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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Виробничі системи на 

автотранспорті» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра спеціальності «Автомобільний транспорт» освітньо-

професійної програми «Автомобільний транспорт». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є положення нормативно-

технічної документації, що стосується проектування підприємств 

автомобільного транспорту, формування в студентів навичок розрахунку 

параметрів виробничих систем і аналізу прийнятих проектних рішень 

генеральних планів підприємств, виробничих корпусів, зон і дільниць. 

Міждисциплінарні зв’язки: Курс «Виробничі системи на 

автотранспорті» завершує спеціальну підготовку студентів даної 

спеціальності і тому для його вивчення необхідні знання фундаментальних, 

професійно-орієнтованих і спеціальних інженерних дисциплін: інженерної 

графіки; конструкції автотранспортних засобів; технічної експлуатації 

автомобілів; основ технічної діагностики автомобілів; охорони праці на 

автотранспорті; основи промислової екології; організації, планування та 

управління виробництвом на автотранспорті. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Технологічний розрахунок автотранспортного підприємства. 

2. Проектні рішення автотранспортного підприємства. 

3. Розвиток та удосконалення виробничо-технічної бази  

автопідприємств. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання дисципліни «Виробничі системи на 

автотранспорті» є вивчення теорії та практики технологічного проектування 

автотранспортного підприємства, надання інженеру-механіку знань, які 



необхідні для вирішення практичних задач реконструкції, технічного 

переоснащення і подальшого розвитку автомобільного транспорту. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Виробничі системи 

на автотранспорті» є поглиблене вивчання положень нормативно-технічної 

документації, що стосується проектування підприємств автомобільного 

транспорту, формування в студентів навичок розрахунку параметрів 

виробничих систем і аналізу прийнятих проектних рішень генеральних 

планів підприємств, виробничих корпусів, зон і дільниць. 

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

знати: технологічне планування виробничих зон та дільниць, способи 

розміщення постів;планування автотранспортного підприємства;особливості 

та основні етапи розробки проектів реконструкції та технічного 

переоснащення АТП, транспортних цехів підприємств; методологію аналізу 

стану виробничих систем на автотранспорті; 

вміти: розрахувати виробничу програму та обсяги робіт, численність 

працівників АТП, транспортних цехів підприємств;розрахувати виробничі 

зони, дільниці та склади, кількість постів; розрахувати площі виробничо-

складських приміщень і зон зберігання автомобілів;проводити технологічне 

планування виробничих зон та дільниць. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 години / 7 

кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Технологічний розрахунок автотранспортного 

підприємства. 

Тема 1.  Розрахунок поточних ліній і робочих постів. 

1.1 Вибір методу організації ТО і ПР. 

1.2 Графік випуску та повернення автомобілів на АТП. 

1.3 Розрахунок кількості окремих постів ТО.  



1.4 Розрахунок поточних ліній періодичної дії.  

1.5 Розрахунок поточних ліній безперервної дії. 

1.6 Розрахунок робочих постів ПР та діагностування. 

1.7 Розрахунок кількості постів очікування (підпору). 

Тема 2 . Технологічний розрахунок виробничих зон, дільниць та складів 

2.1 Визначення потреби у технологічному обладнанні. 

2.2 Склад приміщень АТП. 

2.3 Розрахунок площ зон ТО і ПР. 

2.4 Розрахунок площ виробничих дільниць. 

2.5 Розрахунок площ складських приміщень. 

2.6 Розрахунок площ зони зберігання (стоянки) автомобілів. 

Змістовий модуль 2. Проектні рішення автотранспортного 

підприємства. 

Тема 1. Технологічне планування виробничих зон та дільниць. 

1.1 Основні вимоги до технологічного планування виробничих зон ЩО, 

ТО і ПР.  

1.2 Способи розміщення постів. 

1.3 Визначення ширини проїзду в зонах ТО і ПР.  

1.4 Основні вимоги до технологічного планування виробничих дільниць. 

1.5 Загальні положення щодо розміщення дільниць в плані виробничого 

корпусу.  

1.6 Планування зони зберігання автомобілів. Типи стоянок.  

1.7 Визначення ширини проїзду в зоні зберігання. 

1.8 Аналіз прикладів проектних рішень. 

Тема 2 . Планування автотранспортного підприємства. 

2.1 Основні вимоги до планування.  

2.2 Функціональна схема та графік виробничого процесу. 

2.3 Генеральний план АТП. 

2.4 Основні вимоги до вибору земельної ділянки для будівництва. 

Способи забудови ділянки.  



2.5 Вимоги до розміщення будівель та споруд. 

2.6 Основні показники генерального плану.  

2.7 Об’ємно - планувальне рішення будівель.  

2.8 Розробка планування виробничого корпуса АТП. 

2.9 Основні вимоги до планування АТП, які мають газобалонні 

автомобілі.  

2.10 Аналіз прикладів проектних рішень. 

Змістовий модуль 3.  Розвиток та удосконалення виробничо-технічної 

бази  автопідприємств. 

Тема 1. Реконструкція та технічне переоснащення виробничо-технічної 

бази АТП. 

1.1 Передумова та напрямок розвитку і удосконалення виробничо-

технічної бази (ВТБ).  

1.2 Особливості та основні етапи розробки проектів реконструкції та 

технічного переоснащення.  

1.3 Методологія аналізу стану ВТБ. 

1.4 Шляхи та методи реконструкції ВТБ. 

1.5 Аналіз прикладів проектних рішень. 

Тема 2 . Формування ВТБ АТП в умовах спеціалізації та кооперації 

виробництва. 

2.1 Організаційно-технологічні форми розвитку ВТБ. 

2.2 Основні положення по формуванню ВТБ в регіоні. 

2.3 Основні етапи розробки схем розвитку ВТБ. 

2.4 Принципи територіального формування ВТБ АТП регіону. 

2.5 Економічна доцільність централізації робіт ТО та ПР.  

2.6 Аналіз прикладів проектних рішень. 

Тема 3 . Особливості технологічного проектування СТО. 

3.1 Парк легкових автомобілів, які належать населенню та особливості 

його експлуатації. 

3.2 ВТБ системи автообслуговування. 



3.3 Технологічний розрахунок СТО. 

3.4 Аналіз прикладів проектних рішень. 

3.5 Основні показники та оцінка проектних рішень СТО. 
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