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1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 
 

Предметом вивчення дисциплiни є прогресивнi технологiї i 
форми органiзацiї виробництва щодо технiчного обслуговування i ре-
монту автомобiлiв, розвитку виробничо-технiчної бази та iншi питан-
ня, якi забезпечують експлуатацiю автотранспортних засобiв. 

Мета викладання дисциплiни - дати майбутнiм фахiвцям нау-
ковi i прикладнi знання, спрямованi на пiдвищення якостi i ефектив-
ностi технiчного обслуговування i ремонту рухомого складу авто-
мобiльного транспорту. 

При вивченнi дисциплiни студенти повиннi: 
- вивчити технологiю технiчного обслуговування i поточного 

ремонту автомобiлiв; 
 - освоїти засоби i методи побудови технологiчних процесiв 

технiчного обслуговування i ремонту автотранспортних засобiв; 
- одержати iнженерну пiдготовку у сферi органiзацiї i 

управлiння виробництвом на автотранспортному пiдприємствi. 
Контрольна робота повинна бути стислою, чiткою, викладе-

ною мовою iнженера. Вона не повинна мiстити дослiвних перепису-
вань окремих положень з пiдручникiв чи iнших джерел. Робота може 
бути oформлена в зошитi або на зброшурованих аркушах паперу фор-
матiв А4 чи А5. Рекомендується оформляти роботи з урахуванням ви-
мог, наведених у державному стандартi України ДСТУ 3008-95 "До-
кументацiя. Звiти в сферi науки i технiки. Структура i правила оформ-
лення". 

Текстова частина може бути виконана рукописним, машино-
писним чи машинним способом. Ручним способом  робота виконуєть-
ся чiткими лiтерами висотою не менше 2,5 мм. 

Машинописним способом виконання робота друкується через 
пiвтора iнтервали; машинним - з розрахунку не бiльше 40 рядкiв на 
сторiнцi за умови рiвномiрного її заповнення та висотою лiтер i цифр 
не менш, нiж 1,8 мм. Допускається окремi частини роботи виконувати 
рiзними способами.  

Сторiнки контрольної роботи слiд нумерувати арабськими 
цифрами, додержуючись наскрiзної нумерацiї впродовж усього тексту. 
Номер сторiнки слід проставляти у правому верхньому кутi сторiнки 
без крапки в кiнцi, титульний аркуш треба включати до загальної ну-
мерацiї сторiнок, номер сторiнки на ньому не проставляти. Пiсля титу-
льного аркуша може бути наданий реферат.  



Перелiк джерел, на якi є посилання в контрольнiй роботi, на-
водять в кiнцi роботи, починаючи з нової сторiнки. У вiдповiдних 
мiсцях тексту мають бути посилання.  

Бiблiографiчнi описи в перелiку посилань подають у порядку, 
за яким вони вперше згадуються в текстi. Порядковi номери описiв у 
перелiку є посиланнями в текстi. Бiблiографiчнi описи у перелiку на-
водять вiдповiдно до чинних стандартiв з бiблiотечної та видавничої 
справи. 

При виконаннi задачi контрольної роботи № 1 можливi не-
справностi можна перелiчувати у будь-якому порядку, без системати-
зацiї.  

Алгоритм дiагностування - це структурне зображення 
рацiональної послiдовностi дiагностичних, регулювальних та ремонт-
них операцiй. Вiн визначає: виведення об'єкта дiагностування на тес-
товий режим, постановку первинного дiагнозу, перехiд до наступного 
елементу, регулювальнi та ремонтнi операцiї, повторнi та кінцеві пе-
ревiрки. Алгоритм складають з урахуванням особливостей об'єкта та 
засобiв дiагностування. Кращим вважається такий алгоритм, який за-
безпечує визначення несправностi об'єкта при меншiй кiлькостi 
дiагностичних операцiй. 

Перед розробкою алгоритму дiагностування треба вибрати 
дiагностичнi засоби, параметри та тестовi режими, якi дозволяють пе-
ресвiдчитися у несправностi об'єкта i забезпечують повторнi та кінцеві 
перевiрки. Для зменшення трудових затрат та простою автомобiля в 
ремонтi при складаннi алгоритму першими призначають перевiрки, що 
виконуються вiзуальними методами та мають невелику трудомiсткiсть. 
Останнiми передбачають перевiрки, що мають велику трудомiсткiсть 
та виконуються з частковим розбиранням механiзмiв та агрегатiв. Ал-
горитм є основою оптимiзацiї процесу дiагностування. 

Технологiчна карта на дiагностування дає остаточну де-
талiзацiю процедури пошуку несправностi у виглядi, придатному для 
виконання. Вона включає: порядковi номери операцiй та переходiв 
(згiдно з алгоритмом), трудомiсткiсть операцiй, виконавцiв, обладнан-
ня та матерiали, що застосовуються при дiагностуваннi. 

Технологiчна карта на ремонт автомобiля включає перелiк та 
склад операцiй по усуненню несправностi, складений в рацiональнiй 
технологiчнiй послiдовностi, а також трудомiсткiсть операцiй, мiсце їх 
виконання, перелiк обладнання та iнструменту, технiчнi умови, 
вказiвки щодо виконання робiт. 
 
 



2 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 
 

Контрольна робота №1 виконується у дев'ятому семестрi i 
включає три теоретичнi питання та задачу. 

Номери теоретичних питань та умови до задачi вибираються 
за першою лiтерою прiзвища студента та останньою цифрою номера 
його залiкової книжки з таблиць 2.1; 2.2; 2.3 
 

2.1 Теоретичнi питання контрольної роботи №1 
 
Таблиця 2.1 - Вибiр номерів теоретичних питань роботи №1 

Остання цифра залікової книжки Перша літе-
ра прізвища 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
А,Б,В,Г,Д,Е
, 
Є,Ж,З,И,І,Ї,
К. 

1 
21
41 

2  
22 
42 

3  
23 
43 

4  
24 
44 

5  
25 
45 

6  
26 
46 

7  
27 
47 

8  
28 
48 

9  
29 
49 

10 
30 
50 

Л,М,Н,О,П,
Р,С,Т,У,Ф,
Х,Ц,Ч,Ш,Щ
,Ю,Я 

11 
31 
51 

12 
32 
52 

13 
33 
53 

14 
34 
54 

15 
35 
55 

16 
36 
56 

17 
37 
57 

18 
38 
58 

19 
39 
59 

20 
40 
60 

 
Перелiк теоретичних питань контрольної роботи №1 

1. ТЕА як галузь практичної діяльності людини. Задачі ТЕА. 
2. Технічний стан та причини його погіршення в процесі експлуатації. 
3. Зміна параметрів технічного стану автомобіля в процесі експлуата-
ції. Визначення працездатності, несправності, відказу. 
4. Вплив основних факторів на зміну технічного стану автомобіля в 
процесі експлуатації. 
5. Стратегії забезпечення працездатності автомобіля. Сутність техніч-
ного обслуговування та ремонту автомобіля. 
6. Мета ТО і ремонту автомобілів. Перелік та характеристика робіт ТО 
і ремонту. 
7. Види ТО і ремонту ДТЗ, що передбачені "Положенням ....." 1998 
року. 
8. Підготовка до продажу, ТО в період обкатки та щоденне обслугову-
вання. Призначення та перелік робіт. 
9. ТО-1 і ТО-2. Призначення, перелік та періодичність виконання ро-
біт. 
10. Сезонне технічне обслуговування. Призначення, перелік та поря-
док виконання робіт. 



11. Поточний та капітальний ремонт ДТЗ. Визначення та перелік робіт. 
12. Види діагностики автомобілів, їх призначення та характеристика. 
13. Найважливіші нормативи ТЕА. Їх призначення, формування та ко-
ректування. 
14. Нормативи періодичності ТО та їх коригування. 
15. Нормативи трудомісткості ТО і ремонту та їх формування. 
16. Норми витрат запасних частин і матеріалів. 
17. Групи робіт ТО. Зміст прибирально-мийних, контрольно-
діагностичних та регулювальних робіт. 
18. Групи робіт ТО. Зміст кріпильних, електротехнічних та робіт по 
системі живлення двигуна. 
19. Групи робіт ТО. Мастильно-очищувальні, заправні, шинні та конт-
рольні роботи після обслуговування. 
20. Прибирально-мийні роботи ТО. Загальна технологія прибиральних 
робіт. 
21. Мийні роботи ТО. Технологічні особливості процесу миття авто-
мобіля. 
22. Мийні роботи ТО. Способи миття автомобілів. 
23. Класифікація мийних установок, їх характеристика. 
24. Переваги та недоліки струминних і щіткових установок. Основні 
параметри сучасних мийних установок. 
25. Загальне та спеціальне обладнання постів миття автомобілів. 
26. Допоміжне обладнання для миття автомобілів. Схема брудовідс-
тійника.  
27. Допоміжне обладнання для миття автомобілів. Схема маслобензоу-
ловлювача.  
28. Сушіння та протирання автомобіля після миття. Загальна техноло-
гія виконання робіт. 
29. Засоби для очищення двигуна від забруднень. 
30. Механізм забруднення та технологія очищення двигуна. 
31. Полірування лакофарбового покриття. Засоби і технологія вико-
нання робіт. 
32. Причини виникнення корозії кузова автомобіля. Засоби для її запо-
бігання. 
33. Технологія антикорозійної обробки поверхонь кузова автомобіля. 
34. Технологія видалення корозії і поновлення  антикорозійного по-
криття. 
35.Несправностi та дiагностування кривошипно-шатунного i газороз-
подiльного механiзмiв. Методи та параметри. 
36.Дiагностування КШМ та ГРМ по компресiї, розрiдженню у впуск-
ному трубопроводi та угару масла. 



37.Дiагностування КШМ та ГРМ по витiканню стиснутого повiтря з 
цилiндра, складу картерного масла. 
38.Дiагностування КШМ та ГРМ по прориванню газiв у картер та па-
раметрах шуму та вiбрацiї. 
39.Крiпильно-регулювальнi роботи по КШМ і ГРМ. 
40.Дiагностування та обслуговування системи охолодження двигуна. 
41.Запобiгання утворенню накипу в системi охолодження двигуна. 
42.Запобiгання утворенню корозiї в системi охолодження двигуна. 
43.Дiагностування та обслуговування системи мащення двигуна. 
44.Загальне дiагностування системи живлення двигуна. 
45.Несправностi системи живлення карбюраторних двигунiв та їх 
ознаки. 
46.Поелементне дiагностування системи живлення карбюраторних 
двигунiв. Параметри, прилади. 
47.Несправностi системи живлення дизельних двигунiв та їх ознаки. 
48.Поелементне дiагностування системи живлення дизельних дви-
гунiв. Параметри, прилади. 
49.Крiпильно-регулювальнi роботи по паливнiй апаратурi дизельних 
двигунiв. 
50.Структурна схема живлення на скрапленому газi. Основнi елементи 
системи та їх призначення. 
51.Структурна схема живлення на стиснутому газi. Основнi елементи 
системи та їх призначення. 
52.Основнi несправностi газобалонних систем живлення та їх ознаки. 
53.Перевiрка герметичностi газобалонних систем живлення. 
54.Системи живлення з впорскуванням бензину. Класифiкацiя, перева-
ги та недолiки. 
55.Технiчне обслуговування систем живлення з впорскуванням бензи-
ну. 
56.Дiагностування та обслуговування приладiв запалювання 
вiзуальним методом та за допомогою найпростiших приладiв. Регулю-
вальнi роботи. 
57.Дiагностування системи запалювання за допомогою осцилографiв 
та стробоскопiв. Регулювальнi роботи. 
58.Агрегати трансмiсiї. Онаки несправностей, методи та засоби 
дiагностування. 
59.Контрольно-дiагностичнi та регулювальнi роботи по зчепленню та 
карданнiй передачi. 
60.Контрольно-дiагностичнi та регулювальнi роботи по коробках пе-
редач, роздавальних коробках i редукторах ведучих мостiв. 
 



 
 

2.2 Задача контрольної роботи №1 
 

Автомобiль ...(вибрати згiдно таблицi 2.2) поступає на 
дiагностування чи ремонт з ознаками несправностi... (вибрати згiдно 
таблицi 2.3). 

Ви iнженер технiчної служби автотранспортного 
пiдприємства. Вам слiд 

 - перелiчити можливi несправностi; 
 - розробити алгоритм дiагностування; 
 - вибрати нормативи параметрiв технiчного стану. 
 - розробити технологiчну карту дiагностування. 
 - розробити технологiчну карту усунення однiєї з несправнос-

тей. 
Вихiднi данi до задачi наведенi в таблицях 2.2, 2.3. 

 
Таблиця 2.2 - Вибiр автомобіля до умови задачi. 

Перша літе-
ра прізвища 

Автомобіль Перша літе-
ра прізвища 

Автомобіль 

А ВАЗ-21053 Н КАМАЗ-5320 
Б ВАЗ-21093 О КАМАЗ-53208 
В ВАЗ-2121 П КРАЗ-257Б2 
Г ГАЗ-24-27 Р ЛАЗ-42021 
Д ГАЗ-31029 С ЛАЗ-695Н 
Е ГАЗ-3307 Т ЛАЗ-695НГ 
Є ГАЗ-52-27 У ЛИАЗ-5256 
Ж ГАЗ-53-27 Ф ЛИАЗ-677М 
З ГАЗ-66-11 Х ЛУАЗ-969М 
И ЗАЗ-1102 Ц М-21412 
І ЗИЛ-431610 Ч МАЗ-5335 
Ї ЗИЛ-431810 Щ МАЗ-6422 
Й ЗИЛ-4331 Ш ПАЗ-3201 
К ИЖ-2715 Ю УАЗ-31512 
Л ИКАРУС-260 Я УРАЛ-4320-01  
М КамАЗ-43105   

 
 
 
 
 



Таблиця 2.3 - Вибiр ознаки несправності автомобіля до умови задачi. 
Перша 
літера 
прі-
звища 

Остання 
цифра 
залікової 
книжки 

Ознака несправності 

1 двигун не розвиває потужностi (система жи-
влення справна). 

2 двигун не розвиває обертiв 
3 знижений тиск мастила в системi мащення 

двигуна. 
4 двигун димить (сизий дим). 
5 двигун нестiйко працює на перехiдних ре-

жимах. 
6 двигун не запускається (система живлення 

справна). 
7 двигун перегрiвається. 
8 пiдвищенi витрати мастилa. 
9 пiдвищенi витрати палива. 

А,Б,В,
Г,Д,Е, 
Є,Ж,З,
И,І,Ї,К. 

0 в двигун не подається паливо 
1 пiдвищений вмiст СО в вiдпрацьованих газах 
2 система живлення негерметична 
3 пiдвищена вiбрацiя агрегатiв трансмiсiї. 
4 стуки в трансмiсiї автомобiля. 
5 утруднене вмикання передач. 
6 стук при зрушеннi з мiсця автомобiля. 
7 двигун не запускається (система електрично-

го пуску справна). 
8 стуки в двигунi на перехiдних режимах 
9 стуки при роботi непрогрiтого двигуна 

Л,М,Н,
О,П,Р,
С,Т,У,
Ф,Х,Ц,
Ч,Ш,Щ
,Ю,Я 

0 двигун димить (чорний дим). 
 
 

3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 
 

Контрольна робота №2 виконується у десятому семестрi i 
включає три теоретичнi питання та задачу. 

Номери теоретичних питань та умови до задачi вибираються 
за першою лiтерою прiзвища студента та останньою цифрою номера 
його залiкової книжки з таблиць 3.1; 3.2. 

  



3.1 Теоретичнi завдання контрольної роботи №2 
 

Таблиця 3.1 - Вибір номерів теоретичних питань роботи №2  
Остання цифра залікової книжки Перша літе-

ра прізвища 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
А,Б,В,Г,Д, 
Е,Є,Ж,З 

1 
31
61 

2  
32 
62 

3  
33 
43 

4  
34 
64 

5  
35 
65 

6  
36 
66 

7  
37 
67 

8  
38 
68 

9  
39 
69 

10 
40 
70 

И,І,Ї,К, 
Л,М,Н 

11 
41 
71 

12 
42 
72 

13 
43 
73 

14 
44 
74 

15 
45 
75 

16 
46 
76 

17 
47 
77 

18 
48 
78 

19 
49 
79 

20 
50 
80 

О,П,Р,С,Т, 
У,Ф,Х,Ц,Ч,
Ш,Щ,Ю,Я 

21 
51 
81 

22 
52 
82 

23 
53 
83 

24 
54 
84 

25 
55 
85 

26 
56 
86 

27 
57 
87 

28 
58 
88 

29 
59 
89 

30 
60 
90 

 
Перелiк теоретичних питань контрольної роботи №1 

1.Технологiя дiагностування та обслуговування акумуляторних бата-
рей. Прилади, обладнання. 
2.Контрольно-дiагностичнi та регулювальнi роботи по генераторних 
установках змiнного струму. 
3.Контрольно-дiагностичнi та регулювальнi роботи по генераторних 
установках постiйного струму. 
4.Контрольно-дiагностичнi та регулювальнi роботи по стартерах. 
5.Контрольно-дiагностичнi та регулювальнi роботи по системах 
освiтлення та сигналiзацiї. Прилади, обладнання. 
6.Контрольно-дiагностичнi та регулювальнi роботи по контрольно - 
вимiрювальних приладах. 
7.Перевiрка технiчного стану пiдвiски, виявлення перекосу мостiв. 
Методи та засоби дiагностування. 
8.Дiагностичнi параметри, методи та засоби дiагностування передньої 
осі автомобiля. Рацiональна послiдовнiсть виконання контрольно-
дiагностичних та регулювальних робiт. 
9.Дiагностування та обслуговування пiдшипникiв маточин колiс, шво-
рневих з'єднань, шарових опор. 
10.Вимiрювання та регулювання кутiв установлення колiс за допомо-
гою переносних приладiв. 
11.Вимiрювання та регулювання кутiв установлення колiс i нахилу 
шворня (поворотної осi) за допомогою оптичного стенду. 
12.Роботи технiчного обслуговування колiс та шин автомобiля. Прила-
ди, обладнання. 



13.Статичний дисбаланс шин та його усунення. Способи та верстати 
для балансування колiс. 
14.Динамiчний дисбаланс шин та його усунення. Способи та верстати 
для балансування колiс. 
15.Контрольно-дiагностичнi та регулювальнi роботи по гальмових сис-
темах з гiдроприводом. 
16.Контрольно-дiагностичнi та регулювальнi роботи по гальмових сис-
темах з пневмоприводом. 
17.Контрольно-дiагностичнi та регулювальнi роботи по механiзмах 
рульового керування. 
18.Крiпильнi роботи, їх призначення та змiст. Групи крiпильних з'єд-
нань та особливостi їх обслуговування. 
19.Методи перевiрки затягування рiзьбових з'єднань головки 
цилiндрiв, дискiв колiс, кришок пiдшипникiв, трубопроводiв та iн. 
20.Оптимальний момент i рацiональна послiдовнiсть затягування 
рiзьбових з'єднань (головки цилiндрiв, дискiв колiс, кришок 
пiдшипникiв та iн.) 
21.Iнструмент та обладнання для виконання крiпильних робiт. 
22.Мастильнi роботи, їх призначення та змiст. Мастильнi матерiали. 
23.Мастильнi роботи по двигунах. Технологiя, обладнання. 
24.Мастильнi роботи по агрегатах трансмiсiї. Технологiя, обладнання. 
25.Мастильнi роботи по рульовому керуванню, карданнiй передачi та 
ходовiй частинi автомобiля. Технологiя, обладнання. 
26.Призначення та класифiкацiя обладнання для мастильних робiт. 
27.Обладнання для подачi моторних i трансмiсiйних мастил. Мас-
тильнi бочки, маслороздавальнi колонки та iн. 
28.Обладнання для подачi консистентних мастил: шприци, 
солiдолонагнiтачi та iн. 
29.Вплив зимових умов експлуатацiї на роботу агрегатiв i механiзмiв 
трансмiсiї та ходової частини автомобiля . 
30.Сезонне обслуговування та особливостi експлуатацiї автомобiлiв 
взимку. 
31.Вплив низьких температур на роботу двигуна та акумуляторної ба-
тареї. 
32.Сезонне обслуговування та особливостi експлуатацiї двигуна та 
акумуляторної батареї взимку. 
33.Вплив спекотних умов експлуатацiї на роботу агрегатiв та ме-
ханiзмiв автомобiля. 
34.Сезонне обслуговування та особливостi експлуатацiї автомобiлiв 
влiтку. 



35.Спецiалiзований рухомий склад. Переваги, недолiки, особливостi 
експлуатацiї. 
36.Особливостi ТО позашляхових самоскидiв. Класифiкацiя умов екс-
плуатацiї у кар'єрах. 
37.Особливостi ТО самоскидiв, автоцистерн, фургонiв, авторефриже-
раторiв. 
38.Поточний ремонт автомобiля. Призначення та склад робiт ПР. 
39.Формування обсягу робiт ПР. Вплив рiзних факторiв на обсяг та 
характер робiт ПР. 
40.Розбирально-складальнi та виробничо-цеховi роботи ПР. Склад  та 
загальна характеристика робiт. 
41.Агрегатнi та слюсарно-механiчнi роботи ПР. Загальна технологiя, 
обладнання. 
42.Електротехнiчнi роботи ПР. Загальна технологiя, обладнання. 
43.Акумуляторнi роботи ПР. Загальна технологiя, обладнання.  
44.Роботи по ремонту паливної апаратури ПР. Загальна технологiя, 
обладнання.  
45.Шиннi роботи ПР. Загальна технологiя, обладнання.  
46.Ковальсько-ресорнi та зварювальнi роботи ПР. Загальна технологiя, 
обладнання.  
47.Мiдницькi роботи ПР. Загальна технологiя, обладнання.  
48.Деревообробнi та жерстяницькi роботи ПР. Загальна технологiя, 
обладнання.  
49.Арматурно-оббивальнi роботи ПР. Загальна технологiя, обладнання.  
50.Малярнi роботи ПР. Загальна технологiя, обладнання.  
51.Шкiдливi компоненти вiдпрацьованих газiв двигунiв. Норми токси-
чностi та димностi вiдпрацьованих газiв. 
52.Вплив режимiв роботи двигуна на токсичнiсть та димнiсть 
вiдпрацьованих газiв. 
53.Вплив технiчного стану двигуна на токсичнiсть та димнiсть 
вiдпрацьованих газiв.  
54.Заходи для зниження шкiдливого впливу автомобiльного транспор-
ту на навколишнє середовище. 
55.Способи нейтралiзацiї токсичних компонентiв вiдпрацьованих газiв 
двигуна. 
56.Шум автомобiлiв, забруднення грунту i води та заходи для їх зни-
ження. 
57.Первиннi ресурси та вiдходи виробництва на автомобiльному тран-
спортi. Загальна схема руху первинних i вторинних ресурсiв . 
58.Вториннi ресурси i вiдходи. Джерела утворення та напрямки вико-
ристання. 



59.Класифiкацiя вторинних енергетичних ресурсiв автотранспорту. 
60.Основнi напрямки вторинного використання спрацьованих деталей 
i покришок, вiдпрацьованих мастильних матерiалiв. 
61.Показники оцiнки рiвня сировинного еквiваленту вторинних ре-
сурсiв. 
62.Очистка води i повторне її використання в АТП. Методи, обладнан-
ня. 
63.Органiзацiйнi та технологiчнi заходи економiї автомобiльного па-
лива. Застосування альтернативних палив. 
64.Зниження втрат палива при транспортуваннi, зберіганнi i заправ-
ляннi. 
65.Пiдприємства автомобiльного транспорту. Їх класифiкацiя i харак-
теристика. 
66.Виробничий процес АТП. Функцiональна схема, лiнiйнi графiки. 
67.Технологiчний процес ТО i ПР автомобiлiв. Загальнi поняття та ви-
значення. 
68.Принципи рацiональної органiзацiї виробничого процесу АТП. 
69.Методи органiзацiї технологiчного процесу ПР на унiверсальних та 
спецiалiзованих постах. 
70.Одиничний та потоковий методи ПР автомобiлiв та їх застосування. 
71.Типова схема органiзацiї технологiчного процесу щоденного обслу-
говування автомобiлiв. 
72.Типова схема органiзацiї технологiчного процесу ТО-1. 
73.Типова схема органiзацiї технологiчного процесу ТО-2. 
74.Методи органiзацiї технологiчного процесу поточного ремонту: 
агрегатний та iдивiдуальний. Схема технологiчного процесу ПР авто-
мобiля. 
75.Органiзацiйнi форми побудови технологiчного процесу ТО та ПР 
автомобiлiв. 
76.Форми органiзацiї працi ремонтно-обслуговуючого персоналу. 
Спецiалiзованi та комплекснi бригади. 
77.Умови працi та органiзацiя робочих мiсць на АТП. 
78.Атестацiя робочих мiсць на АТП. 
79.Технiчна творчiсть та її роль у вдосконаленнi технологiчних про-
цесiв ТО i ПР автомобiлiв. 
80.Види i способи зберiгання автомобiлiв в АТП. 
81.Вибiр способу зберiгання автомобiлiв. 
82.Полегшення пуску двигунiв без пiдiгрiвання при низьких темпера-
турах. 
83.Полегшення пуску двигунiв мiжзмiнним пiдiгрiванням. Переваги, 
недолiки. 



84.Полегшення пуску двигунiв розiгрiванням. Переваги, недолiки. 
85.Вибiр способу полегшення пуску двигунiв при низьких температу-
рах. Схема методики вибору. 
86.Види ТО газобалонних автомобiлiв та їх особливiсть. 
87.Особливостi органiзацiї ТО i ПР газобалонних автомобiлiв. Схема 
органiзацiї виробничого процесу. 
88.Основнi фактори, що визначають особливостi експлуатацiї авто-
мобiлiв у вiдривi вiд основних баз. Пiдготовка кадрiв, рухомого складу 
та обмiнного фонду. 
89.Органiзацiя пересувних автомiстечок, тимчасових пунктiв ТО i ПР 
рухомого складу. 
90.Особливостi органiзацiї технологiчного процесу Т0 i ПР авто-
мобiлiв та зберiгання технiчного майна у відриві від основних баз. 
 

3.2 Задача контрольної роботи № 2 
 

Для АТП потужнiстю 100 автомобiлiв розробити загальний 
технологiчний процес, пiдiбрати номенклатуру i запропонувати 
варiант розташування технологiчного обладнання для … (назву 
дiльницi вибрати з таблицi 3.2). 

 
Таблиця 3.2 - Вибiр назви дiльницi до умови задачi. 

Остання цифра номера 
залiкової книжки 

Назва дiльницi 

1 агрегатної дiльницi 
2 електротехнiчної дiльницi  
3 акумуляторної дiльницi  
4 дiльницi ремонту системи живлення  
5 шиномонтажної дiльницi 
6 вулканiзацiйної дiльницi 
7 ковальсько-ресорної дiльницi  
8 мiдницької дiльницi 
9 зварювально-жерстяницької дiльницi   
0 арматурно-оббивної дiльницi  
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Додаток Б 
 

Приклад вирiшення та оформлення задачi контрольної роботи 
№1 

Задача. 
 

Автомобiль М-2140 поступає на дiагностування, обслугову-
вання чи ремонт з проявленням несправностi "биття керованих колiс. 
".Ви iнженер технiчної служби автотранспортного пiдприємства. Вам 
слiд: 

 - перелiчити можливi несправностi; 
 - розробити алгоритм дiагностування; 
 - вибрати нормативи параметрiв технiчного стану. 
 - розробити технологiчну карту дiагностування. 
 - розробити технологiчну карту усунення однiєї iз несправно-

стей. 
 

Вiдповiдь. 
 

1.Можливi несправностi: 
 
1.1.Cпрацювання чи пошкодження пiдшипникiв маточини переднього 
колеса [1]. 
1.2.Пiдвищений дисбаланс колiс з шинами в складi [2]. 
1.3.Великий люфт в шарнiрах рульових тяг [1]. 
1.4.Деформацiя балки передньої пiдвiски [2]. 
 
 
 
 
 



2.Алгоритм дiагностування [4] 



 
3 Нормативи параметрiв технiчного стану 

 
Биття керованих колiс, вимiряне по диску: до 2 мм. 
Cпрацювання маточини переднього колеса: не більш ніж 0.08 

мм вiдносно номiнальних розмiрiв [3]. 
Люфт в пiдшипниках маточини переднього колеса не допуска-

ється. 
Вiсповиднi пошкодження бiгових дорiжок та роликiв, трiщини 

сепараторiв пiдшипникiв маточини переднього колеса не допускають-
ся. 

Дисбаланс колiс з шинами в складi: до 1000 г см [2]. 
Люфт в шарнiрах рульових тяг: не допускається [2]. 
Деформацiя балки передньої пiдвiски вiдносно шаблонiв: до 

0.25 мм на вiдстанi 300 мм [3]. 
 

4 Технологiчна карта дiагностування [4] 
 
Таблиця Б1 - Технологiчна карта дiагностування 

Зовнiшнє проявлення несправностi: биття керованих колiс. 
Загальна трудомiсткiсть: 0.79 люд-год. 

№ 
опе
ра-
ції 

Назва та склад робіт Трудо-
міст-
кість, 
люд-г 

Прилади, 
інструмент, 
прилаштунки 

Технічні 
умови та 
вказівки 

1 Встановити автомобіль на 
пост, обладнаний стендом 
ходових якостей 

0.04   

2 Ввімкнути стенд. Перевірити 
биття коліс. При наявності 
продовжити пошук несправ-
ності . 

0.06 Стенд ходо-
вих якостей 
СХК-1М 

Биття по 
диску не 
більше 2 
мм. 

3 Вивісити керовані колеса. 
встановити опори. Похиту-
ванням та прокручуванням 
коліс перевірити стан та затя-

0.50 Підйомник 
канавний 
гідравлічний 
моделі П-113. 

Колеса 
повинні 
крутитись 
без заї-



№ 
опе
ра-
ції 

Назва та склад робіт Трудо-
міст-
кість, 
люд-г 

Прилади, 
інструмент, 
прилаштунки 

Технічні 
умови та 
вказівки 

жку підшипників маточини 
коліс. При необхідності замі-
нити і відрегулювати підшип-
ники, опустити колеса. Вико-
нати операцію 2. 

Комплект 
інструментів 
слюсаря-
монтажника 
моделі 2446 

дань, 
люфт в 
підшип-
никах ма-
точини не 
допуска-
ється 

4 Похитуванням рульового ко-
леса перевірити люфт в шар-
нірах рульових тяг. При необ-
хідності замінити шарніри. 
Виконати операцію 2. 

0.15 Індикаторний 
пристрій мо-
делі НИИАТ 
Т-1 

Люфт не 
допуска-
ється 

16 Прибрати автомобіль з поста 0.04   
Примiтка. Орiєнтовно вказана тільки трудомiсткiсть контро-

льно-діагностичних операцій, в подальшому потрібне уточнення. 
 

5 Технологiчна карта усунення несправностi [3] 
 
Таблиця Б2 - Технологiчна карта усунення несправностi. 

Несправнiсть: пошкодження зовнiшнього пiдшипника мато-
чини правого переднього колеса. 

Виконавець: слюсар-авторемонтник III розряду. 
Трудомiсткiсть:  0.38 люд г. 

№ 
опе
ра-
ції 

Назва та склад робіт Трудо-
міст-
кість, 
люд-г 

Прилади, 
інструмент, 
прилаштунки 

Технічні 
умови та 
вказівки 

1 Встановити автомобіль на 
пост ПР, заглушити двигун, 
включити першу передачу, 

0.04 Упор під ко-
лесо запобі-
жний 

Упори 
встанови-
ти під 



№ 
опе
ра-
ції 

Назва та склад робіт Трудо-
міст-
кість, 
люд-г 

Прилади, 
інструмент, 
прилаштунки 

Технічні 
умови та 
вказівки 

загальмувати ручним галь-
мом» закріпити упорами 

заднє про-
тилежне 
колесо 

2 Ослабити гайки кріплення 
правого переднього колеса 

0.02 Комплект 
інструментів 
слюсаря-
монтажника 
моделі 2446 

 

3 Вивісити праве переднє коле-
со , встановити запобіжну 
опору і зняти колесо 

0.05 Домкрат га-
ражний мо-
делі П-310, 
опора під 
автомобіль 
запобіжна 

Висота 
вивішу-
вання 40-
50 ми 

4 Відкрутити захисний ковпак 
маточини, розшплінтувати і 
відкрутити регулювальну 
гайку. Зняти шайбу та мато-
чину колеса з підшипника ми 
і сальником. 

0.03 Комплект 
інструментів 
слюсаря-
монтажника 
моделі 2446 

 
 

5 Очистити, перевірити стан 
підшипників і сальника, при 
необхідності замінити. 

0.02  Тріщини, 
оспини не 
допустимі 

6 Випресувати з маточини зов-
нішнє кільце несправного 
зовнішнього підшипника, за-
пресувати кільце нового. 

0.03 Прес гідрав-
лічний з руч-
ним приво-
дом моделі Р-
324 

Застосо-
вувати 
наставки з 
м'якого 
металу 

10 Видалити опору, опустити 
автомобіль, видалити упори з-
під задніх коліс 

0.02 Домкрат га-
ражний мо-
делі П-310 

 
 

11 Закінчити загвинчування га- 0.02 Комплект Момент 



№ 
опе
ра-
ції 

Назва та склад робіт Трудо-
міст-
кість, 
люд-г 

Прилади, 
інструмент, 
прилаштунки 

Технічні 
умови та 
вказівки 

йок кріплення коліс інструментів 
слюсаря-
монтажника 
моделі 2446 

затяжки 8 
-12 кгм 

12 Зняти автомобіль з поста, пе-
ревірити якість регулювання 
затяжки підшипників на ходу 

0.40  Після 
пробігу 8-
10 км до-
пускаєть-
ся незнач-
не нагрі-
вання ма-
точини 

Примiтка. Трудомiсткiсть операцiй вказана орiєнтовно, в по-
дальшому потребує уточнення. 
 

Додаток В 
 

Приклад вирiшення та оформлення задачi контрольної роботи 
№2 

Задача 
 

Для АТП потужнiстю 100 автомобiлiв розробити загальний 
технологiчний процес, пiдiбрати номенклатуру i запропонувати 
варiант розташування технологiчного обладнання для карбюраторної 
дiльницi.  

Вiдповiдь. 
1. Загальний технологiчний процес карбюраторної дiльницi 
Знятi з автомобiля прилади системи живлення надходять до 

карбюраторної дiльницi, миються в ваннi, обдуваються стисненим 
повiтрям на верстаку з витяжною вентиляцiєю. 

Технiчний стан приладiв i деталей системи живлення визна-
чають огляданням та перевiркою на спецiальних установках. Справнi, 
але не вiдрегульованi прилади регулюють i направляють на склад. Не-
справнi прилади ремонтують (з використанням вiдповiдного облад-
нання), регулюють, випробують i також вiдправляють на склад. 



2 Технологiчне обладнання та оснастка карбюраторної 
дiльницi 
 
Таблиця В1 - Технологiчне обладнання та оснастка карбюраторної 
дiльницi 
Найменування Тип або мо-

дель 
Габаритні 
розміри в 
плані, мм 

Кіль-
кість 

Ванна для миття деталей 2239-П 650х520 1 
Верстак слюсарний Р-968 1680х720 1 
Стіл для приладів 1010П 2500х800 1 
Стіл конторський МРТУ-13-08 1400х620 1 
Стелаж для вузлів та деталей ОРГ-119-505 1000х500 1 
Шафа для зберігання інструме-
нтів та приладів 

Власного 
виготовлення 

1200х600 1 

Ящик для зберігання ганчір'я 2250-П 800х400 1 
Ящик для зберігання відходів  
кольорових металів 

Власного 
виготовлення 

250х300 1 

Ящик для відходів 2317-П 500х500 1 
Прилад для перевірки жиклерів 
та клапанів 

НИИАТ-
528М 

300х210 1 

Прилад для перевірки бензона-
сосів на автомобілі 

НИИАТ-527Б 370х120 1 

Прилад для перевірки бензона-
сосів та карбюраторів 

НИИАТ-577Б 400х350 1 

Свердлювальний верстат НС-12 800х600 1 
Наждачний верстат МВ-01 460х260 1 
Раковина - 400х500 1 
Стілець 2229 500х400 1 
Комплект ручного інструменту 
для слюсаря-карбюраторника 

2445 365х285 1 

Комплект мітчиків для різьбо-
вих отворів карбюраторів 

- - 1 

Плита перевірочна - 200х200 1 
Ваги технічні - - 1 
Денсиметр для нафтопродуктів Тип 828 - 1 
Прилаштунок для розвальцю-
вання трубок низького тиску 

ПТ-265-10 217х135 1 



 
3 Розташування технологiчного обладнання в карбюраторнiй 

дiльницi [3] 
 

 
 
1 - верстак слюсарний; 2 - прилад для перевiрки жиклерiв та клапанiв; 
3 - стiл для приладiв; 4 - ванна для миття деталей; 5 - стiл конторський; 
6 - стелаж для вузлiв та деталей; 7 - шафа для зберiгання iнструментiв 
та приладiв; 8 - ящик для зберiгання ганчiр'я; 9 - ящик для зберiгання 
вiдходiв кольорових металiв; 10 – раковина; 11 - свердлювальний верс-
тат ; 12 - наждачний верстат; 13 - ящик для вiдходiв; 14 - прилад для 
перевiрки бензонасосiв та карбюраторiв; 15 - стiлець 

Рисунок В.1 - План карбюраторної дiльницi з розташуванням 
основного обладнання 
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