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ВСТУП 
 

Якісна технологічна підготовка до майбутньої інженерної діяльності студен-

тів зі спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» освітнього ступеня «бака-

лавр» із забезпеченням необхідного ступеня підготовленості можлива завдяки ви-

вченню циклу певних навчальних дисциплін за вибором. Однією з таких навчаль-

них дисциплін є «Експлуатація та обслуговування машин». 

Предмет її вивчення – ознайомлення з загальними положеннями теорії на-

дійності обладнання, вивчення раціональних методів щодо організації безпечної 

експлуатації автомобільного парку, технічного обслуговування та методів і засобів 

експлуатаційного ремонту автомобілів. Певну частину цього навчального курсу 

студенти вивчають самостійно. 

Мета самостійної роботи полягає у вивченні поза аудиторією окремих пи-

тань, які не викладаються, або викладаються частково  викладачем в основному те-

оретичному курсі, а також у закріпленні теоретичного матеріалу, який повністю 

або частково було викладено на лекціях і практичних заняттях за завданням і під 

методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. 

Самостійна робота студентів сприяє розвитку відповідальності та організова-

ності, творчого підходу до розв’язання проблем навчального та професійного рів-

ня, дозволяє сформувати досвід власної пошукової,  творчої  науково-дослідної дія-

льності. 

Приступаючи до самостійного вивчення навчального курсу, необхідно озна-

йомитися з програмою навчального курсу, її змістом, обсягом теми і послідовністю 

включених до неї питань. Допомогою студентові під час самостійного вивчення 

навчальної дисципліни будуть ці методичні  вказівки,  підручники  та  книги, наве-

дені у списку літератури у кінці методичних вказівок. Також студент може отрима-

ти консультації та рекомендації у викладача, який керує його самостійною робо-

тою. 

Основні види самостійної навчальної діяльності: 
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1) попередня підготовка до аудиторних занять, у тому числі й до тих, на яких 

вивчатиметься новий, незнайомий матеріал. Така підготовка припускає вивчення 

навчальної програми, установлення зв’язку з раніше отриманими знаннями,  виді-

лення  найбільш  значущих  і  актуальних  проблем,  на вивчення яких слід зверну-

ти особливу увагу та ін.; 

2) самостійна  робота під час прослуховування лекцій з осмисленням інфор-

мації, яку повідомляє викладач, її узагальненням і коротким записом, а також своє-

часним доопрацюванням конспектів лекцій; 

3) підбір, вивчення, аналіз та за необхідності конспектування рекомендова-

них джерел з цієї навчальної дисципліни; 

4) з’ясування найбільш складних, незрозумілих питань та їх уточнення під 

час консультацій; 

5) підготовка до тестових завдань, заліку та іспиту; 

6) виконання спеціальних завдань, передбачених навчальною програмою; 

7) пошук та аналіз додаткової інформації з цієї навчальної дисципліни. 

Самостійну роботу студентів викладач окремо не оцінює. Проте під час оці-

нювання  поточної роботи  викладач ураховує  результат  засвоєння  знань,  що ви-

вчалися студентами у позааудиторний час. Також викладач може використовувати 

(і зазвичай використовує) оцінку самостійної роботи як заохочувальну складову під 

час проведення заліку. 

Незалежно від виду самостійної роботи, критеріями оцінювання самостійної 

роботи можуть уважатися: 

а) уміння проводити аналіз і виділяти головне; 

б) здатність узагальнювати матеріал не тільки з лекцій, але й з різних прочи-

таних і вивчених джерел; 

в) позитивне власне ставлення, зацікавленість у предметі; 

г) уміння застосовувати свої знання для відповіді на питання та деякі інші. 

Джерела для самостійного вивчення цього теоретичного курсу: 

– конспект лекцій і підручники з навчальної дисципліни, перелік яких указа-

ний у цих методичних вказівках; 



 6 

– навчальні посібники з окремих тем та наукові статті в періодичному техні-

чному друці та рекомендованих збірниках і наукові монографії; 

– методичні вказівки щодо  виконання  практичних  занять і  самостійного 

вивчення частини лекційного курсу; 

– навчальна програма дисципліни; 

– різні довідники технічної тематики, бібліографічні покажчики. 

Уміння студентів швидко і правильно підібрати літературу, необхідну для 

виконання навчальних завдань, є передумовою успішного навчання. 

Для самостійного опрацювання навчального матеріалу у цих методичних 

вказівках  нижче  подані  основні теми  та перелік питань,  які необхідно засвоїти. 

Знайти потрібний матеріал допоможе список літературних джерел. Питання для 

самоперевірки мають на меті з’ясувати ступінь засвоєння знань.  

Самостійно вивчати навчальний матеріал можна як удома, так і в аудиторії 

ЗВО чи комп’ютерному класі, під час консультації у викладача або у бібліотеці. 

У разі  виникнення питань  з приводу вивчення  певної теми  студенти  мо-

жуть отримати консультацію у викладача, згідно з графіком, який розміщено на 

дошці розкладу занять кафедри. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

– знати: теоретичний матеріал з цієї дисципліни, зокрема терміни і визначення, викорис-

товувані у науці, техніці, виробництві та експлуатації виробів (машин), уживаних 

для оцінювання їх якості; орієнтуватися серед основних чинників, що впливають 

на працездатність  і  довговічність  машин і сучасних методів визначення оптима-

льного значення терміну служби машин, вибору оптимального комплексу профіла-

ктичних заходів і ремонту машин; 

– уміти: визначати числові значення показників надійності та якості виробів з викорис-

танням теорем математичної статистики та теорії ймовірностей і будувати графіки; 

вести розрахунки щодо параметрів, що характеризують їх експлуатаційні властиво-

сті, та оптимальних строків служби машин з  метою  своєчасного призначення тех-

нічного обслуговування і ремонту та підтримання  машин у працездатному стані 

протягом усього терміну служби; оформляти текстову та графічну документацію 

відповідно до вимог ЄСКД; користуватися довідковою літературою. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання № 

пор. Тема К-сть 
год. 

(лекц) 

К-сть 
год. 
СРС 

К-сть 
год. 

(лекц) 

К-сть 
год. 
СРС 

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Експлуатація та технічне обслуговування автомобілів 

1 Основні положення теорії надій-
ності та довговічності автомобілів. 
Загальні питання експлуатації ав-
томобілів 

2 16 1 22 

2 Експлуатація машин та автомобі-
лів. Шкідливі процеси, що вини-
кають в автомобілях під час їх 
експлуатації. Зношування і руйну-
вання деталей машин 

4 16 1 22 

3 Технічне обслуговування основ-
них механізмів, вузлів і деталей 
автомобілів та тракторів 

4 18 1 24 

Змістовий модуль 2. Планування, організація та методи виконання 
ремонту машин та автомобілів 

1 Ремонт автомобілів. Види ремонту 
та їх характеристика. Організація і 
методи ремонту 

4 16 1 22 

2 Основні операції ремонту автомо-
білів та тракторів. Технологічні 
способи усунення дефектів в дета-
лях 

4 18 1 24 

3 Ремонт типових деталей, вузлів і 
основних складальних одиниць 

4 16 1 22 

 Усього 22 100 6 136 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 

Тема 1  Основні   положення  теорії   надійності   та   довговічності   

автомобілів. Загальні питання експлуатації автомобілів 

1. Завдання навчального курсу. 

2. Основні терміни і визначення. 

3. Загальні питання експлуатації: основні положення теорії надійності і довгові-

чності, експлуатація, технічне обслуговування та ремонт машин. 

4. Деякі поняття теорії ймовірності та математичної статистики. 

5. Випадкові величини та події. 

6. Збір та обробка статистичної інформації про надійність. 

Питання для самоперевірки 

1. Які завдання розв’язує цей навчальний курс? 

2. Що таке експлуатація машин та які її складові? 

3. Дайте визначення поняття надійності та назвіть її властивості. 

4. Дайте визначення якості продукції та вкажіть її показники, наведіть приклади. 

5. Укажіть види відмов,  а також  поясніть різницю між не відновлюваними та 

відновлюваними об’єктами. 

6. Що таке випадкові величини? У чому роль випадкових подій? 

7. З якою метою використовують закони надійності? Які саме? 

8. Дайте визначення терміна «показники надійності», укажіть їх різновиди. 

9. Укажіть  мету  системи  збору  інформації  та  методів  оцінювання надійності 

машин. 

Література: [5, с. 5 – 32, 133 – 140; 6, с. 6 – 17, 131 – 136]. 
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Тема 2 Експлуатація машин та автомобілів. Шкідливі процеси, що 

виникають в автомобілях під час їх експлуатації. Зношування і руйнування 

деталей машин 

1. Організаційні форми управління  парками машин. 

2. Тягово-швидкісні властивості автомобілів. 

3. Працездатність автомобілів і тракторів та їх стан у процесі експлуатації. 

4. Характеристика факторів, які викликають шкідливі процеси в автомобілях. 

5. Тертя та зношуваність. 

6. Методи дослідження тертя і зношування. 

7. Методи зниження швидкості зношування. 

8. Види руйнування деталей. 

9. Вплив надійності машин на витрати під час їх експлуатації. 

Питання для самоперевірки 

1. Укажіть мету роботи структури, що здійснює організаційні форми управління 

автомобільним парком. 

2. Що таке база механізації? 

3. Що таке тяговий режим? 

4. Для чого визначають тягово-швидкісні показники? 

5. Що таке працездатність автомобіля? Скільки приблизно років автомобілі мо-

жуть працювати у працездатному стані без ремонту? 

6. Які фактори викликають шкідливі процеси в автомобілях? 

7. На які машини та їх вузли впливає висока температура повітря? 

6. До чого призводить негативний вплив сонячної радіації на автомобіль? 

7. Що таке фактори експлуатаційного характеру? 

8. Що таке зношування деталей? У чому воно полягає? 

9. Які види тертя за наявністю змащення існують? 

10. Як вид тертя впливає на характер і швидкість зношування контактувальних 

поверхонь? 

Література: [5, с. 64 – 97; 6, с. 198 – 210]. 
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Тема 3 Технічне обслуговування основних механізмів, вузлів і деталей 

автомобілів та тракторів 

1. Планово-запобіжна система обслуговування автомобілів і тракторів. 

2. Відмова як основне поняття в технічній експлуатації. 

3. Розрахунок на знос і гранично допустиме зношування. 

4. Технічне обслуговування: його види та мета. 

5. Змащення машин. 

6. Технічне діагностування. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає суть планово-запобіжної системи? 

2. Які види зношувань характерні для деталей автомобілів і тракторів? 

3. Якому виду корозії найчастіше піддаються підшипники кочення? 

4. Перелічіть основні види руйнувань деталей автомобілів та тракторів. 

5. За допомогою яких методів можна виправити руйнування основних деталей 

машин? 

6. Що таке безвідмовність? Як її розраховують? 

7. Накресліть схеми основних видів з’єднань і дайте їх коротку характеристику. 

8. Укажіть мету та завдання технічного обслуговування. 

9. За яким принципом призначають той чи інший вид ТО? 

10. Укажіть особливості переходу на осінньо-зимовий період при сезонному ТО. 

У чому його відмінність від весняно-літнього? 

11. Назвіть  види  мастила  та  умови їх застосування. Які мастила використову-

ють частіше? 

12. Що таке паспорт змащення? Які дані у ньому відображені? 

13. У чом у полягає  механізація  процесів змащення? За допомогою яких при-

строїв її здійснюють? 

14. Яка мета технічного діагностування? На що воно впливає? 

Література: [5, с. 64 – 97; 6, с. 211 – 225]. 
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Тема 4 Ремонт автомобілів.  Види  ремонту  та  їх  характеристика. 

Організація і методи ремонту 

1. Основні чинники, що визначають необхідність ремонту машин. 

2. Характеристика ремонтної технологічності. 

3. Види ремонтів. 

4. Ремонтний цикл і нормування трудомісткості ремонту. 

5. Календарне і технологічне планування ремонтів. 

6. Загальні правила ремонту і вимоги, що висуваються до нього. 

7. Підготовка машин до ремонту. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке ремонт машини? 

2. Що таке плановий ремонт та яка його основна мета? 

3. У яких випадках виконують неплановий ремонт? 

4. Як розраховують витрати на виконання ремонтів? 

5. Що характеризує ремонтна технологічність машин? 

6. Назвіть основні показники ремонтної технологічності. 

7. Як розраховують середній час відновлення? 

8. У чому полягає суть коефіцієнта готовності машини? 

9 Що таке ремонтний цикл машини? 

8. У чому виражається (яких одиницях) періодичність ремонту машин? 

9. Чим нормується трудомісткість ремонту? 

10. Які види планових ремонтів найпоширеніші? 

11. Для чого потрібні структурні графіки? 

12. Як здійснюється підготовка машини до ремонту? 

13. Як слід вибирати потрібний метод ремонту? 

Література: [5, с. 111 – 127; 6, с. 265 – 284]. 
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Тема  5   Основні   операції   ремонту   автомобілів   та   тракторів. 

Технологічні способи усунення дефектів у деталях 

1. Загальний технологічний процес ремонту автомобілів та тракторів. 

2. Основні операції ремонту машин. 

3. Організаційно-технологічні методи ремонту. 

4. Класифікація і характеристика методів ремонту деталей завдяки поповненню 

(присадці) металу в місцях зносу. 

5. Ремонт деталей методами наплавлення та металізації. 

6. Ремонт деталей методами обробки їх на ремонтний розмір. 

7. Дефектація деталей і норми вибраковування типових деталей машин 

8. Вузлове та загальне складання 

9. Розбирання і миття машин. 

10. Способи відновлення деталей машин 

11. Технологічні випробування машин після монтажу і ремонту 

Питання для самоперевірки 

1. Укажіть схему загального технологічного процесу ремонту. 

2. Назвіть основні операції ремонту автомобілів та тракторів. 

3. Які методи використовують під час ремонту автомобілів та тракторів? 

4. Для чого здійснюють розбирання машин? Якими пристосуваннями при цьому 

користуються? 

5. Як здійснюють ремонт деталей методом наплавлення електродуги? 

6. Якими способами здійснюють миття деталей і вузлів машин? 

7. Що розуміють під дефектацією деталей? 

8. Що таке граничні розміри робочих елементів деталей? 

9. Від чого залежать величини зносу деталей? 

10. Укажіть види вузлового складання та як його здійснюють. 

11. Яка мета технологічних випробувань? 

Література: [5, с. 249 – 329; 7, с. 285 – 305]. 
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Тема 6 Ремонт  типових  деталей,  вузлів  і  основних складальних 

одиниць 

1. Організаційно-технологічні методи ремонту. 

2. Ремонт валів і осей. 

3. Ремонт підшипників та підшипникових вузлів. 

4. Ремонт зубчастих коліс та зірочок. 

5. Ремонт робочого обладнання деяких машин. 

6. Види ремонтних підприємств. 

7. Методи розрахунку ремонтних баз. 

Питання для самоперевірки 

1. Перелічіть основні технологічні методи ремонту. 

2. У яких випадках використовують агрегатний метод? 

3. Які види пошкоджень деталей ви заєте? 

4. У чому полягає ремонт великих деталей? 

5. Укажіть особливості ремонту валів та осей. 

6. Як необхідно ремонтувати підшипники та підшипникові вузли? 

7. Як здійснюється ремонт зубчастих коліс? 

8. Що розуміють під робочим обладнанням машин і як здійснюється їх ремонт? 

9. Назвіть типи ремонтних підприємств. 

Література: [5, с. 249 – 329; 7, с. 306 – 322]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
 

Модуль 1 

1. Завдання навчального курсу. 

2. Основні терміни і визначення. 

3. Загальні  питання  експлуатації:  основні  положення  теорії  надійності та до-

вговічності, експлуатація, технічне обслуговування та ремонт машин. 

4. Деякі поняття теорії ймовірності та математичної статистики. 

5. Випадкові величини та події. 

6. Збір та обробка статистичної інформації про надійність. 

7. Організаційні форми управління  парками машин. 

8. Тягово-швидкісні властивості автомобілів. 

9. Працездатність автомобілів і тракторів та їх стан у процесі експлуатації. 

10. Характеристика чинників, які спричиняють шкідливі процеси в автомобілях. 

11. Тертя та зношуваність. 

12. Методи дослідження тертя і зношування. 

13. Методи зниження швидкості зношування. 

14. Види руйнування деталей. 

15. Вплив надійності машин на витрати під час їх експлуатації. 

16. Планово-запобіжна система обслуговування автомобілів і тракторів. 

17. Відмова як основне поняття в технічній експлуатації. 

18. Розрахунок на знос і гранично допустиме зношування. 

19. Технічне обслуговування: його види та мета. 

20. Змащення машин. 

21. Технічне діагностування. 

Модуль 2 

1. Основні чинники, що визначають необхідність ремонту машин. 

2. Характеристика ремонтної технологічності. 



 15 

3. Види ремонтів. 

4. Ремонтний цикл і нормування трудомісткості ремонту. 

5. Календарне і технологічне планування ремонтів. 

6. Загальні правила ремонту і вимоги, що висуваються до нього. 

7. Підготовка машин до ремонту. 

8. Загальний технологічний процес ремонту автомобілів і тракторів. 

9. Основні операції ремонту машин. 

10. Організаційно-технологічні методи ремонту. 

11. Класифікація і характеристика методів ремонту деталей завдяки поповнен-

ню (присадці) металу в місцях зносу. 

12. Ремонт деталей методами наплавлення та металізації. 

13. Ремонт деталей методами обробки їх на ремонтний розмір. 

14. Дефектація деталей і норми вибраковування типових деталей машин. 

15. Вузлове та загальне складання. 

16. Розбирання і миття машин. 

17. Способи відновлення деталей машин. 

18. Технологічні випробування машин після монтажу і ремонту. 

19. Організаційно-технологічні методи ремонту. 

20. Ремонт валів і осей. 

21. Ремонт підшипників та підшипникових вузлів. 

22. Ремонт зубчастих коліс та зірочок. 

23. Ремонт робочого обладнання деяких машин. 

24. Види ремонтних підприємств. 

25. Методи розрахунку ремонтних баз. 
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