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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи техні-

чної діагностики автомобіля» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра спеціальності «Автомобільний транспорт» 

освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт». 

Предметом послідовне вивчення загальних положень та основних 

принципів діагностування автомобілів; систем діагностування технічного 

стану автомобілів; діагностичних моделей, параметрів та нормативів; теоре-

тичних основ процесу діагностування автомобілів; основ теорії інформації; 

методів і засобів діагностування автомобілів; методів і засобів автоматизації 

процесів діагностування автомобілів; основ організації і технології діагнос-

тування автомобілів, методів аналізу і оцінки економічної ефективності діаг-

ностування, перспективи розвитку технічної діагностики автомобіля.  

Міждисциплінарні зв’язки: Курс «Основи технічної діагностики авто-

мобіля» забезпечує спеціальну підготовку студентів даної спеціальності і то-

му для його вивчення необхідні знання фундаментальних, професійно-

орієнтованих і спеціальних інженерних дисциплін: конструкції автотранспо-

ртних засобів; технічної експлуатації автомобілів; основи промислової еко-

логії, фізики. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Системи діагностування технічного стану автомобіля. 

2. Процес діагностування автомобіля 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою дисципліни «Основи технічної діагностики автомобіля» є 

ознайомити студентів: 

- з теоретичними основами діагностування технічного стану автомобі-

лів, методами і засобами діагностування автомобілів, методами і засобами 

автоматизації процесів діагностування автомобілів, основами організації і те-



хнології діагностування автомобілів, методами аналізу і оцінки економічної 

ефективності діагностування, перспективами розвитку технічної діагностики 

автомобіля. 

- з розробкою засобів оперативного управління технологічними проце-

сами технічного обслуговування автомобілів, а також підвищення ефектив-

ності діючої системи. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи технічної діа-

гностики автомобіля» є розробка сучасних методів, засобів, нормативних по-

казників та алгоритмів діагностування з вишукуванням оптимальних техно-

логічних та організуючих принципів практичного використання діагностики 

з накопичуванням статистичних матеріалів з метою удосконалення процесів 

діагностування і підвищення їх економічної ефективності. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: задачі і шляхи розвитку діагностування автомобілів; теоретичні 

основи діагностування технічного стану автомобілів; методи і засоби діагно-

стування автомобілів; методи і засоби автоматизації процесів діагностування 

автомобілів; організацію і технологію діагностування автомобілів; методи 

аналізу і оцінки економічної ефективності діагностування. 

вміти: самостійно встановлювати нормативні значення діагностичних 

параметрів, визначати спосіб встановлення діагнозу, вибирати і вміти техніч-

но та економічно обґрунтовувати відповідні методи та вимірювальні засоби, 

визначати оптимальну процедуру або алгоритм діагностування; використо-

вувати сучасну апаратуру, стенди та наукове обладнання під час проведення 

діагностування технічного стану автомобіля та відпрацювання параметрів ді-

агностування; аналізувати результати діагностування та робити практичні 

висновки з удосконалення конструкції автомобіля. 



 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Системи діагностування технічного стану автомо-

біля. 

Тема 1.  Загальні положення 

1.1. Процес діагностування та його особливості. 

1.2. Пристосованість діагностування до процесів ТО та ремонту автомо-

білів.  

1.3. Задачі діагностування. 

1.4. Елементи діагностування, що встановлюються на стадії розробки 

автомобіля. 

1.5. Діагностична та накопичувальна карти. Їх призначення. 

1.6. Види діагностики у автотранспортних підприємствах. 

Тема 2.  Втрата працездатності та основні задачі технічної діагнос-

тики 

2.1. Працездатність. Загальна схема втрати працездатності об’єкта екс-

плуатування. 

2.2. Математична модель втрати працездатності на прикладі двигуна 

внутрішнього згоряння. 

2.3. Діагноз. Типи задач по визначенню стану об’єктів діагнозу. 

2.4. Задачі технічної прогностики 

2.5. Задачі технічної генетики. 

2.6. Задачі діагнозу. 

Тема 3.  Системи діагностування технічного стану автомобіля 

3.1. Система діагнозу. 

3.2. Функціональні схеми систем діагнозу технічного стану автомобіля. 

3.3. Системи функціонального діагнозу. 



3.4. Системи тестового діагнозу. 

3.5. Діагноз як елемент системи керування. Схема системи керування. 

3.6. Алгоритм керування. 

3.7. Елементи організації керування. 

3.8. Системи діагностування. Їх класифікація. 

Тема 4.  Діагностичні моделі, параметри та нормативи 

4.1. Типи діагностичних моделей. 

4.2. Структурно наслідкові діагностичні моделі. 

4.3. Параметри технічного стану. 

4.4. Діагностичні ознаки та параметри. 

4.5. Діагностичні нормативи.  

Тема 5 . Прогнозування технічного стану автомобіля 

5.1. Визначення прогнозування.  

5.2. Обґрунтування необхідності прогнозування. 

5.3. Прогнозування з практичної точки зору. 

5.4. Класифікація методів прогнозування. 

5.5. Методи статистичного моделювання. Лінійне прогнозування 

 

Змістовий модуль 2. Процеси діагностування автомобіля 

Тема 1.  Процес діагностування 

1.1. Постановка діагнозу. 

1.2. Системний підхід. Поняття та визначення, що застосовуються при 

системному підході. 

1.3. Одно- та багатопараметричні системи. 

1.4. Параметри технічного стану. 

1.5. Вектор технічного стану. 

1.6. Крива зношування сполучених деталей. 

1.7. Діагностування за параметрами вихідних процесів. 

1.8. Статистичні методи обробки експериментальних даних стосовно те-

хнічної діагностики. 



Тема 2. Інформативність діагностичних сигналів 

2.1. Основи теорії інформації. 

2.2. Інформативність системи. 

2.3. Ентропія. 

Тема 3.  Діагностична інформація у системі керування технічним 

станом автомобіля 

3.1. Мета управління технічним станом автомобіля. 

3.2. Роль діагностичної інформації у організації оптимального процесу 

відновлення втраченої якості автомобілів. 

3.3. Автоматизовані системи зовнішнього та вбудованого діагностуван-

ня. 

3.4. Документи діагностичної інформації. 

Тема 4. Методи і засоби діагностування автомобіля 

4.1. Суб’єктивні методи. 

4.2. Об’єктивні методи. 

4.3. Класифікація засобів технічного діагностування. 

4.4. Стенди з біговими барабанами. 

4.5. Діагностування за структурними параметрами. 

4.6. Діагностування за параметрами герметичності. 

4.7. Діагностування за параметрами робочих процесів. 

4.8. Діагностування за зміною віброакустичних параметрів. 

4.9. Діагностування за періодично повторюючимися робочими процеса-

ми або циклами 

4.10. Діагностування кута випередження запалювання. Балансування ав-

томобільних коліс. 

4.11. Діагностування за складом картерного мастила. 

4.12. Діагностування двигуна за складом відпрацьованих газів. 

Тема 5. Ефективність діагностування автомобіля та перспективи 

розвитку діагностування 

5.1. Ефективність діагностування. Показники її оцінки. 



5.2. Перспективи розвитку діагностики. 

5.3. Основні напрями розвитку діагностичних засобів. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  для поточного контролю 

– два контрольних тестування (опитування), захист лабораторних робіт. 

 




