови та норм усного та письмового спілкування. 

Навички володіння психологічними та естетичними аспектами спілкування 

з замовником об’єкту предмета діяльності. 

Уміння підтримувати здоровий режим роботи і відпочинку, розвивати та 

удосконалювати фізичну підготовку і загартування, аналізуючи особистий рі-

вень працездатності. 

Уміння оцінювати події та діяльність в усіх аспектах соціального процесу 

в державі з позицій загальнолюдських цінностей з метою забезпечення комфор-

тної ділової атмосфери та досягнення високих результатів праці. 

Уміння забезпечити творчу атмосферу та досягнення високих результатів 

праці, спираючись на філософськи погляди, релігійні традиції, психологічні ас-

пекти та педагогічні складові професійної роботи. 

ВПРН 11. Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показни-

ків якості результатів у професійної діяльності. 

Дотримуватися  морально-етичних  аспектів  досліджень, інтелектуальної 

чесності, професійного кодексу поведінки.  

Тематичний план дисципліни: 

1. З’єднання деталей машин. 

2. Механічні передачі 

3. Види деформації. 

4. Пара сил. Момент сили. 

5. Центр ваги. 

6. Поступальний та обертальний рух. 

 

 



Вибіркова дисципліна № 3 

5. Опис навчальної дисципліни ВПК.1 «Організація сервісу на СТО» 

Метою вивчення дисципліни «Організація сервісу на СТО» є вивчення 

процесів технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів на стан-

ціях технічного обслуговування, сучасних методів і способів автосервісу, роз-

робка планувальних рішень СТО. 

 Обґрунтування необхідності дисципліни 

Майбутнім фахівцям необхідні знання сучасних наукових та практичних 

питань технології ремонту автотранспортної техніки, принципи роботи й особ-

ливості використання обладнання, методи обслуговування автомобілів. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

 

Рік підготовки:  

третій/перший 

Семестр: VІ-й/ІІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

VІ сем. - 2 

Вид підсумкового  

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК1. Аналізувати експлуатаційні характеристики автомобілів. Обирати 

найбільш доцільні способи забезпечення їх стабільності. Класифікувати СТО за 

їх функціями, розмірами та іншими параметрами. Орієнтуватися в техно-

логічних процесах, що виконуються на СТО при обслуговуванні та ремонті ав-

томобілів.  



ВФК 2. Аналізувати зміни технічного стану автомобілів в залежності від 

різних факторів. Приймати рішення щодо раціональності застосування техно-

логічних процесів. Організовувати якісне виконання робіт з технічного обслу-

говування автомобілів на СТО. Здійснювати контроль якості виконання робіт. 

ВФК 3. Орієнтуватися в питаннях організації та виконання поточного і 

капітального ремонту автомобілів на СТО. Володіти теоретичною базою щодо 

особливостей надання послуг клієнтам СТО. Організовувати взаємодію персо-

налу з клієнтами СТО та процес їх обслуговування. Планувати діяльність 

структурних підрозділів СТО. Застосовувати методику розрахунку та приймати 

планувальні рішення при проєктуванні СТО. 

ВФК 4.  Організовувати виконання поточного та капітального ремонту ав-

томобілів на СТО. Аналізувати потреби клієнтів СТО. Керуватися вимогами 

нормативних актів, що регламентують діяльність СТО. Забезпечувати якісне 

обслуговування клієнтів СТО. Виконувати відповідні розрахунки виробничої 

програми та розробляти проєктні рішення при проєктуванні СТО. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН 1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основа-

ній на гуманістичних і етичних засадах. 

ВПРН 2. Застосовувати знання з фундаментальних наук для вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін. 

ВПРН 3. Дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки, протипо-

жежної безпеки та санітарно-гігієнічного режиму при здійсненні професійної 

діяльності. 

ВПРН 4. Дотримуватися принципів деонтології та етики у професійній ді-

яльності. 

ВПРН 5. Здійснювати професійне спілкування з учасниками трудового 

процесу сучасною українською літературною мовою. 

ВПРН 6. Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі нор-

мативно-правових та законодавчих актів України, Правил технічної експлуата-

ції автомобільного транспорту України, інструкцій та рекомендацій з експлуа-



тації, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільно-

го транспорту, їх систем та елементів. 

ВПРН 7. Ідентифікувати об’єкти автомобільного транспорту, їх системи та 

елементи. 

ВПРН 8. Організувати проведення вимірювального експерименту і оцінки 

його результатів. 

ВПРН 9. Розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне 

устаткування і технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації при 

виробництві, експлуатації, ремонті та обслуговуванні дорожніх транспортних 

засобів  автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

ВПРН 10. Розробляти, оформляти та впроваджувати у виробництво доку-

ментацію щодо визначеності технологічних процесів виробництва,  експлуата-

ції, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного 

транспорту, їх систем та інших інструктивних вказівок, правил та методик. 

ВПРН 11. Розробляти технічні завдання і технічні умови на проєктування 

об’єктів автомобільного транспорту, його систем та окремих елементів; склада-

ти плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робо-

чих місць, визначати склад та площі приміщень, розраховувати завантаження 

устаткування та показники якості продукції. 

ВПРН 12. Аналізувати технологічні процеси виробництва й ремонту до-

рожніх транспортних засобів автомобільного транспорту як об'єкта управління. 

ВПРН 13. Розробляти управлінські рішення щодо подальшого функціону-

вання структурних підрозділів підприємства з оцінкою якості їх продукції. 

ВПРН 14. Організовувати експлуатацію дорожніх транспортних засобів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

ВПРН 15. Організовувати виробничу діяльність структурних підрозділів, 

малих колективів виконавців (бригад, дільниць), щодо виробництва, експлуата-

ції, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів. 

ВПРН 16. Обґрунтовувати технології виробничих процесів. 



ВПРН 17. Використовувати сучасні програмні засоби для розробки проєк-

тно-конструкторської та технологічної документації зі створення, експлуатації, 

ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів. 

ВПРН 18. Організовувати дію системи звітності та обліку (управлінського, 

статистичного, бухгалтерського та фінансового) роботи об’єктів та систем ав-

томобільного транспорту. 

ВПРН 19. Здійснювати адміністративне діловодство, документування та 

управління якістю згідно нормативно-правових актів, інструкцій та методик. 

ВПРН 20. Аналізувати техніко-економічні та експлуатаційні показники 

дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та елеме-

нтів. 

ВПРН 21. Уміння збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та самоа-

налізу, толерантно ставитися до протилежних думок, уміти брати участь в дис-

кусіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широко-

го загалу, робити презентації та повідомлення. 

ВПРН 22.  Навички виховувати завзятість у досягненні найкращих резуль-

татів праці, спираючись на особистий інтелектуальний рівень,  враховуючи те-

нденції соціального та економічного розвитку держави. 

Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показників якості 

результатів у професійної діяльності. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання соціального, правового, економічного аспектів існування суспільства, 

використовуючи знання державної та іноземної мови. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання філософії, релігієзнавства та з урахуванням національних особливостей 

країни. 

ВПРН 23. Уміння толерантно ставитися до протилежних думок, спираю-

чись на розуміння загальнолюдських цінностей та навички самоаналізу, уміти 

брати участь в дискусіях та виборі оптимальних рішень. 



Уміння виховувати уміння поважати інші погляди щодо проблемних пи-

тань з професійної діяльності та загальнолюдських цінностей та вмити само-

критично оцінювати свою  поведінку та результати діяльності, спираючись на 

певний рівень інтелектуальних знань та комплекс моральних особистих якос-

тей. 

ВПРН 24.  Уміння взаємоузгоджувати особисті, колективні та суспільні 

інтереси. 

ВПРН 25. Уміння аналізувати зібрану геологічну інформацію, узагальню-

вати факти, будувати на підставі цього висновки з виконаної роботи. 

Уміння системазувати інформацію з метою підвищення ефективності праці 

на основі системного та методологічного підходу до предметної діяльності.  

Уміння використовувати отриману інформацію та результати її аналітич-

ної обробки для  набуття фахових знань та навичок з певних складових профе-

сійної діяльності. 

ВПРН 26. Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показни-

ків якості результатів у професійної діяльності. 

Дотримуватися  морально-етичних  аспектів  досліджень, інтелектуальної 

чесності, професійного кодексу поведінки.   

ВПРН 27. Уміння бачити напрямки і шляхи подальшого геоекономічного 

розвитку України. 

Тематичний план дисципліни: 

1. Автомобільний сервіс як метод обслуговування автомобілів.  

2. Поняття про автосервіс.  

3. Характеристика системи автосервісу.  

4. Види і класифікація автосервісних підприємств.  

5. Система технічного обслуговування та ремонту автомобілів на СТОА.  

6. Організація виконання технологічних робіт на СТОА.  

7. Поняття про якість послуг.  

8. Документи, які регламентують якість послуг.  

9. Виробничі дільниці та технологічне обладнання автосервісу.  

10. Технологічний розрахунок станції технічного обслуговування. 



6. Опис навчальної дисципліни ВПК.1  

«Основи проєктування виробничих підрозділів АТП та СТО» 

Метою вивчення дисципліни «Основи проєктування виробничих підроз-

ділів АТП та СТО» є оволодіння методиками технологічного розрахунку і пла-

нування автотранспортних підприємств різноманітного призначення, розробку, 

техніко-економічних показників автотранспортних підприємств.  

Обґрунтування необхідності дисципліни  

Здобувачам освіти необхідно знати про забезпечення необхідного рівня 

проєктування сучасних авторемонтних та автотранспортних підприємств за ра-

хунок використання рішень, що базуються на основних технікоекономічних па-

раметрах автотранспортних підприємств.  

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

 

Рік підготовки:  

третій/перший 

Семестр: VІ-й/ІІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

VІ сем. - 2 

Вид підсумкового  

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК 1. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення 

(мови програмування, пакети) для виконання розрахунків, за допомогою про-

грамного і технічного комп’ютерного забезпечення візуалізувати результати 



інженерних побудов, визначати методику пошуку ефективного технічного 

рішення, знайти технічне рішення об’єкту проєктування.  

ВФК 2. Здатність описати широке коло технологічних процесів експлуа-

тації і ремонту автомобілів, спираючись на теорії і конструкції автомобілів, для 

розрахунків характеристик та властивостей автомобіля та безпечної роботи.  

ВФК 3. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й 

практичні навички для вирішення практичних завдань інноваційного розвитку 

автотранспортного підприємства. 

ВФК 4. Володіння методами створення та використання сучасних інфор-

маційних технологій діяльності автотранспортного підприємства.  

ВФК 5. Здатність використовувати знання, уміння і практичні навички 

організації роботи автотранспортних підприємств.  

ВФК 6. Здатність використовувати знання, уміння і практичні навички в 

галузі автомобільного транспорту, поняття та складові системи технічного об-

слуговування і ремонту автомобілів.  

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН 1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основа-

ній на гуманістичних і етичних засадах. 

ВПРН 2. Застосовувати знання з фундаментальних наук для вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін. 

ВПРН 3. Дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки, протипо-

жежної безпеки та санітарно-гігієнічного режиму при здійсненні професійної 

діяльності. 

ВПРН 4. Дотримуватися принципів деонтології та етики у професійній ді-

яльності. 

ВПРН 5. Здійснювати професійне спілкування з учасниками трудового 

процесу сучасною українською літературною мовою. 

ВПРН 6. Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі нор-

мативно-правових та законодавчих актів України, Правил технічної експлуата-

ції автомобільного транспорту України, інструкцій та рекомендацій з експлуа-



тації, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільно-

го транспорту, їх систем та елементів. 

ВПРН 7. Ідентифікувати об’єкти автомобільного транспорту, їх системи та 

елементи. 

ВПРН 8. Організувати проведення вимірювального експерименту і оцінки 

його результатів. 

ВПРН 9. Розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне 

устаткування і технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації при 

виробництві, експлуатації, ремонті та обслуговуванні дорожніх транспортних 

засобів  автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

ВПРН 10. Розробляти, оформляти та впроваджувати у виробництво доку-

ментацію щодо визначеності технологічних процесів виробництва,  експлуата-

ції, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного 

транспорту, їх систем та інших інструктивних вказівок, правил та методик. 

ВПРН 11. Розробляти технічні завдання і технічні умови на проєктування 

об’єктів автомобільного транспорту, його систем та окремих елементів; склада-

ти плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робо-

чих місць, визначати склад та площі приміщень, розраховувати завантаження 

устаткування та показники якості продукції. 

ВПРН 12. Аналізувати технологічні процеси виробництва й ремонту до-

рожніх транспортних засобів автомобільного транспорту як об'єкта управління. 

ВПРН 13. Розробляти управлінські рішення щодо подальшого функціону-

вання структурних підрозділів підприємства з оцінкою якості їх продукції. 

ВПРН 14. Організовувати експлуатацію дорожніх транспортних засобів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

ВПРН 15. Організовувати виробничу діяльність структурних підрозділів, 

малих колективів виконавців (бригад, дільниць), щодо виробництва, експлуата-

ції, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів. 

ВПРН 16. Обґрунтовувати технології виробничих процесів.  



ВПРН 17. Використовувати сучасні програмні засоби для розробки проєк-

тно-конструкторської та технологічної документації зі створення, експлуатації, 

ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів. 

ВПРН 18. Організовувати дію системи звітності та обліку (управлінського, 

статистичного, бухгалтерського та фінансового) роботи об’єктів та систем ав-

томобільного транспорту. 

ВПРН 19. Здійснювати адміністративне діловодство, документування та 

управління якістю згідно нормативно-правових актів, інструкцій та методик 

ВПРН 20. Аналізувати техніко-економічні та експлуатаційні показники 

дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та елеме-

нтів. 

ВПРН 21. Уміння збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та самоа-

налізу, толерантно ставитися до протилежних думок, уміти брати участь в дис-

кусіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широко-

го загалу, робити презентації та повідомлення. 

ВПРН 22.  Навички виховувати завзятість у досягненні найкращих резуль-

татів праці, спираючись на особистий інтелектуальний рівень,  враховуючи те-

нденції соціального та економічного розвитку держави. 

Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показників якості 

результатів у професійної діяльності. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання соціального, правового, економічного аспектів існування суспільства, 

використовуючи знання державної та іноземноїмови. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання філософії, релігієзнавства та з урахуванням національних особливостей 

країни. 

ВПРН 23. Уміння толерантно ставитися до протилежних думок, спираю-

чись на розуміння загальнолюдських цінностей та навички самоаналізу, уміти 

брати участь в дискусіях та виборі оптимальних рішень. 



Уміння виховувати уміння поважати інші погляди щодо проблемних пи-

тань з професійної діяльності та загальнолюдських цінностей та вмити само-

критично оцінювати свою  поведінку та результати діяльності, спираючись на 

певний рівень інтелектуальних знань та комплекс моральних особистих якос-

тей. 

ВПРН 24.  Уміння взаємоузгоджувати особисті, колективні та суспільні 

інтереси. 

ВПРН 25. Уміння аналізувати зібрану геологічну інформацію, узагальню-

вати факти, будувати на підставі цього висновки з виконаної роботи. 

Уміння системазувати інформацію з метою підвищення ефективності праці 

на основі системного та методологічного підходу до предметної діяльності.  

Уміння використовувати отриману інформацію та результати її аналітич-

ної обробки для  набуття фахових знань та навичок з певних складових профе-

сійної діяльності. 

ВПРН 26. Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показни-

ків якості результатів у професійної діяльності. 

Дотримуватися  морально-етичних  аспектів  досліджень, інтелектуальної 

чесності, професійного кодексу поведінки.   

ВПРН 27. Уміння бачити напрямки і шляхи подальшого геоекономічного 

розвитку України. 

Тематичний план дисципліни: 

1. Класифікація автотранспортних підприємств. 

2. Проектування автотранспортних підприємств. 

3. Обслуговування рухомого складу. 

4. Технологічний розрахунок автотранспортних підприємств. 

5. Планування виробничих підрозділів автотранспортних підприємств. 

6. Конструкції і обладнання приміщень автотранспортних підприємств. 

 

 

 

 



Вибіркова дисципліна № 4 

7. Опис навчальної дисципліни ВПК.2  «Конструкція автомобілів» 

Метою вивчення дисципліни «Конструкція  автомобілів» є формування у 

майбутніх фахівців теоретичних і практичних знань щодо конструкції автотра-

нспортних засобів, необхідних для успішного засвоєння дисциплін з питань 

експлуатації і ремонту автомобільного транспорту. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Набуття здобувачами освіти необхідного рівня знань по пристрою, прин-

ципам класифікації та індексації автотранспортних засобів, а також призначен-

ню, принципам дії й основам конструкції типових механізмів і систем сучасно-

го рухомого складу.  

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 3/2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

90/60 

 

Рік підготовки:  

третій/перший 

Семестр: VІ-й/ІІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

VІ сем. – 6 

ІІ сем. – 2  

Вид підсумкового  

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК1. Знати стан та тенденції розвитку автомобільної промисловості і ав-

томобільного транспорту в Україні та за кордоном.  



ВФК 2. Розрізняти класифікацію рухомого складу автомобільного транс-

порту.  

ВФК 3. Здатність аналізувати конструкції та принципи роботи механізмів 

та систем автотранспортних засобів.  

ВФК 4. Знати показники експлуатаційних властивостей та методи їх оцін-

ки, шляхи їх поліпшення та експлуатаційної підтримки. 

ВФК 5. Здатність використовувати методи випробувань автомобілів.  

ВФК 6. Знати робочі процеси механізмів та систем автомобілів.  

ВФК 7. Аналізувати способи визначення навантажень в механізмах авто-

мобілів в різних експлуатаційних умовах.  

ВФК 8. Вміти самостійно освоювати нові конструкції автотранспортних 

засобів та їх механізмів, критично оцінювати їх технічний рівень. 

ВФК 9. Аналізувати експлуатаційні властивості автомобілів з метою пра-

вильного їх використання в практичній діяльності. 

ВФК 10. Визначити сили, що діють на автомобіль.  

ВФК 11. Здатність побудувати динамічні характеристики автомобіля. 

ВФК 12. Вміти організовувати випробування автотранспортних засобів і 

оцінювати їх результати.  

ВФК 13. Аналізувати конструкції й визначати навантаження, які діють на 

деталі механізмів автотранспортних засобів.  

ВФК 14. Аналізувати і оцінювати автомобілі, їх механізми і системи.  

ВФК 15. Вміти визначати навантаження, що діють на деталі різних механі-

змів.  

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН 1. Ідентифікувати об’єкти автомобільного транспорту, їх системи та 

елементи.  

ВПРН 2. Розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне 

устаткування і технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації при 

виробництві, експлуатації, ремонті та обслуговуванні дорожніх транспортних 

засобів автомобільного транспорту, їх систем та елементів.  



ВПРН 3. Аналізувати техніко-економічні та експлуатаційні показники до-

рожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та еле-

ментів.  

ВПРН 4. Аналізувати окремі явища і процеси у професійній діяльності з 

формулюванням аргументованих висновків. 

ВПРН 5. Уміння збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та самоана-

лізу, толерантно ставитися до протилежних думок, уміти брати участь в диску-

сіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широко-

го загалу, робити презентації та повідомлення. 

ВПРН 6. Навички виховувати завзятість у досягненні найкращих результа-

тів праці, спираючись на особистий інтелектуальний рівень,  враховуючи тен-

денції соціального та економічного розвитку держави. 

Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показників якості 

результатів у професійної діяльності. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання со-ціального, правового, економічного аспектів існування суспільства, 

використовуючи знання державної та іноземноїмови. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання філософії, релігієзнавства та з урахуванням національних особливостей 

країни. 

ВПРН 7. Уміння толерантно ставитися до протилежних думок, спираю-

чись на ро-зуміння загальнолюдських цінностей та навички самоаналізу, уміти 

брати участь в дискусіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміння виховувати уміння поважати інші погляди щодо проблемних пи-

тань з професійної діяльності та загальнолюдських цінностей та вмити само-

критично оцінювати свою  поведінку та результати діяльності, спираючись на 

певний рівень інтелектуальних знань та комплекс моральних особистих якос-

тей. 

ВПРН 8. Уміння взаємоузгоджувати особисті, колективні та суспільні ін-

тереси. 



ВПРН 9. Уміння аналізувати зібрану геологічну інформацію, узагальнюва-

ти факти, будувати на підставі цього висновки з виконаної роботи. 

Уміння системазувати інформацію з метою підвищення ефективності праці 

на основі системного та методологічного підходу до предметної діяльності.  

Уміння використовувати отриману інформацію та результати її аналітич-

ної обробки для  набуття фахових знань та навичок з певних складових профе-

сійної діяльності. 

ВПРН 10. Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показни-

ків якості результатів у професійної діяльності. 

Дотримуватися  морально-етичних  аспектів  досліджень, інтелектуальної 

чесності, професійного кодексу поведінки.   

Тематичний план дисципліни: 

1. Тенденції розвитку конструкцій автомобілів.  

2. Рухомий склад автомобільного транспорту.  

3. Загальний устрій автомобіля.  

4. Основні етапи розвитку вітчизняного автомобілебудування.  

5. Досягнення вітчизняних вчених у становленні та розвитку науки про 

автомобіль.  

6. Класифікація рухомого складу автомобільного транспорту.  

7. Система позначення (індексації) вітчизняного рухомого складу.  

8. Технічна характеристика автомобіля.  

9. Основні складові частині автомобіля. Їх призначення. 

 

8. Опис навчальної дисципліни ВПК.2 «Основи машинобудування» 

 

Метою вивчення дисципліни «Основи машинобудування» – дати здобу-

вачам освіти знання про технологічні методи формоутворення деталей, ознайо-

мити їх з можливостями сучасного машинобудування, а також з перспективами 

розвитку і удосконалення технологічних методів обробки. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 



Машинобудування завжди було і залишається провідною серед інших га-

лузей промисловості. Це пояснюється тим, що всі процеси в матеріальному ви-

робництві, на транспорті, будівництві, в сільськогосподарському виробництві 

пов’язані з використанням машин. Конструкції машин безперервно вдоскона-

люються згідно з вимогами експлуатації та виробництва, а також на основі мо-

жливостей, що виявляються з розвитком науково-технічних досліджень, поя-

вою нових матеріалів і способів надання їм потрібних форм та властивостей. 

Створення та експлуатація продукції машинобудівної промисловості, які б від-

повідали сучасним вимогам, пов’язане з потребою підготовки висококваліфіко-

ваних інженерних кадрів, здатних розв’язувати задачі розрахунків, конструю-

вання, виробництва та експлуатації машин. Така підготовка ведеться на базі 

викладання здобувачам освіти фундаментальних загальноосвітніх, загальноін-

женерних та спеціальних дисциплін.  

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 3/2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

90/60 

 

Рік підготовки:  

третій/перший 

Семестр: VІ-й/ІІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

VІ сем. – 3 

ІІ сем. – 2  

Вид підсумкового  

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компете-

нтностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК 1. Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях.  



ВФК 2.  Здатність працювати самостійно та у складі команди.  

ВФК 3.  Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення.  

ВФК 4. Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові 

та технічні методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення для вирішен-

ня інженерних завдань галузевого машинобудування.  

ВФК 5. Здатність визначати техніко-економічну ефективність типових 

систем та їхніх складників на основі застосовування аналітичних методів.  

ВФК 6. Здатність використовувати знання на засадах комерційної та еко-

номічної діяльності.  

ВФК 7. Здатність розробляти плани і проекти, спрямовані на досягнення 

поставленої мети та зорієнтовані на наявні ресурси.  

ВФК 8. Здатність застосовувати норми галузевих стандартів.  

ВФК 9. Здатність використовувати знання у розв'язуванні завдань підви-

щування якості продукції та її контролювання.  

ВФК 10. Здатність використовувати знання, щоб вибирати конструкційні 

матеріали, устаткування, процеси. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН1. Знати основні типи виробництва в машинобудуванні. 

ВПРН2. Знати особливості технології машинобудування. 

ВПРН3. Аналізувати перспективи розвитку і підвищення ефективності 

виробництва і поліпшення екології при використанні технологічних способів 

машинобудування.  

ВПРН4. Вміти обирати потрібні операції і обладнання для її виконання. 

ВПРН5. Здатність демонструвати знання і розуміння, мікропроцесорної 

техніки, систем автоматичного керування об'єктами та процесами автомобіль-

ного транспорту.  

ВПРН6. Здатність розробляти деталі та вузли машин на базі систем авто-

матизованого проектування.  

ВПРН7. Формування науково обґрунтованого розуміння процесів забез-

печення якості деталей машин на виробництві. 



ВПРН8. Ознайомлення зі способами нормування технологічних операцій 

машинобудування. 

ВПРН9. Уміння збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та самоа-

налізу, толерантно ставитися до протилежних думок, уміти брати участь в дис-

кусіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широ-

кого загалу, робити презентації та повідомлення. 

ВПРН10. Навички виховувати завзятість у досягненні найкращих резуль-

татів праці, спираючись на особистий інтелектуальний рівень,  враховуючи те-

нденції соціального та економічного розвитку держави. 

Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показників якості 

результатів у професійної діяльності. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання соціального, правового, економічного аспектів існування суспільства, 

використовуючи знання державної та іноземної мови. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання філософії, релігієзнавства та з урахуванням національних особливостей 

країни. 

ВПРН11. Уміння толерантно ставитися до протилежних думок, спираю-

чись на ро-зуміння загальнолюдських цінностей та навички самоаналізу, уміти 

брати участь в дискусіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміння виховувати уміння поважати інші погляди щодо проблемних пи-

тань з професійної діяльності та загальнолюдських цінностей та вмити само-

критично оцінювати свою  поведінку та результати діяльності, спираючись на 

певний рівень інтелектуальних знань та комплекс моральних особистих якос-

тей. 

ВПРН12. Уміння взаємоузгоджувати особисті, колективні та суспільні 

інтереси. 

ВПРН13. Уміння аналізувати зібрану геологічну інформацію, узагальню-

вати факти, будувати на підставі цього висновки з виконаної роботи. 



Уміння системазувати інформацію з метою підвищення ефективності 

праці на основі системного та методологічного підходу до предметної діяльно-

сті.  

Уміння використовувати отриману інформацію та результати її аналітич-

ної обробки для  набуття фахових знань та навичок з певних складових профе-

сійної діяльності. 

ВПРН14. Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показ-

ників якості результатів у професійної діяльності. 

Дотримуватися  морально-етичних  аспектів  досліджень, інтелектуальної 

чесності, професійного кодексу поведінки.   

Тематичний план дисципліни: 

1. Характеристика методів виготовлення деталей в машинобудуванні 

2. Основні поняття машинобудівного виробництва. основні методи оброб-

ки різанням 

3. Основні поняття про елементи, геометричні параметри ріжучого інстру-

мента  

4. Загальні принципи проектування технологічних процесів в машинобу-

дуванні 

5. Класифікація та умовні позначення верстатів. Технологія обробки заго-

товок деталей машин на верстатах. 

 

Вибіркова дисципліна № 5 

9. Опис навчальної дисципліни ВПК.3 «Основи технічної термодинаміки 

та гідродинаміки» 

Метою навчальної дисципліни «Основи технічної термодинаміки та гід-

родинаміки»  є надати знання з фундаментальних газових законів, законів пере-

творення енергії в термодинамічних процесах ідеальних і реальних газів, цик-

лах теплосилових і холодильних машин і комбінованих установках; придбання 

знань в галузі механіки рідин і газів, виробити навички розрахунків термодина-

мічних та гідродинамічних процесів і циклів та методів їх аналізу.  

Обґрунтування необхідності дисципліни 



В основі роботи ДВЗ лежать кругові термодинамічні процеси перетво-

рення теплоти в механічну роботу, які називаються термодинамічними цикла-

ми. Відносно двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) за допомогою цих циклів 

головним чином вирішуються задачі: встановлення факторів, від яких залежить 

коефіцієнт корисної дії (ККД) оборотного циклу; визначення таких процесів 

циклу, щоб ККД мав найбільше значення при певних обмеженнях для конкрет-

ного ДВЗ; оцінки можливої найбільшої економічності і потужності ДВЗ при ре-

алізації в ньому конкретного циклу. Всі ці знання необхідні майбутнім фахів-

цям. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 3/2,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

90/75 

 

Рік підготовки:  

четвертий/другий 

Семестр: VІІ-й/ІІІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

VІІ сем. – 3 

ІІІ сем. – 3  

Вид підсумкового  

контролю  

Диференційований залік 

       Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких ком-

петентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК 1. Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові і 

технічні методи і комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення фахових 

завдань в теплоенергетичній галузі.  

ВФК 2. Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння інших 

фахових дисциплін.  



ВФК 3. Здатність продемонструвати практичні фахові навички при проєк-

туванні та експлуатації теплоенергетичного обладнання.  

ВФК 4. Здатність продемонструвати знання і розуміння математичних 

принципів і методів, необхідних в теплоенергетичній галузі.  

ВФК 5. Здатність виявляти, класифікувати і описати ефективність систем і 

компонентів на основі використання аналітичних методів і методів моделюван-

ня в теплоенергетичній галузі.  

ВФК 6. Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати 

обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи, стало-

го розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в теплоенергетичній галузі.  

ВФК 7. Здатність демонструвати розуміння питань використання технічної 

літератури та інших джерел інформації в теплоенергетичній галузі.  

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН1. Знати основні газові закони, закони збереження енергії в термо-

динамічних системах. 

ВПРН2. Знання методики розрахунків термодинамічних процесів ідеаль-

них і реальних газів, циклів та комбінованих установок. 

ВПРН3. Уміти виконувати розрахунки процесів ідеальних та реальних га-

зів за допомогою таблиць і відповідних діаграм. 

ВПРН4. Виконувати аналіз досконалості роботи окремих процесів і циклів 

з використанням довідкової і наукової літератури. 

ВПРН5. Аналізувати отримані результати та приймати рішення за резуль-

татами цих розрахунків. 

ВПРН6.  Знаходити раціональні методи розв’язання практичних завдань. 

ВПРН7.  Вміти визначати фізичні параметри крапельних рідин і газів.  

ВПРН8.Уміння збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та самоана-

лізу, толе-рантно ставитися до протилежних думок, уміти брати участь в диску-

сіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широко-

го загалу, робити презентації та повідомлення. 



ВПРН9. Навички виховувати завзятість у досягненні найкращих результа-

тів праці, спираючись на особистий інтелектуальний рівень,  враховуючи тен-

денції соціального та економічного розвитку держави. 

Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показників якості 

результатів у професійної діяльності. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання соціального, правового, економічного аспектів існування суспільства, 

використовуючи знання державної та іноземної мови. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання філософії, релігієзнавства та з урахуванням національних особливостей 

країни. 

ВПРН10. Уміння толерантно ставитися до протилежних думок, спираю-

чись на розуміння загальнолюдських цінностей та навички самоаналізу, уміти 

брати участь в дискусіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміння виховувати уміння поважати інші погляди щодо проблемних пи-

тань з про-фесійної діяльності та загальнолюдських цінностей та вмити само-

критично оцінювати свою  поведінку та результати діяльності, спираючись на 

певний рівень інтелектуальних знань та комплекс моральних особистих якос-

тей. 

ВПРН11. Уміння взаємоузгоджувати особисті, колективні та суспільні ін-

тереси. 

ВПРН12. Уміння аналізувати зібрану геологічну інформацію, узагальню-

вати факти, будувати на підставі цього висновки з виконаної роботи. 

Уміння системазувати інформацію з метою підвищення ефективності праці 

на основі системного та методологічного підходу до предметної діяльності.  

Уміння використовувати отриману інформацію та результати її аналітич-

ної обробки для  набуття фахових знань та навичок з певних складових профе-

сійної діяльності. 

ВПРН13. Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показни-

ків якості результатів у професійної діяльності. 



Дотримуватися  морально-етичних  аспектів  досліджень, інтелектуальної 

чесності, професійного кодексу поведінки.   

ВПРН14. Уміння бачити напрямки і шляхи подальшого геоекономічного 

розвитку України. 

Тематичний план дисципліни: 

1. Дійсні цикли поршневих двигунів внутрішнього згоряння.  

2. Показники робочого циклу.  

3. Тепловий баланс двигуна.  

4. Гідродинаміка.  

5. Карбюрація.  

6. Сумішоутворення у дизелях. 

 

10. Опис навчальної дисципліни ВПК.3 «Автомобілі з альтернативни-

ми силовими установками» 

Метою навчальної дисципліни «Автомобілі з альтернативними силови-

ми установками»  є вивчення будови та експлуатації новітніх, нетрадиційних та 

перспективних силових установок автомобілів з метою економії природничих 

невідновлювальних енергетичних ресурсів, зменшення собівартості перевезень 

та покращення екологічної безпеки. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Неперервна тенденція зростання енергоспоживання є характерною для 

усього світового господарства. Це призводить до негативних екологічних 

наслідків, адже збільшення шкідливих викидів порушує тепловий баланс пла-

нети. Таким чином, необхідність істотного зниження питомих енергетичних 

витрат є актуальним завданням як для всіх галузей господарства так, зокрема, і 

для транспорту. Для вирішення цієї проблеми перспективним є напрямок 

відмови від використання в якості енергетичних установок екологічно небез-

печних двигунів внутрішнього згорання і перехід на електрифіковані види 

транспорту. 

 

 



Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 3/2,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

90/75 

 

Рік підготовки:  

четвертий/другий 

Семестр: VІІ-й/ІІІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

VІІ сем. – 3 

ІІІ сем. – 3 

Вид підсумкового  

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК 1. Вміти самостійно освоювати нові конструкції основних та альтер-

нативних енергоустановок автомобілів.  

ВФК 2. Професійно оцінювати технічний рівень конструкції автомобілів з 

альтернативними енергоустановками. 

ВФК 3. Аналізувати конструкції автомобілів з альтернативними енерго-

установками, їх вузли та системи, визначати можливі напрямки вдосконалення.  

ВФК 4. Аналізувати конструкції основних та альтернативних енергоуста-

новок автомобілів. 

ВФК 5. Оцінювати перспективи розвитку конструкцій альтернативних 

енергоустановок автомобілів. 

ВФК 6. Знати основні тенденції розвитку автомобільної промисловості та 

автомобільного транспорту.  

Програмні результати навчання (ВПРН) 



ВПРН1.  Наявність знань застосування біотехнологій в народному госпо-

дарстві. 

ВПРН2. Збирати,  обробляти  та  аналізувати  інформацію  в  області су-

часного стану застосування біопалив в Україні та світі.  

ВПРН3. Сформованість знань в галузі вдосконалення енергоустановок ав-

томобілів.  

ВПРН4. Сучасні уявлення про використання альтернативних видів палива 

та енергії.  

ВПРН5. Збирати,  обробляти  та  аналізувати  інформацію  в  області будо-

ви гібридних та електричних автомобілі. 

ВПРН6. Сучасні уявлення про автомобілі з газобензиновим та газодизель-

ним двигуном.  

ВПРН7. Уміння збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та самоана-

лізу, толе-рантно ставитися до протилежних думок, уміти брати участь в диску-

сіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широко-

го загалу, робити презентації та повідомлення. 

ВПРН8. Навички виховувати завзятість у досягненні найкращих результа-

тів праці, спираючись на особистий інтелектуальний рівень,  враховуючи тен-

денції соціального та економічного розвитку держави. 

Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показників якості 

результатів у професійної діяльності. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання со-ціального, правового, економічного аспектів існування суспільства, 

використовуючи знання державної та іноземної мови. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання філософії, релігієзнавства та з урахуванням національних особливостей 

країни. 

ВПРН9. Уміння толерантно ставитися до протилежних думок, спираючись 

на розуміння загальнолюдських цінностей та навички самоаналізу, уміти брати 

участь в дискусіях та виборі оптимальних рішень. 



Уміння виховувати уміння поважати інші погляди щодо проблемних пи-

тань з професійної діяльності та загальнолюдських цінностей та вмити само-

критично оцінювати свою  поведінку та результати діяльності, спираючись на 

певний рівень інтелектуальних знань та комплекс моральних особистих якос-

тей. 

ВПРН10. Уміння взаємоузгоджувати особисті, колективні та суспільні ін-

тереси. 

ВПРН11. Уміння аналізувати зібрану геологічну інформацію, узагальню-

вати факти, будувати на підставі цього висновки з виконаної роботи. 

Уміння системазувати інформацію з метою підвищення ефективності праці 

на основі системного та методологічного підходу до предметної діяльності.  

Уміння використовувати отриману інформацію та результати її аналітич-

ної обробки для  набуття фахових знань та навичок з певних складових профе-

сійної діяльності. 

ВПРН12. Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показни-

ків якості результатів у професійної діяльності. 

Дотримуватися  морально-етичних  аспектів  досліджень, інтелектуальної 

чесності, професійного кодексу поведінки.   

ВПРН13. Уміння бачити напрямки і шляхи подальшого геоекономічного 

розвитку України. 

Тематичний план дисципліни: 

1. Напрямки вдосконалення поршневих двигунів внутрішнього згоряння.  

2. Нетрадиційні двигуни.  

3. Рекуперація кінетичної енергії автомобіля.  

4. Гібридні силові установки. 

5. Ектромобілі. 

6. Безступінчасті трансмісії. 

7. Системи покращення прохідності, стійкості та безпеки руху. 

 

 

 

 



Вибіркова дисципліна № 6 

11. Опис навчальної дисципліни ВПК.4 «Контрольно-вимірювальні 

прилади та бортова електромережа автомобілів» 

Метою навчальної дисципліни «Контрольно-вимірювальні прилади та 

бортова електромережа автомобілів»  є вивчення здобувачами  освіти питань 

фізичної суті процесів, які відбуваються у приладах та ланцюгах систем елект-

ронного і електричного обладнання сучасних автомобілів, їхньої конструкції, 

експлуатації та технічного обслуговування. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Вміння використовувати сучасні методи діагностики, обладнання, пристрої 

та інструмент для визначення характерних несправностей приладів, апаратів, 

систем електрообладнання автомобілів та їхнього технічного обслуговування і 

ремонту,  отримані  в  ході  її  вивчення  повинні допомогти  здобувачам освіти 

у  подальшому  навчанні  та  майбутній  професійній діяльності.   

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 3/2,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

90/75 

 

Рік підготовки:  

третій/другий 

Семестр: V-й/ ІV-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

VІІ сем. – 3 

ІV сем. - 3 

Вид підсумкового 

 контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 



ВФК1. Знати будову, роботу та схеми вмикання контрольно-

вимірювальних приладів. 

ВФК2. Використовувати основні правила експлуатації контрольно-

вимірювальних приладів. 

ВФК3. Вміти застосовувати діагностичні прилади для перевірки контроль-

но-вимірювальних приладів. 

ВФК4. Вміти проводити регламентні роботи при виконанні технічного об-

слуговування контрольно-вимірювальних приладів. 

ВФК5. Знати будову системи автоматичного керування економайзером 

примусового холостого ходу. 

ВФК6. Вміти розв’язувати принципову та монтажну схеми приладів елек-

трообладнання автомобілів. 

ВФК7. Знати призначення комутаційної апаратури, її класифікацію. 

ВФК8. Розпізнавати умовні позначення приладів електрообладнання авто-

мобілів. 

Програмні результати навчання (ВПРН): 

ВПРН1. Користуючись діагностичним обладнанням зробити експертну 

оцінку про технічний стан контрольно-вимірювальних приладів. 

ВПРН2. Користуючись обладнанням та технологічним процесом виконати 

заміну приладу (деталі в приладі). 

ВПРН3. Користуючись спеціальним обладнанням перевірити на автомобі-

лі систему з електронним керуванням. 

ВПРН4.Уміння перевірити дроти на обрив та замикання на корпус. 

ВПРН5. Мати навички виконати заміну несправних приладів (деталей в 

приладах) бортової електромережі автомобіля. 

ВПРН6.Уміння збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та самоана-

лізу, толерантно ставитися до протилежних думок, уміти брати участь в диску-

сіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широко-

го загалу, робити презентації та повідомлення. 



ВПРН7. Навички виховувати завзятість у досягненні найкращих результа-

тів праці, спираючись на особистий інтелектуальний рівень,  враховуючи тен-

денції соціального та економічного розвитку держави. 

Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показників якості 

результатів у професійної діяльності. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання соціального, правового, економічного аспектів існування суспільства, 

використовуючи знання державної та іноземної мови. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання філософії, релігієзнавства та з урахуванням національних особливостей 

країни. 

ВПРН8. Уміння толерантно ставитися до протилежних думок, спираючись 

на розуміння загальнолюдських цінностей та навички самоаналізу, уміти брати 

участь в дискусіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміння виховувати уміння поважати інші погляди щодо проблемних пи-

тань з професійної діяльності та загальнолюдських цінностей та вмити само-

критично оцінювати свою  поведінку та результати діяльності, спираючись на 

певний рівень інтелектуальних знань та комплекс моральних особистих якос-

тей. 

ВПРН9. Уміння логічно і послідовно доводити інформацію під час профе-

сійного та соціально-побутового спілкування, використовуючи знання ділового 

етикету, ділової мови та норм усного та письмового спілкування. 

Навички володіння психологічними та естетичними аспектами спілкування 

з замовником об’єкту предмета діяльності. 

Уміння підтримувати здоровий режим роботи і відпочинку, розвивати та 

удосконалювати фізичну підготовку і загартування, аналізуючи особистий рі-

вень працездатності. 

ВПРН10. Уміння аналізувати зібрану фахову інформацію, узагальнювати 

факти, будувати на підставі цього висновки з виконаної роботи. 

Уміння системазувати інформацію з метою підвищення ефективності праці 

на основі системного та методологічного підходу до предметної діяльності.  



Уміння використовувати отриману інформацію та результати її аналітич-

ної обробки для  набуття фахових знань та навичок з певних складових профе-

сійної діяльності. 

ВПРН11. Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показни-

ків якості результатів у професійної діяльності. 

Дотримуватися  морально-етичних  аспектів  досліджень, інтелектуальної 

чесності, професійного кодексу поведінки.   

ВПРН12. Уміння передбачати небезпечні результати діяльності людини та 

технічних систем у природному середовищі, спираючись на знання з основних 

принципів збереження чистоти довкілля, створення умов  забезпечення життє-

діяльності рослинного та тваринного світів у різних природних ландшафтах. 

ВПРН13. Уміння використовувати комп’ютерні програми у  процесі зба-

гачення інтелектуального рівня особистості та з метою їх використання профе-

сійної діяльності. 

Навички засвоювати матеріал і виконувати певну сукупність завдань зага-

льно-професійних дисциплін. 

Здатність володіти навичками з комп’ютером на рівні користувача, вико-

ристовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практи-

чних завдань у галузі професійної діяльності. 

ВПРН14.Здатність бути спроможним засвоювати матеріал і виконувати 

певну сукупність завдань загально-професійних дисциплін. 

Уміння бачити напрямки і шляхи подальшого економічного розвитку  кра-

їни. 

Уміння передбачити кінцеві результати професійної діяльності при вико-

нанні своїх виробничих обов’язків. 

Уміння розвивати навички з  організації професійної діяльності та управ-

ління виробничим процесом з метою отримання найкращих кінцевих результа-

тів. 

Уміння  збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти, вміти накопичувати 

знання та навички з різних аспектів професійної діяльності. 



Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, уміти логічно і 

послідовно доводити інформацію під час професійного та соціально-

побутового спілкування. 

Навички збору інформації, вміти збагачувати свій інтелектуальний та про-

фесійний рівень, накопичувати обсяг можливих комунікативних зв’язків з різ-

них аспектів професійної діяльності з використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

Уміння збагачувати особистий інтелектуальний та професійний рівень, ма-

ти можливість аналізувати результати різних аспектів професійної діяльності з 

метою забезпечення конкурентоспроможності відповідних фахових послуг. 

Уміння  використовувати отриману інформацію та результати її аналітич-

ної обробки для  набуття фахових знань та навичок з певних складових профе-

сійної діяльності. 

Тематичний план дисципліни: 

1. Призначення, класифiкацiя, будова, робота та схеми вмикання контро-

льно-вимірювальних приладів.  

2. Експлуатація контрольно-вимірювальних приладiв. 

3. Система управління ебортовою електромережею автомобіля 

4. Системи електрообладнання сучасних моделей автомобілів. 

5. Комутацiйна апаратура. Прилади зниження радіоперешкод. 

6. Бортова електромережа. Принципова і монтажна схеми. 

 

12. Опис навчальної дисципліни ВПК.4 «Комп’ютерна діагностика 

автомобілів» 

Метою навчальної дисципліни «Комп’ютерна діагностика автомобілів»  

є вивчити основи технології діагностування систем сучасного автомобіля з ви-

користанням новітнього комп’ютерного діагностичного обладнання та інфор-

маційних технологій. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Навчальна дисципліна «Комп’ютерна діагностика автомобілів»   розглядає  

важливе  коло  питань  сучасного  стану  засобів діагностування автомобілів з 



використанням комп’ютерного діагностичного обладнання,  які  необхідно  за-

своїти   майбутнім спеціалістам  для  подальшого об’єктивного уявлення про 

практичне застосування набутих знань. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 3/2,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

90/75 

 

Рік підготовки:  

третій/другий 

Семестр: V-й/ІV-й  

 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

V сем. - 3 

ІV сем. - 3 

Вид підсумкового 

 контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК1. Втілювати передові фахові розробки для отримання практичних ре-

зультатів. 

ВФК2. Здатність засвоєння теоретичних основ і практичних навичок екс-

плуатації, технічного сервісу та ремонту сучасних машин та устаткування.  

ВФК3. Здатність оцінювати чинники впливу на перебіг процесів технічно-

го сервісу та експлуатації машин та устаткування з використанням інформацій-

ного та програмного забезпечення для управління технологічними процесами.  

ВФК4. Вміння поєднувати теорію та практику для розв’язання фаховихза-

дач при експлуатації, технічному сервісі, ремонті та утилізації машин та устат-

кування. 



ВФК5.  Застосовувати наявні кількісні математичні й технічні методи, а 

також комп’ютерні програмні засоби для розв’язання фахових завдань галузе-

вого машинобудування. 

ВФК6. Застосовувати системний підхід для розв’язування фахових за-

вдань.  

ВФК7. Здатність самостійно вчитися, використовуючи здобуті фундамен-

тальні та професійні знання і навички.  

Програмні результати навчання (ВПРН): 

ВПРН1.  Знати принципи побудування бортових систем діагностики вихі-

дних та структурних параметрів транспортного засобу. 

 ВПРН2. Оцінювати принципи функціонування систем керування агрега-

тами транспортного засобу. 

ВПРН3. Розрізняти класифікаційні ознаки діагностичного устаткування. 

ВПРН4. Знати функціональні можливості та технічні характеристики за-

собів комп’ютерної діагностики. 

ВПРН5. Використовувати засоби діагностування мікропроцесорних сис-

тем керування ДВЗ та агрегатами. 

ВПРН6. Аналізувати структурні параметри та вихідні характеристики аг-

регатів машин та елементів їх електричних систем. 

ВПРН7. Вміти користуватися сучасним діагностичним устаткуванням, об-

ладнанням та приладами промислових зразків. 

ВПРН8. Здатність ідентифікувати мікропроцесорні системи керування аг-

регатами машин. 

ВПРН9. Вміти комплектувати діагностичне обладнання та підбирати до-

відкову інформацію. 

ВПРН10. Здатність спостерігати та аналізувати діагностичні повідомлення 

при проведенні моніторингу стану машин у русі. 

ВПРН11. Вміти користуватися науково-технічною та довідковою літера-

турою у даному напрямку.  



ВПРН12.Уміння збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та самоана-

лізу, толерантно ставитися до протилежних думок, уміти брати участь в диску-

сіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широко-

го загалу, робити презентації та повідомлення. 

ВПРН13.  Навички виховувати завзятість у досягненні найкращих резуль-

татів праці, спираючись на особистий інтелектуальний рівень,  враховуючи те-

нденції соціального та економічного розвитку держави. 

Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показників якості 

результатів у професійної діяльності. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання соціального, правового, економічного аспектів існування суспільства, 

використовуючи знання державної та іноземної мови. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання філософії, релігієзнавства та з урахуванням національних особливостей 

країни. 

ВПРН14.  Уміння толерантно ставитися до протилежних думок, спираю-

чись на розуміння загальнолюдських цінностей та навички самоаналізу, уміти 

брати участь в дискусіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміння виховувати уміння поважати інші погляди щодо проблемних пи-

тань з професійної діяльності та загальнолюдських цінностей та вмити само-

критично оцінювати свою  поведінку та результати діяльності, спираючись на 

певний рівень інтелектуальних знань та комплекс моральних особистих якос-

тей. 

ВПРН15.  Уміння логічно і послідовно доводити інформацію під час про-

фесійного та соціально-побутового спілкування, використовуючи знання діло-

вого етикету, ділової мови та норм усного та письмового спілкування. 

Навички володіння психологічними та естетичними аспектами спілкування 

з замовником об’єкту предмета діяльності. 



Уміння підтримувати здоровий режим роботи і відпочинку, розвивати та 

удосконалювати фізичну підготовку і загартування, аналізуючи особистий рі-

вень працездатності. 

ВПРН16. Уміння аналізувати зібрану фахову інформацію, узагальнювати 

факти, будувати на підставі цього висновки з виконаної роботи. 

Уміння системазувати інформацію з метою підвищення ефективності праці 

на основі системного та методологічного підходу до предметної діяльності.  

Уміння використовувати отриману інформацію та результати її аналітич-

ної обробки для  набуття фахових знань та навичок з певних складових профе-

сійної діяльності. 

ВПРН17. Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показни-

ків якості результатів у професійної діяльності. 

Дотримуватися  морально-етичних  аспектів  досліджень, інтелектуальної 

чесності, професійного кодексу поведінки.   

ВПРН18. Уміння передбачати небезпечні результати діяльності людини та 

технічних систем у природному середовищі, спираючись на знання з основних 

принципів збереження чистоти довкілля, створення умов  забезпечення життє-

діяльності рослинного та тваринного світів у різних природних ландшафтах. 

ВПРН19. Уміння використовувати комп’ютерні програми у  процесі зба-

гачення інтелектуального рівня особистості та з метою їх використання профе-

сійної діяльності. 

Навички засвоювати матеріал і виконувати певну сукупність завдань зага-

льно-професійних дисциплін. 

Здатність володіти навичками з комп’ютером на рівні користувача, вико-

ристовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практи-

чних завдань у галузі професійної діяльності. 

ВПРН20. Здатність бути спроможним засвоювати матеріал і виконувати 

певну сукупність завдань загально-професійних дисциплін. 

Уміння бачити напрямки і шляхи подальшого економічного розвитку  кра-

їни. 



Уміння передбачити кінцеві результати професійної діяльності при вико-

нанні своїх виробничих обов’язків. 

Уміння розвивати навички з  організації професійної діяльності та управ-

ління виробничим процесом з метою отримання найкращих кінцевих результа-

тів. 

Уміння  збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти, вміти накопичувати 

знання та навички з різних аспектів професійної діяльності. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, уміти логічно і 

послідовно доводити інформацію під час професійного та соціально-

побутового спілкування. 

Навички збору інформації, вміти збагачувати свій інтелектуальний та про-

фесійний рівень, накопичувати обсяг можливих комунікативних зв’язків з різних 

аспектів професійної діяльності з використанням сучасних інформаційних тех-

нологій. 

Уміння збагачувати особистий інтелектуальний та професійний рівень, ма-

ти можливість аналізувати результати різних аспектів професійної діяльності з 

метою забезпечення конкурентоспроможності відповідних фахових послуг. 

Уміння  використовувати отриману інформацію та результати її аналітич-

ної обробки для  набуття фахових знань та навичок з певних складових профе-

сійної діяльності. 

Тематичний план дисципліни: 

1. Загальний огляд систем керування двигуном та автомобілем в цілому. 

2. Засоби комп’ютерної діагностики автомобілів. 

3. Діагностування кривошипно-шатунного і газо-розподільчого механізму 

двигуна. 

4. Діагностування системи подачі палива. 

5. Діагностування електрообладнання автомобіля. 

6. Діагностування трансмісії автомобіля.  

7. Діагностування ходової частини та рульового керування. 

8. Діагностування гальмівної системи автомобіля. 

 



Вибіркова дисципліна № 7 

13. Опис навчальної дисципліни ВПК.5 «Безпека дорожнього руху» 

Метою навчальної дисципліни «Безпека дорожнього руху»  є ознайом-

лення здобувачів освіти з системою ВАДС (водій-автомобіль-дорога-

середовище) – ядром безпеки дорожнього руху (БДР), нормативними і право-

вими документами, які діють у цій сфері, а також дати необхідний об’єм знань 

для отримання посвідчення водія категорії «С».  

Обґрунтування необхідності дисципліни   

Дисципліна «Безпека дорожнього руху», є однією з головних дисциплін, 

які формують професійний рівень інженера автомобільного транспорту. Роль 

безпеки дорожнього руху важко переоцінити, оскільки показники, що характе-

ризують стан аварійності на дорогах України сьогодні значно гірші ніж у краї-

нах з вищим рівнем автомобілізації. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS –2/2,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60/75 

 

Рік підготовки:  

третій/другий 

Семестр: VІ-й/ ІV-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

VІ сем. – 2 

І Vсем. – 3 

Вид підсумкового 

 контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 



ВФК1. Усвідомлювати зв’язок між безпекою руху і конструкцією авто-

мобіля.  

ВФК2. Знати залежність безпеки руху від технічного обслуговування, ре-

монту автомобілів. 

ВФК3. Знати психофізіологічні особливості людини і процес підготовки 

водіїв. 

ВФК4. Відстежувати шляхи удосконалення організації дорожнього руху.  

ВФК5. Вміти користуватись нормативними документами з питань безпеки 

руху. 

ВФК6. Знати основи автотранспортного права.  

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН1.  Розуміння суті та значення факторів, які забезпечують БДР. Мати 

поняття про систему «Водій – автомобіль – дорога – середовище» (ВАДС), 

Правила дорожнього руху. Знання особливості Міжнародної конвенції про до-

рожній рух. 

ВПРН2. Знання класифікації ДТП, розрізняти пригоди, що не відносяться 

до ДТП. Вміння встановлювати основні причини і фактори, які сприяють ви-

никненню пригод.  

ВПРН3. Вміння проводити аналіз показників аварійності та оцінювати 

важкість наслідків ДТП.  

ВПРН4. Мати поняття про психофізіологію праці водія, його сприймання 

простору і часу, увагу її організацію і якості.  

ВПРН5. Вміти оцінювати вплив алкоголю, наркотиків, медикаментів на 

реакцію водія та вплив швидкості, прискорення і вібрації на його організм.  

ВПРН6. Розуміння сутності фізіології людини при керуванні автомобілем 

вночі, її стан: стомленість, перевтому та фактори, що їм сприяють. Розрізняти 

ознаки втоми водія і такі поняття, як ілюзії і галюцинації.  

ВПРН7. Знання основних вимог до раціонального режиму праці і відпочи-

нку водіїв, вирішувати проблеми їх професійного підбору.  

ВПРН8. Володіння інформацією стосовно технічних засобів навчання во-

дінню. 



ВПРН9. Вміння формувати взаємовідносини водія з іншими учасниками 

дорожнього руху, культуру обслуговування пасажирів, замовників, етику пове-

дінки водія під час ДТП.  

ВПРН10. Оцінювати конструкційної (активної, пасивної, після аварійної і 

екологічної) безпеки транспортних засобів на підставі нормативних документів, 

які її регламентують.  

ВПРН 11. Володіння методами визначення ефективності гальмівних си-

стем при щоденній перевірці, дорожніх та державних випробуваннях.  

ВПРН12. Вміння аналізувати вплив стійкості, керованості автомобіля, ма-

сові і габаритні параметри транспортних засобів на безпеку руху. Здійснювати 

оцінку робочого місця водія і технічного стану ДТЗ загалом, керуючись вимо-

гами безпеки.  

ВПРН13. Вміння оцінити вплив дорожніх умов на безпеку руху.  

ВПРН14. Знання класифікації доріг, вулиць і дорожніх покриттів. Мати 

поняття про конструкцію дороги, її поперечний і поздовжні профілі, план 

траси, ухили і кривизну.  

ВПРН15. Знання Законів України «Про дорожній рух», «Про транспорт», 

«Про автомобільний транспорт», «Про перевезення небезпечних вантажів», 

«Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні», «Прави-

ла проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів авто-

мобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами», «Правила 

надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», «Правила надання 

послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних за-

собів» тощо та їх застосування 

ВПРН16. Уміння збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та самоан-

алізу, толе-рантно ставитися до протилежних думок, уміти брати участь в дис-

кусіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широко-

го загалу, робити презентації та повідомлення. 



ВПРН17. Навички виховувати завзятість у досягненні найкращих резуль-

татів праці, спираючись на особистий інтелектуальний рівень,  враховуючи 

тенденції соціального та економічного розвитку держави. 

Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показників якості 

результатів у професійної діяльності. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання соціального, правового, економічного аспектів існування суспільства, 

використовуючи знання державної та іноземноїмови. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання філософії, релігієзнавства та з урахуванням національних особливостей 

країни. 

ВПРН18. Уміння толерантно ставитися до протилежних думок, спираю-

чись на розуміння загальнолюдських цінностей та навички самоаналізу, уміти 

брати участь в дискусіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміння виховувати уміння поважати інші погляди щодо проблемних пи-

тань з професійної діяльності та загальнолюдських цінностей та вмити само-

критично оцінювати свою  поведінку та результати діяльності, спираючись на 

певний рівень інтелектуальних знань та комплекс моральних особистих яко-

стей. 

ВПРН19. Уміння взаємоузгоджувати особисті, колективні та суспільні ін-

тереси. 

ВПРН20. Уміння аналізувати зібрану геологічну інформацію, узагаль-

нювати факти, будувати на підставі цього висновки з виконаної роботи. 

Уміння системазувати інформацію з метою підвищення ефективності праці 

на основі системного та методологічного підходу до предметної діяльності.  

Уміння використовувати отриману інформацію та результати її аналітич-

ної обробки для  набуття фахових знань та навичок з певних складових про-

фесійної діяльності. 

ВПРН21. Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показ-

ників якості результатів у професійної діяльності. 



Дотримуватися  морально-етичних  аспектів  досліджень, інтелектуальної 

чесності, професійного кодексу поведінки.   

Тематичний план дисципліни: 

1. Техніка користування органами керування автомобіля. 

2. Керування автомобілем у обмеженому просторі.  

3. Керування автомобілем на перехрестях та пішохідних переходах. 

4. Керування автомобілем у темну частину доби  та в умовах недостатньою 

видимості. 

5. Основи психології водія. Етика поведінки водія  

6. Експлуатаційні властивості автомобіля 

7. Дорожні умови. 

8.ДТП. Класифікація ТП 

 

14. Опис навчальної дисципліни ВПК.5 «Основи керування транспортним 

засобом і вимоги безпеки дорожнього руху» 

Метою навчальної дисципліни «Основи керування транспортним засо-

бом і вимоги безпеки дорожнього руху» є: формування знань основ безпеки до-

рожнього руху, вивчення закономірностей руху, психофізіологічних можливос-

тей людини у критичних дорожніх ситуаціях, технічних можливостей транспо-

ртного засобу, його взаємодії з дорогою в залежності від дорожніх і кліматичні 

умов.  

Обґрунтування необхідності дисципліни          

Важливе значення складових системи «водій – автомобіль – дорога – сере-

довище» у світі сьогодення, так як у сучасних умовах автомобілізація розвива-

ється стрімкими темпами, а в більшості випадків залишились незмінними вули-

чно-дорожні мережі міст і населених пунктів України та залізничних переїздів. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 



Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2/2,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60/75 

 

Рік підготовки:  

третій/другий 

Семестр: VІ-й/ ІV-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

VІ сем. – 2 

ІV сем. – 3 

Вид підсумкового  

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК1. Знати основи керування автотранспортними засобами. 

ВФК2. Аналізувати можливі причини дорожньо-транспортних пригод та 

способи їх попередження. 

ВФК3. Здатність визначати характер впливу природних умов (дощ, туман, 

ожеледиця та інше) на безпеку руху. 

ВФК4. Вміти виявляти і усувати несправності, що виникають в процесі 

експлуатації автотранспортних засобів. 

ВФК5. Знати правові основи і відповідальність за порушення правил 

дорожнього руху. 

ВФК6. Здатність керувати  автомобільними транспортними засобами, які 

відносяться до категорії С за різних дорожніх умов. 

ВФК7. Виконувати вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень 

вантажів, пасажирів та багажу. 

ВФК8. Використовувати уміння визначати справність обладнання авто-

транспортного засобу відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки 

дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. 

ВФК9. Вміти подавати автотранспортний засіб для навантаження та ро-

звантаження.  



ВФК10. Здатність контролювати правильність завантаження, розміщення 

та кріплення вантажів ( у тому числі  небезпечних, великовагових, негабарит-

них) у кузові.  

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН1.  Знання індивідуальні психофізіологічні якості і їх вплив на на-

дійність водія.  

ВПРН2. Розуміння заємовідносин з іншими учасниками дорожнього руху 

працівниками ДАЇ.  

ВПРН3. Виявлення сил, що діють на автомобіль під час прямолінійного 

руху, розгону і гальмування, на поворотах.  

ВПРН4. Знання особливостей керування автомобілем з передніми ведучи-

ми колесами.  

ВПНР5. Вмітння оцінити вплив дорожніх умов на безпеку руху.  

ВПРН6. Знати основні причини дорожньо-транспортних пригод і умови їх 

попередження. 

ВПРН7. Послідовність виконання дій органами керування на початку ру-

ху, при збільшенні швидкості і гальмуванні. Постановка автомобіля на стоянку.  

ВПРН8. Вміння виконувати прийоми керування автомобілем у конкретних 

дорожніх умовах.  

ВПРН9. Знати послідовність дій водія під час занесення автомобіля.  

ВПРН10. Знання заходів, то забезпечують безпеку руху у складних ситуа-

ціях. 

ВПРН11. Уміння збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та самоан-

алізу, толерантно ставитися до протилежних думок, уміти брати участь в дис-

кусіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широко-

го загалу, робити презентації та повідомлення. 

ВПРН12. Навички виховувати завзятість у досягненні найкращих резуль-

татів праці, спираючись на особистий інтелектуальний рівень,  враховуючи 

тенденції соціального та економічного розвитку держави. 



Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показників якості 

результатів у професійної діяльності. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання соціального, правового, економічного аспектів існування суспільства, 

використовуючи знання державної та іноземноїмови. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання філософії, релігієзнавства та з урахуванням національних особливостей 

країни. 

ВПРН13. Уміння толерантно ставитися до протилежних думок, спираю-

чись на розуміння загальнолюдських цінностей та навички самоаналізу, уміти 

брати участь в дискусіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміння виховувати уміння поважати інші погляди щодо проблемних пи-

тань з професійної діяльності та загальнолюдських цінностей та вмити само-

критично оцінювати свою  поведінку та результати діяльності, спираючись на 

певний рівень інтелектуальних знань та комплекс моральних особистих яко-

стей. 

ВПРН14. Уміння взаємоузгоджувати особисті, колективні та суспільні ін-

тереси. 

ВПРН15. Уміння аналізувати зібрану фахову інформацію, узагальнювати 

факти, будувати на підставі цього висновки з виконаної роботи. 

Уміння системазувати інформацію з метою підвищення ефективності праці 

на ос-нові системного та методологічного підходу до предметної діяльності.  

Уміння використовувати отриману інформацію та результати її аналітич-

ної обробки для  набуття фахових знань та навичок з певних складових про-

фесійної діяльності. 

ВПРН16. Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показ-

ників якості результатів у професійної діяльності. 

Дотримуватися  морально-етичних  аспектів  досліджень, інтелектуальної 

чесності, професійного кодексу поведінки.   

Тематичний план дисципліни: 



1. Аналіз аварійності на автомобільному транспорті в країні, за кордоном і у 

військах  

2.  Техніка керування автомобілем  

2. Експлуатаційні властивості автомобіля 

3. Надійність водія 

4. Етика поведінки учасників дорожнього руху 

5. Дорожні умови та особливості керування автомобілем у складних дорожніх 

умовах 

 

Вибіркова дисципліна № 8 

15. Опис навчальної дисципліни ВПК.6 «Основи авторемонтного виробни-

цтва»  
      Метою навчальної дисципліни «Основи авторемонтного виробницт-

ва»  є вивчення загальних законів усунення відмов автомобілів та засобів відно-

влення первинних, або близьких до первинних експлуатаційних показників.          

Обґрунтування необхідності дисципліни   

Вирішення задач подальшого розвитку автомобільного транспорту забез-

печується постійним збільшенням виробництва автомобілів. Поряд з цим, од-

ним з резервів збільшенням автомобільного парку країни також є ремонт авто-

мобілів, вдосконаленню якого приділяється велика увага.При цьому збільшу-

ється ефективність роботи автомобіля зокрема і всього автомобільного транс-

порту в цілому: зростає кількість технічно справних автомобілів, знижуються 

експлуатаційні витрати, підвищуються обсяги виконаної транспортної роботи.  

Освоєння дисципліни дозволить майбутнім фахівцям вибрати оптимальний 

технологічний процес відновлення деталей та капітального ремонту автомобі-

лів.  



Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 3 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

90 

 

Рік підготовки:  

четвертий 

Семестр: VІІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

VІІ сем. – 3 

Вид підсумкового  

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК1. Знати особливості виготовлення і застосування в автомобілебуду-

ванні різних видів заготовок. 

ВФК2. Знати принципи базування заготовок при їх обробці на верстатах. 

ВФК3. Усвідомлювати вплив якості поверхневого шару деталі на її довго-

вічність та працездатність. 

ВФК4. Знати конструктивно-технологічні особливості деталей автомобіля 

і оптимальні технологічні схеми їх виготовлення. 

ВФК5. Опридиляти принципи проектування технологічних операцій виго-

товлення деталей і складання автомобіля. 

ВФК6. Проявляти інтерес до перспектив розвитку автомобілебудування. 

ВФК7. Знати особливості технології ремонту автомобілів;  

ВФК8. Аналізувати системи і види ремонтів рухомого складу. 

ВФК9. Усвідомлювати особливості виконання різних етапів ремонту ав-

томобіля.  



ВФК10. Знати основні руйнівні процеси, які виникають при експлуатації 

автомобілів. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН1.  Уміння аналізувати робоче креслення деталі з точки зору техно-

логічності виготовлення. 

ВПРН2. Здатність розраховувати припуски на обробку. 

ВПРН3.Уміння вибирати оптимальний спосіб виготовлення заготовок. 

ВПРН4. Готовність складати план обробки деталі, розробляти технологіч-

ні операції обробки поверхонь деталей. 

ВПРН5.Розуміння в вибиранні устаткування, різального та вимірювально-

го інструменту. 

ВПРН6. Здатність визначати техніко-економічні показники технологічного 

процесу. 

ВПРН7. Уміння виконувати дефектування типових деталей і вибирати 

способи відновлення спрацьованих поверхонь.  

ВПРН8. Здатність оптимізувати засоби усунення дефектів та засобів від-

новлення деталей. 

ВПРН9. Уміння визначати раціональні організаційні форми відновлення 

деталей автомобілів.  

ВПРН10.Уміння збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та самоан-

алізу, толерантно ставитися до протилежних думок, уміти брати участь в дис-

кусіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широко-

го загалу, робити презентації та повідомлення. 

ВПРН11. Навички виховувати завзятість у досягненні найкращих резуль-

татів праці, спираючись на особистий інтелектуальний рівень,  враховуючи 

тенденції соціального та економічного розвитку держави. 

Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показників якості 

результатів у професійної діяльності. 



Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання соціального, правового, економічного аспектів існування суспільства, 

використовуючи знання державної та іноземної мови. 

Уміння здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на 

знання філософії, релігієзнавства та з урахуванням національних особливостей 

країни. 

ВПРН12. Уміння толерантно ставитися до протилежних думок, спираю-

чись на розуміння загальнолюдських цінностей та навички самоаналізу, уміти 

брати участь в дискусіях та виборі оптимальних рішень. 

Уміння виховувати уміння поважати інші погляди щодо проблемних пи-

тань з професійної діяльності та загальнолюдських цінностей та вмити само-

критично оцінювати свою  поведінку та результати діяльності, спираючись на 

певний рівень інтелектуальних знань та комплекс моральних особистих яко-

стей. 

ВПРН13. Уміння взаємоузгоджувати особисті, колективні та суспільні ін-

тереси. 

ВПРН14. Уміння логічно і послідовно доводити інформацію під час про-

фесійного та соціально-побутового спілкування, використовуючи знання діло-

вого етикету, ділової мови та норм усного та письмового спілкування. 

Навички володіння психологічними та естетичними аспектами спілкування 

з замовником об’єкту предмета діяльності. 

Уміння підтримувати здоровий режим роботи і відпочинку, розвивати та 

удосконалювати фізичну підготовку і загартування, аналізуючи особистий 

рівень працездатності. 

Уміння оцінювати події та діяльність в усіх аспектах соціального процесу 

в державі з позицій загальнолюдських цінностей з метою забезпечення ком-

фортної ділової атмосфери та досягнення високих результатів праці. 

Уміння забезпечити творчу атмосферу та досягнення високих результатів 

праці, спираючись на філософськи погляди, релігійні традиції, психологічні ас-

пекти та педагогічні складові професійної роботи. 



ВПРН15. Уміння аналізувати зібрану фахову інформацію, узагальнювати 

факти, будувати на підставі цього висновки з виконаної роботи. 

Уміння системазувати інформацію з метою підвищення ефективності праці 

на основі системного та методологічного підходу до предметної діяльності.  

Уміння використовувати отриману інформацію та результати її аналітич-

ної обробки для  набуття фахових знань та навичок з певних складових про-

фесійної діяльності. 

ВПРН16. Уміння виховувати прагнення до отримання найвищих показ-

ників якості результатів у професійної діяльності. 

Дотримуватися  морально-етичних  аспектів  досліджень, інтелектуальної 

чесності, професійного кодексу поведінки.   

ВПРН17. Уміння використовувати комп’ютерні програми у  процесі зба-

гачення інтелектуального рівня особистості та з метою їх використання про-

фесійної діяльності. 

Навички засвоювати матеріал і виконувати певну сукупність завдань за-

гально-професійних дисциплін. 

Здатність володіти навичками з комп’ютером на рівні користувача, вико-

ристовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і прак-

тичних завдань у галузі професійної діяльності. 

Тематичний план дисципліни: 

1. Старіння автомобілів та їх складових частин 

2 Система ремонту автомобілів  

3. Структура технологічного процесу капітального ремонту автомобілів  

4. Типи авторемонтних підприємств 

5. Основи організації виробничого процесу на авторемонтному підприємс-

тві 

6. Приймання автомобілів й агрегатів в ремонт  

7. Розбирання автомобілів і агрегатів 

8. Дефектування та сортування деталей 

 



16. Опис навчальної дисципліни ВПК.6 Технологія капітального ремонту 

автомобілів 

      Метою навчальної дисципліни «Технологія капітального ремонту ав-

томобілів»   є формування професійних знань та умінь в області раціональних 

технологічних процесів, які використовуються під час ремонту автомобілів, аг-

регатів та їх деталей. 

Обґрунтування необхідності дисципліни     

Вирішення задач подальшого розвитку автомобільного транспорту забез-

печується постійним збільшенням виробництва автомобілів. Поряд з цим, од-

ним з резервів збільшенням автомобільного парку країни також є ремонт авто-

мобілів, вдосконаленню якого приділяється велика увага. При цьому збільшу-

ється ефективність роботи автомобіля зокрема і всього автомобільного транс-

порту  в цілому: зростає кількість технічно справних автомобілів, знижуються 

експлуатаційні витрати, підвищуються обсяги виконаної транспортної роботи.  

Освоєння дисципліни дозволить майбутнім фахівцям вибрати оптимальний 

технологічний процес відновлення деталей та капітального ремонту автомобі-

лів.  

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 3 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

90 

 

Рік підготовки:  

четвертий 

Семестр: VІІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

VІІ сем. – 3 

Вид підсумкового 

 контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  



Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК1. Знати поняття про ремонт, його місце у системі забезпечення пра-

цездатності автомобілів.  

ВФК2. Аналізувати закономірності явищ та процесів, сукупність яких 

складає основу теорії ремонту автомобілів. 

ВФК3. Розуміти особливості організації капітального ремонту автомобілів. 

ВФК4.Складати технічні умови на приймання автомобілів до капітального 

ремонту та видачу їх з ремонту. 

ВФК5. Знати технологію розбирання автомобілів і агрегатів. 

ВФК6. Застосовувати способи дефектації та сортування деталей. 

ВФК7. Розуміти сутність та організацію процесу комплектування, збиран-

ня та випробовування агрегатів, вузлів, деталей. 

ВФК8. Застосовувати методи забезпечення необхідної точності деталей, 

вузлів та комплектування виробів. 

ВФК9. Володіти технологію відновлення та ремонту деталей раціональ-

ними способами. 

ВФК10. Знати призначення технологічного обладнання та інструментів, 

що використовується при ремонті. 

ВФК11.Застосовувати методи нормування праці. 

ВФК12. Розуміти принципи розробки технологічних процесів ремонту. 

ВФК13.Виконувати оформлення технологічної документації. 

ВФК14. Знати основи проектування основних та виробничих дільниць ав-

торемонтного підприємства. 

ВФК15. Знати основи управління якістю ремонту. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН1. Уміння визначати технічний стан агрегатів та деталей у 

відповідності з вимогами. 

ВПРН2. Здатність правильно класифікувати дефекти деталей, вузлів, агре-

гатів та автомобілів та грамотно складати технічні документи о причинах не-

справностей. 



ВПРН3. Керування спеціальною літературою, технічними умовам на конт-

роль та сортування деталей. 

ВПРН4. Уміння проектувати сучасні технологічні процеси відновлення 

деталей та ремонту вузлів автомобілів. 

ВПРН5. Здатність складати та оформляти технологічну документацію. 

ВПРН6. Здатність об’єктивно оцінювати технологічність конструкції су-

часних автомобілів, обладнання, технологічного оснащення та інструмента. 

ВПРН7. Уміння виконувати необхідні технологічні розрахунки для визна-

чення оптимальних режимів обробки деталей і максимальної продуктивності 

праці. 

ВПРН8.Уміння проектувати виробничі ділянки авторемонтних підпри-

ємств. 

ВПРН9. Здатність організовувати безпечні умови праці при ремонті авто-

мобілів і двигунів. 

ВПРН10. Здатність організовувати контроль процесів ремонту та управля-

ти якістю ремонту. 

Тематичний план дисципліни: 

1. Приймання автомобілів в ремонт, їх розборка та дефектування 

2. Комплектування, збирання та випробування автомобілів і агрегатів. Ви-

дача автомобілів з ремонту. 

3.  Способи відновлення деталей зваркою, слюсарно-механічною оброб-

кою, гальванічними покриттями. 

4. Розробка технологічних процесів. 

5. Ремонт корпусних деталей. 

6. Ремонт деталей класу стержнів та дисків. 

7.  Нормування праці. 

8. Проєктування дільниць ремонтних підприємств. 
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