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1. Опис навчальної дисципліни 

Характеристика 

навчальної дисципліни Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 7 
Галузь знань: 

27 – Транспорт 
Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 4-й 5-й 
Спеціальність: 274 – 

«Автомобільний транспорт» 
Індивідуальне науково-

дослідне завдання: к/р 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 210/210 

Освітньо-професійна програма: 

«Автомобільний транспорт» 8-й 10-й 

Лекції 

36 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

34 год. 6 год. 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

140 год. 200 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5,0; 

самостійної роботи 

студента – 10,0. 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Вид контролю: залік 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5; 

для заочної форми навчання – 0,05. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: 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. 

Завдання: 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. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

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; 

уміти:  

 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; 
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3. Програма 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. 
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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. 
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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. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у тому числі у тому числі Назви змістових модулів і тем 

усього 
л п 

ла

б 
с.р. 

усього 
л п 

ла

б 
с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Змістовий модуль 1. Технологічний розрахунок автотранспортного підприємства. 
Розрахунок поточних ліній і 
робочих постів 54 8 12 – 34 46 1 2 – 43 

Технологічний розрахунок 
виробничих зон, дільниць та 
складів 

46 10 10 – 26 34 1 2 – 31 

Разом за змістовим модулем 1 100 18 22 – 60 80 2 4 – 74 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 2. Проектні рішення автотранспортного підприємства. 

Технологічне планування 
виробничих зон та дільниць. 30 6 6 – 18 33 0,5 1 – 31,5

Планування 
автотранспортного 
підприємства. 

40 4 6 – 30 43 0,5 1 – 41,5

Разом за змістовим модулем 2 70 10 12 – 48 76 1 2 – 73 
Змістовий модуль 3. Розвиток та удосконалення виробничо-технічної бази  

автопідприємств. 

Реконструкція виробничо-
технічної бази АТП. 16 4 – – 12 8,5 0,5 – – 8 

Формування ВТБ АТП в 
умовах спеціалізації та 
кооперації виробництва. 

8 2 – – 6 9 – – – 9 

Особливості технологічного 
проектування СТО. 16 2 – – 14 6,5 0,5 – – 6 

Разом за змістовим модулем 3 40 8 – – 32 24 1 – – 23 

ІНДЗ (к/р) – – – – – 30 – – – 30 

Семестровий контроль (залік) – – – – – – – – – – 

Усього годин 210 36 34 – 140 210 4 6 – 200 

 

5. Теми семінарських занять 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

    

 Усього   

 

6. Теми практичних занять 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

1 Розрахунок поточних ліній і робочих постів 12 2 
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2 Технологічний розрахунок виробничих зон, дільниць та 
складів 

10 2 

3 Технологічне планування виробничих зон та дільниць. 6 1 

4 Планування автотранспортного підприємства. 6 1 

 Усього 34 6 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

    

 Усього   

 

8. Самостійна робота 

 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

1 Розрахунок поточних ліній і робочих постів 34 43 

2 Технологічний розрахунок виробничих зон, дільниць та 
складів 

26 31 

3 Технологічне планування виробничих зон та дільниць. 18 31,5 

4 Планування автотранспортного підприємства. 30 41,5 

5 Реконструкція виробничо-технічної бази АТП. 12 8 

6 Формування ВТБ АТП в умовах спеціалізації та кооперації 
виробництва. 

6 9 

7 Особливості технологічного проектування СТО. 14 6 

8 Забезпечення індивідуальних завдань (к/р) – 30 

 Усього  140 200 
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9. Методи навчання 

Лекційні заняття, практичні заняття, індивідуальні завдання. 

10. Методи контролю 

Опитування,  залік. 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Денна форма навчання (залік) 

Вид контролю Кількість балів 

Лекції 18 лекцій х 1 = 18 
Поточний контроль  

Змістовий модуль 1 10 
Змістовий модуль 2 20 
Змістовий модуль 3 18 

Практичні заняття 17 занять х 2 = 34 
Загальна кількість балів 100 

 

Заочна форма навчання (залік) 

Вид контролю Кількість балів 

Лекції 4 лекцій х 2 = 8 
Практичні заняття 6 занять х 10 = 60 

Загальна кількість балів 100 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики для заліку 

90 – 100 А відмінно 
82-89 В 
74-81 С добре 

64-73 D 
60-63 Е задовільно 

зараховано 

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 
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0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної 

дисципліни «Виробничі системи на автотранспорті» для студентів денної та 

заочної форм навчання за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне 

господарство» освітньо-кваліфікаційних рівнів: «спеціаліст», «магістр». 

2. Шапко С.В. Виробничі системи на автомобільному транспорті. Практикум з 

технологічного розрахунку автотранспортних підприємств:  навчальний 

посібник / С.В. Шапко. – Кременчук. – ТОВ «Кременчуцька міська 

друкарня», 2014. – 146 с. 

3. Шапко С.В. Виробничі системи на автомобільному транспорті. Практикум з 

технологічного розрахунку автотранспортних підприємств. Видання друге, 

доповнене:  навчальний посібник / С.В. Шапко. – Кременчук. – ТОВ 

«Кременчуцька міська друкарня», 2016. – 146 с. 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Андрусенко С.І. Організація фірмового обслуговування: навчальний посібник.  

Київ: ІЗМН, 1996. 216 с.   

2. Виробничі   системи   на   транспорті:   навчальний   посібник  За ред. І.П. 

Курнікова. Київ: ІЗМН, 1999. 181 с. 

3. Волков В.П. Проектирование предприятий автомобильного транспорта: 

учебное пособие. Харьков: ХНАДУ, 2008. 564 с. 

4. Говорущенко Н.Я. Техническая эксплуатация автомобилей Харьков: Вища 

школа, 1984. 312 с. 

5. Канарчук В.Є. Виробничі системи на транспорті: підручник. Київ: Вища 

школа, 1997. 359 с. 
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6. Колесник П.А.. Шейнин В.А Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей: Учебник для вузов / 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Транспорт, 1985.  325 с. 

Допоміжна 

1. Краткий автомобильный справочник НИИАТ. / 10-е изд., перераб. и доп. 

Москва: Транспорт, 2004. 220 с. 

2. Курніков І.П.  Технологічне  проектування   підприємств    автомобільного 

транспорту:   навчальний   посібник Київ: Вища школа, 1993. 191с. 

3. Лудченко А.А.,  Сова. И.П. Техническое   обслуживание  и ремонт 

автомобилей. 2-е изд., перераб. и доп. Київ: Выща шк., 1983. 384 с. 

4. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных 

предприятий  и  станций  технического  обслуживания:  учебник  для вузов / 2-

е изд., перераб. и доп. Москва: Транспорт, 1993.  271 с. 


