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ВСТУП 
 

Ведуча роль у задоволенні постійно зростаючих потреб міст України в 

пасажирських перевезеннях приділяється міському транспорту.  

Рухомий склад на сучасному етапі свого розвитку відрізняється техніч-

ною складністю і великою розмаїтістю конструктивних рішень, високими ви-

могами надійності, безпеки експлуатації, експлуатаційної економічності і 

характеризується дуже широкою елементною базою, різною електромеханіч-

ною апаратурою, складною електронікою й електричними машинами, механіч-

ними агрегатами, пневматичним і гідравлічним устаткуванням. 

У процесі експлуатації транспортних засобів його надійність і інші влас-

тивості поступово знижуються, внаслідок зношування деталей, а так само коро-

зії й утоми матеріалу, з яких вони виготовлені. У рухомому складі з'являються 

різні несправності, що усувають при технічному обслуговуванні і ремонті. 

З технічної сторони обслуговування і ремонт транспортних засобів - це 

об'єктивна необхідність і тільки завдяки їм можливо підтримувати існування 

транспортних засобів до середньої тривалості його життя. 

Програма з курсу „Технічна експлуатація транспортних засобів” підгото-

влена згідно навчального плану і призначена для студентів 4 курсу денної і 4,5 

курсів заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електро-

механіка» спеціальності 6.092200 – «Електричні системи і комплекси транспор-

тних засобів». Дисципліна „Технічна експлуатація транспортних засобів” має за 

мету сформувати у студентів навички прийняття обґрунтованих рішень з пи-

тань технічної експлуатації об’єктів міського транспорту, у тому числі під час 

їх проектування та розробки. 

Мета досягається за рахунок вирішення таких задач: 

– вивчення основних вимог законодавства та основних національних, га-

лузевих нормативних актів в галузі міського транспорту; 

– вивчення загальних принципів організації технічного обслуговування та 

ремонту об’єктів міського транспорту; 
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– вивчення методів оптимізації складових технологічних процесів техніч-

ної експлуатації транспортних засобів; 

– ознайомлення з основним технологічним обладнанням та засобами ав-

томатизації , які використовують під час експлуатації транспортних засобів. 

Все це обумовлює актуальність вивчення дисципліни «Технічна експлуа-

тація транспортних засобів». 

Дисципліна «Технічна експлуатація транспортних засобів».є вибірковою 

навчальною дисципліною за переліком програми для підготовки бакалаврів за 

спеціальністю «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». 

Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є 

українським варіантом ECTS. Програма побудована за вимогами кредитно-

модульної системи організації навчального процесу. 

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: з метою 

найкращого засвоєння матеріалу студенти повинні до початку вивчення дисци-

пліни опанувати знання з матеріалознавства, теоретичної та прикладної механі-

ки, інженерної графіки, фізики, вищої математики, механічного і електричного 

обладнання. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

- СВО ХНАМГ Освітньо-кваліфікаційна характеристика рівня підготовки 

бакалавр від 15.12.2005 р.; 

- СВО ХНАМГ Освітньо-професійна програма рівня підготовки бакалавр 

від 15.12.2005 р.; 

- Навчальний план підготовки бакалавра за напрямом 0922 – «Електроме-

ханіка» спеціальності 6.092200 – «Електричні системи і комплекси транспорт-

них засобів» 2005 р. 

Програма ухвалена кафедрою електричного транспорту (протокол № 2 

від 7 вересня 2007 р.) та Вченою радою факультету Електричний транспорт 

(протокол № 1 від 25 вересня 2007 р.) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни  

 

1.1.1. Мета вивчення: Сформувати в студентів систему знань, умінь і навичок 

з управління технічним станом транспортних засобів і других об’єктів міського 

транспорту при оптимізації трудових і матеріальних витрат.  

 

1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні:  

− освоєння закономірностей зміни технічного стану технічних засобів 

для обґрунтування інженерних рішень в області організації технічно-

го обслуговування; 

− оволодіння методами визначення показників надійності транспорт-

них засобів і його елементів, планування на їхній основі періодично-

сті і обсягів технічних впливів; 

− вивчення методів і технічних засобів діагностування транспортних 

засобів; 

− придбання навичок у виборі методів діагностування і використання 

технічних засобів діагностування; 

− освоєння технологічних процесів і комплексу засобів для технічного 

обслуговування транспортних засобів, принципів створення спеціа-

льного устаткування; 

− придбання навичок у проектуванні експлуатаційних підприємств, у 

тому числі з застосуванням САПР, організації і керуванні виробниц-

твом при виконанні технічного обслуговування, з використанням 

ЕОМ. 
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1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 

Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 

вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 

на дану дисципліну 
Механічне обладнання транспортних 
засобів 

Ремонт транспортних засобів 

Електричне обладнання транспортних 
засобів  

Організація та управління на транс-
портних засобах 

Економіка підприємств транспортних 
засобів 

Теорія та  розрахунок електрооблад-
нання транспортних засобів 

Електропостачання Діагностування транспортних засобів  
Спеціальні електричні машини Інформаційні технології на транспор-

ті 
Організація експлуатації ТЗ Правила експлуатації транспортних 

засобів 
 

 

 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

 («Технічна експлуатація транспортних засобів») (7/252) годин/кредитів 

 Модуль 1. Загальні положення дисципліни, основи технічного обслугову-

вання і ремонту транспортних засобів транспорту. 

Змістові модулі (ЗМ): 

ЗМ 1.1. Управління технічною експлуатацією транспортних засобів.  

Навчальні елементи: 

1.1.1. Основи забезпечення працездатності транспортних засобів 

 
1.1.1.1. Технічна експлуатація транспортних засобів. Поняття і визначення. 
Мета і задачі технічної експлуатації. Якість, технічний стан і працездатність 
транспортних засобів. Види технічних станів: справний, несправний, праце-
здатний, непрацездатний, граничний. 
1.1.1.2. Основні причини зміни технічного стану транспортних засобів в про-
цесі експлуатації. Закономірності зміни технічного стану і їх класифікація. 
Відмови транспортних засобів транспорту. Класифікація відмов. Моделі від-
мов. 
1.1.1.3. Зношування деталей. Види зносу: механічний (абразивний, пластич-
ною деформацією, молекулярно-механічний, корозійно-механічний), втом-
лююче руйнування, хімічний, електроерозійний, тепловий, біологічний і 
старіння. Математичний опис процесів зношування. 
1.1.2. Надійність транспортних засобів 
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1.1.2.1 Поняття і визначення надійності. Безвідмовність, ремонтопридатність, 
збереження і довговічність. Основні показники надійності транспортних за-
собів електричного транспорту. Інформаційне забезпечення оцінки надійнос-
ті. 
1.1.2.2. Використання теорії надійності для вирішення практичних задач 
управлінням технічною експлуатацією транспортних засобів. Визначення оп-
тимальної періодичності технічних впливів, розрахунок оптимальних розмі-
рів обмінного фонду. Визначення норм витрат ресурсів. 

 

ЗМ 1.2. Наукові основи технічного обслуговування і ремонту 

транспортних засобів 
 

Навчальні елементи: 

 

1.2.1. Системи технічного обслуговування і ремонту транспортних засо-
бів  
1.2.1.1. Поняття про методи забезпечення працездатності транспортних засо-
бів транспортних засобів. Методи визначення нормативів і структури систем 
технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів. Діючі на тери-
торії України системи технічного обслуговування і ремонту. Періодичність 
технічних впливів і види робіт. 
1.2.1.2. Корегування нормативів системи технічного обслуговування і ремо-
нту транспортних засобів: умови експлуатації, віковий і структурний склад 
парку, сезонні та інші фактори, що впливають на варіацію витрат ресурсу 
транспортних засобів. Персонал і ефективність технічної експлуатації транс-
портних засобів. Перспективи розвитку системи технічного обслуговування і 
ремонту транспортних засобів транспортних засобів. 
1.2.2. Інформаційне забезпечення працездатності і технічна діагностика 
транспортних засобів. 
1.2.2.1. Методи одержання інформації при управлінні працездатністю елект-
ричного транспорту. Загальні положення. Діагноз, ретроспекція (технічна 
генетика), прогнозування. Системи діагностування технічних засобів, їхня 
класифікація. Об’єкт діагностування, алгоритм, технічні засоби і виконавці. 

 

Модуль 2. Технологія, організація і управління виробництвом технічного 
обслуговування і ремонту транспортних засобів  

 

 ЗМ 2.1. Технологія технічного обслуговування транспортних засобів. 
 

Навчальні елементи: 

2.1.1. Загальна характеристика технологічних процесів забезпечення 
працездатності транспортних засобів 
2.1.1.1. Поняття про технологічний процес. Загальна характеристика робіт: 
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прибирально-мийні, контрольно-діагностичні, регулювальні, мастильні, зва-
рювальні та ін. 
2.1.1.2. Технологічне обладнання.  
2.1.2 Технологія технічного обслуговування і ремонту транспортних  
засобів  
2.1.2.1. Щоденне обслуговування і ТО-1 транспортних засобів ТЗ 
2.1.2. 2. ТО-2 і середній ремонт транспортних засобів ТЗ 
2.1.2.3. Капітальний ремонт, сезонне обслуговування і непланові ремонти 
транспортних засобів ТЗ 

 

ЗМ 2.2. Організація і управління виробництвом технічного обслуговування 
і ремонту транспортних засобів  

 Навчальні елементи: 

 

2.2.1. Підприємства, що здійснюють технічне обслуговування транспорт-
них засобів. 
2.2.1.1. Типи підприємств. Основні принципи побудови організаційної струк-
тури транспортних підприємств. Задачі структурних підрозділів. Режими ро-
боти транспортних підприємств і їх підрозділів. Основні напрямки 
удосконалення організаційної структури транспортних підприємств. 
2.2.1.2. Виробничі програма і потужність транспортного підприємства. Поря-
док розрахунку підрозділів підприємства. Розрахунок виробничих програм: 
за кількістю видів технічних впливів, у трудових та у грошових показниках. 
Основні фактори, що визначають величину і ступінь використання виробни-
чої потужності підприємств. Основні принципи розрахунку виробничої по-
тужності. 

2.2.2. Організація технічного обслуговування на робочих місцях. 

2.2.2.1. Методи технічного обслуговування транспортних засобів. Обґрунту-
вання і вибір методу. Розрахунок поточних ліній для технічного обслугову-
вання. Визначення необхідної кількості робочих місць для технічного 
обслуговування і діагностування. Методи виконання непланових ремонтів 
транспортних засобів. 

2.2.2.2. Основне устаткування робочих місць і поточних ліній. Виконавці ро-
біт з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, організація 
їхньої праці. Контроль якості технічного обслуговування і ремонту транспор-
тних засобів. 

2.2.3. Організація збереження транспортних засобів і технічного майна. 
2.2.3.1. Організація збереження транспортних засобів. Організація збережен-
ня технічного майна. Визначення площ виробничих і допоміжних приміщень 
транспортних підприємств МЕТ. 

2.2.3.2. Планувальні рішення транспортних підприємств МТ. Оцінка проект-
них рішень. 
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2.2.4. Підготовка і робота транспортних засобів на лінії. 

2.2.4.1. Випуск транспортних засобів на лінії. Організація швидкої допомоги. 
Нормативна й експлуатаційно-технічна документація. 

2.2.4.2. Планування організації технічного обслуговування і ремонту транс-
портних засобів. Удосконалення організації технічного обслуговування і ре-
монту транспортних засобів. 

2.2.5. Охорона навколишнього середовища від шкідливих впливів тран-
спорту.  

2.2.5.1. Вплив МТ на навколишнє середовище. Методи зменшення шкідливо-
го впливу автомобільного транспорту. Вплив якості виконання технічного 
обслуговування на рівень шуму і вібрації. Заходи щодо зменшення рівня ра-
діоперешкод. Попередження забруднення навколишнього середовища лако-
фарбовими і мастильними матеріалами, електролітом акумуляторних 
батарей. Регенерація електроліту. 

 
 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 

Вміння 
(за рівнями сформованості) 

 та знання 

Сфери дія-
льності 

(виробнича, 
 соціально-
виробнича, 
соціально-
побутова) 

Функції діяль-
ності 

у виробничій 
сфері 

(проектувальна, 
організаційна, 
управлінська, 
виконавська, 

технічна, інші) 
1 2 3 

Вміння: 
- визначати технічний стан технічних засобів для 
обґрунтування інженерних рішень в області ор-
ганізації технічного обслуговування; 
- визначати показники надійності транспортних 
засобів і його елементів, планувати на їхній осно-
ві періодичність і обсяг технічних впливів; 
-вибирати методи і технічні засоби діагностуван-
ня транспортних засобів; 
- освоювати технологічні процеси і комплекс за-
собів для технічного обслуговування транспорт-
них засобів, 
- організовувати і керувати виробництвом при 
виконанні технічного обслуговування з викорис-
танням ЕОМ,  

Виробнича, 
соціально-
виробнича 
діяльність 

Проектувальна, 
організаційна, 
управлінська, 
виконавська, те-
хнічна  
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Продовження табл. 
1 2 3 

- розробляти нормативно-технологічні документи 
на технологічні процеси технічного обслугову-
вання та ремонт транспортних засобів з викорис-
танням ПЕОМ; 
- оформлювати зміни в нормативно-
технологічних документах у зв’язку з коригуван-
ням технологічних процесів та режимів виробни-
цтва; 
- уміти забезпечити безпеку праці робітників під 
час виконання технічного обслуговування та ре-
монту транспортних засобів. 
Знання:  
- організовувати виконання технологічних проце-
сів  технічного обслуговування та ремонту транс-
портних засобів; 
- розробляти проекти спеціального устаткування; 
проектування експлуатаційних підприємств, у 
тому числі з застосуванням САПР 
- володіти засобами ділового спілкування; 
- уміти створювати психологічний мікроклімат  
та ефективні ділові стосунки в структурі ремонт-
ного підприємства. 
- уміти організовувати чітку роботу при прове-
денні технічних оглядів РС, ремонту транспорт-
них засобів в структурі ремонтно-
експлуатаційного підприємства; 
- уміти кваліфікаційно користуватися певною до-
кументацією; 
- уміти оформляти замовлення на забезпечення 
робочих місць всім необхідним згідно нормати-
вам технологічних документів 

Навички:  
- прийняття обґрунтованих рішень з питань тех-
нічної експлуатації транспортних засобів, у тому 
числі під час їх проектування та розробки з вико-
ристанням програмного забезпечення АРМ. 
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1.4. Рекомендована основна навчальна література 

 
1. Далека В.Х., Будниченко В.Б., Карпушин Е.І., Коваленко В.І. Технічна 

експлуатація міського електричного транспорту. Навчальний посібник для сту-

дентів спеціальностей 7.092 201 – Електричні системи і комплекси транспорт-

них засобів, 7.092 202 – Електричний транспорт. Харків, ХНАМГ, 2007. – 285 с. 

(З грифом МОН України). 

2. Форнальчик Є.Ю., Оліскевич М.С., Мастикаш О.Л., Пельо Р.А. Технічна 

експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник. Львів, Афіша, 

2004. – 492 с. 

3. Правила експлуатації трамвая і тролейбуса. Затв. Держжитлокомунгос-

пом України 10.12.96 (Наказ №103), введ. в дію з 16.03.97. Доп. 2004.- К.: 

Держжитлокомунгосп, 2004. – 108 с. 

4. Веклич В. Ф. Диагностирование технического состояния троллейбусов. 

М.: Транспорт, 1990.- 295 с. 

5. Далека В.Х., Коваленко В.І., Храмцов А.Д., Шавкун В.М. Методичні 

вказівки проведення практичних занять з дисципліни „Технічна експлуатація 

міського електротранспорту”. Харків: ХНАМГ, 2004. – 48 с. 

6. Далека В.Х., Будниченко В.Б., Коваленко В.І., Гарбуз Н.В. Збірник задач 

з технічної експлуатації транспортних засобів. Для студентів спеціальностей 

7.092 201 – Електричні системи і комплекси транспортних засобів, 7.092 202 – 

Електричний транспорт. Харків: ХНАМГ, 2008. – 65 с. 

7. Далека В.Х., Коваленко В.І., Будниченко В.Б., Хворост М.В. Практикум 

з технічної експлуатації міського електричного транспорту. Харків: ХНАМГ, 

2007. – 171 с (З грифом МОН України). 

8. Далека В.Х, Коваленко В.І., Шавкун В.М., Храмцов А.Д. Методичні вка-

зівки до виконання лабораторних робіт з технічної експлуатації електричного 

транспорту. Харків: ХНАМГ, 2007. – 85 с. 

9. Далека В.Х., Коваленко В.І., Шавкун В.М. Методичні вказівки до курсо-

вого проекту з технічної експлуатації. Рухомий склад трамвая і тролейбуса. Ха-

рків: ХНАМГ, 2007. – 73 с. 
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1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 

Анотація програми навчальної дисципліни 

Технічна експлуатація транспортних засобів 

МЕТА: Сформувати в студентів систему знань, умінь і навичок з управління 

технічним станом транспортних засобів при оптимізації трудових і матеріаль-

них витрат.  

Предмет: Набуття знань, які дають основу для прийняття обґрунтованих 

технічних, технологічних та організаційних рішень під час організації технічної 

експлуатації об’єктів транспортних засобів. 

 («Технічна експлуатація транспортних засобів») (7/252) годин/кредитів 

 Модуль 1. Загальні положення дисципліни, основи технічного обслуговування 

і ремонту транспортних засобів. 

Змістові модулі (ЗМ): 

ЗМ 1.1. Управління технічною експлуатацією транспортних засобів.  

ЗМ 1.2. Наукові основи технічного обслуговування і ремонту транспортних за-

собів. 

Модуль 2. Технологія, організація і управління виробництвом технічного об-

слуговування і ремонту транспортних засобів. 

Змістові модулі (ЗМ): 

ЗМ 2.1. Технологія технічного обслуговування транспортних засобів. 

ЗМ 2.2. Організація і управління виробництвом технічного обслуговування і 

ремонту транспортних засобів. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Техническая эксплуатация транспортных средств 

ЦЕЛЬ: Сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков по управ-

лению техническим состоянием транспортных средств при оптимизации трудо-

вых и материальных затрат. 

Предмет: Приобретение знаний, которые дают основу для принятия 

обоснованных технических, технологических и организационных решений во 

время организации технической эксплуатации объектов транспортных средств. 

     («Техническая эксплуатация транспортных средств») (7/252) часов/кредитов 
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 Модуль 1. Общие положения дисциплины, основы технического обслужива-

ния и ремонта транспортных средств. 

Содержательные модули (СМ): 

СМ 1.1. Управление технической эксплуатацией транспортных средств.  

СМ 1.2. Научные основы технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств 

Модуль 2. Технология, организация и управление производством технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств. 

Содержательные модули (СМ): 

СМ 2.1. Технология технического обслуживания транспортных средств. 

СМ 2.2. Организация и управление производством технического обслуживания 

и ремонта транспортных средств. 

 

Annotation of the program of educational discipline 

Technical exploitation of transport vehicles 

PURPOSE: To form the system of knowledges for students, abilities and skills on a 

management the technical state of transport vehicles during optimization of labour 

and financial expenses. 

Object: Acquisition of knowledges which give basis for acceptance of the 

grounded technical, technological and organizational decisions during organization of 

technical exploitation of objects of transport vehicles. 

(«Technical exploitation of transport vehicles») (7/252) clock/credits 

 Module 1. Generals of discipline, bases of technical service and repair of trans-

port vehicles. 

Rich in content modules (RM): 

RM 1.1. Management technical exploitation of transport vehicles.  

RM 1.2. Scientific bases of technical service and repair of transport vehicles 

Module 2. Technology, organization and management of operations of technical 

service and repair of transport vehicles. 

Rich in content modules (RM): 

RM 2.1. Technology of technical maintenance of transport vehicles. 

RM 2.2. Organization and management of operations of technical service and 

repair of transport vehicles. 
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2. Р О Б О Ч А  П Р О Г Р А М А   Н А В Ч А Л Ь Н О І   Д И С Ц И П Л І Н И 
 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
 за спеціальностями та видами навчальної роботи 

 

Години 

у тому числі у тому числі 

Спеціаль-
ність, 

спеціалі-
зація 

(шифр) 

Ф
ор

м
а 

н
ав

ча
н

н
я 

В
сь

ог
о 

кр
ед

и
т/

го
д.

 

С
ем

ес
тр

 (
и

) 

Ауди-
торні Лекції 

Прак-
тичні, 

се-
мінари

Лабо-
ратор-

ні 

Са-
мос-
тійна 
робо-

та К
он

.р
об

 

К
П

/К
Р

 

Р
Г

Р
 Іс

п
и

ти
 

(с
ем

ес
тр

и
) 

За
лі

ки
 

(с
ем

ес
тр

и
) 

6.092200 
Ден-

на 
7/252 7,8 105 45 30 30 147  40  8 7 

6.092200 
Заоч-

на 
7/252 8,9 36 18 12 6 216  40  9 8 

 

 
2.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

(«Технічна експлуатація транспортних засобів») (7/252) годин/кредитів 
Модуль 1.Загальні положення дисципліни, основи технічного обслуговування і 
ремонту транспортних засобів. 
Змістові модулі (ЗМ): 

ЗМ 1.1. Управління технічною експлуатацією.  
ЗМ 1.2 Наукові основи технічного обслуговування і ремонту транспортних за-
собів. 

 
Навчальні елементи: 

 

1.1.1. Основи забезпечення працездатності транспортних засобів. 

 
1.1.1.1. Технічна експлуатація транспортних засобів. Поняття і визначення. 
Мета і задачі технічної експлуатації. Якість, технічний стан і працездатність 
транспортних засобів. Види технічних станів: справний, несправний, праце-
здатний, непрацездатний, граничний. 
1.1.1.2. Основні причини зміни технічного стану транспортних засобів в про-
цесі експлуатації. Закономірності зміни технічного стану і їх класифікація. 
Відмови транспортних засобів. Класифікація відмов. Моделі відмов. 
1.1.1.3. Зношування деталей. Види зносу: механічний (абразивний, пластич-
ною деформацією, молекулярно-механічний, корозійно-механічний), втом-
лююче руйнування, хімічний, електроерозійний, тепловий, біологічний і 
старіння. Математичний опис процесів зношування. 
1.1.2. Надійність транспортних засобів. 
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1.1.2.1 Поняття і визначення надійності. Безвідмовність, ремонтопридатність, 
збереження і довговічність. Основні показники надійності транспортних за-
собів електричного транспорту. Інформаційне забезпечення оцінки надійнос-
ті. 
1.1.2.2. Використання теорії надійності для вирішення практичних задач 
управлінням технічною експлуатацією електричного транспорту. Визначення 
оптимальної періодичності технічних впливів, розрахунок оптимальних роз-
мірів обмінного фонду. Визначення норм витрат ресурсів. 

 

ЗМ 1.2. Наукові основи технічного обслуговування і ремонту транспорт-
них засобів 

 
Навчальні елементи: 

 

1.2.1. Система технічного обслуговування і ремонту транспортних 
засобів 

 
1.2.1.1. Поняття про методи забезпечення працездатності транспортних засо-
бів. Методи визначення нормативів і структури систем технічного обслуго-
вування і ремонту транспортних засобів. Діючі на території України системи 
технічного обслуговування і ремонту. Періодичність технічних впливів і ви-
ди робіт. 
1.2.1.2. Корегування нормативів системи технічного обслуговування і ремо-
нту транспортних засобів: умови експлуатації, віковий і структурний склад 
парку, сезонні та інші фактори, що впливають на варіацію витрат ресурсу 
транспортних засобів. Персонал і ефективність технічної експлуатації транс-
портних засобів. Перспективи розвитку системи технічного обслуговування і 
ремонту транспортних засобів міського транспорту. 
1.2.2. Інформаційне забезпечення працездатності і технічна діагностика 
транспортних засобів. 
1.2.2.1. Методи одержання інформації при управлінні працездатністю елект-
ричного транспорту. Загальні положення. Діагноз, ретроспекція (технічна 
генетика), прогнозування. Системи діагностування технічних засобів, їхня 
класифікація. Об’єкт діагностування, алгоритм, технічні засоби і виконавці. 

 

Модуль 2. Технологія, організація і управління виробництвом технічного 
обслуговування і ремонту транспортних засобів 

 

 ЗМ 2.1. Технологія технічного обслуговування транспортних засобів. 
 

Навчальні елементи: 

2.1.1. Загальна характеристика технологічних процесів забезпечення 
працездатності транспортних засобів 
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2.1.1.1. Поняття про технологічний процес. Загальна характеристика робіт: 
прибирально-мийні, контрольно-діагностичні, регулювальні, мастильні, зва-
рювальні та ін. 
2.1.1.2. Технологічне обладнання.  
2.1.2 Технологія технічного обслуговування і ремонту транспортних за-
собів 
2.1.2.1. Щоденне обслуговування і ТО-1 транспортних засобів МТ 
2.1.2. 2. ТО-2 і середній ремонт транспортних засобів МТ 
2.1.2.3. Капітальний ремонт, сезонне обслуговування і непланові ремонти 
транспортних засобів МТ  

 

ЗМ 2.2. Організація і управління виробництвом технічного обслуговування 
і ремонту транспортних засобів 

 
Навчальні елементи: 

 

2.2.1. Підприємства, що здійснюють технічне обслуговування транспорт-
них засобів. 
2.2.1.1. Типи підприємств. Основні принципи побудови організаційної струк-
тури транспортних підприємств. Задачі структурних підрозділів. Режими ро-
боти транспортних підприємств і їх підрозділів. Основні напрямки 
удосконалення організаційної структури транспортних підприємств. 
2.2.1.2. Виробничі програма і потужність транспортного підприємства. Поря-
док розрахунку підрозділів підприємства. Розрахунок виробничих програм: 
за кількістю видів технічних впливів, у трудових та у грошових показниках. 
Основні фактори, що визначають величину і ступінь використання виробни-
чої потужності підприємств. Основні принципи розрахунку виробничої по-
тужності. 

2.2.2. Організація технічного обслуговування на робочих місцях. 

2.2.2.1. Методи технічного обслуговування транспортних засобів. Обґрунту-
вання і вибір методу. Розрахунок поточних ліній для технічного обслугову-
вання. Визначення необхідної кількості робочих місць для технічного 
обслуговування і діагностування. Методи виконання непланових ремонтів 
транспортних засобів. 

2.2.2.2. Основне устаткування робочих місць і поточних ліній. Виконавці ро-
біт з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, організація 
їхньої праці. Контроль якості технічного обслуговування і ремонту транспор-
тних засобів. 

2.2.3. Організація збереження транспортних засобів і технічного майна. 
2.2.3.1. Організація збереження транспортних засобів. Організація збережен-
ня технічного майна. Визначення площ виробничих і допоміжних приміщень 
транспортних підприємств МТ. 
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2.2.3.2. Планувальні рішення транспортних підприємств МТ. Оцінка проект-
них рішень. 

2.2.4. Підготовка і робота транспортних засобів на лінії. 

2.2.4.1. Випуск транспортних засобів на лінії. Організація швидкої допомоги. 
Нормативна й експлуатаційно-технічна документація. 

2.2.4.2. Планування організації технічного обслуговування і ремонту транс-
портних засобів. Удосконалення організації технічного обслуговування і ре-
монту транспортних засобів. 

2.2.5. Охорона навколишнього середовища від шкідливих впливів тран-
спорту.  

2.2.5.1. Вплив МЕТ на навколишнє середовище. Методи зменшення шкідли-
вого впливу автомобільного транспорту. Вплив якості виконання технічного 
обслуговування на рівень шуму і вібрації. Заходи щодо зменшення рівня ра-
діоперешкод. Попередження забруднення навколишнього середовища лако-
фарбовими і мастильними матеріалами, електролітом акумуляторних 
батарей. Регенерація електроліту. 

 
 

2.3 Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми  
навчальної роботи студента 

 
Форми навчальної роботи 

Модулі (семестри) та зміст модулів 

Всьо-
го 

кре-
дит/го

д. 

Лекції 
Прак-
тичні 

Лабора-
торні 

Самос-
тійна 

робота 

7-й семестр 4-го курсу  
Модуль 1.Загальні положення дисциплі-
ни, основи технічного обслуговування і 
ремонту транспортних засобів 

3,5/
126 

30 15 15 66 

ЗМ 1.1. Управління технічною експлуата-
цією транспортних засобів.  

1,5/
54 

10 7 7 30 

ЗМ 1.2 Наукові основи технічного обслуго-
вування і ремонту транспортних засобів. 

2,0/
72 

20 8 8 36 

8-й семестр 4-го курсу 
Модуль 2. Технологія, організація і 
управління виробництвом технічного 
обслуговування і ремонту транспорт-
них засобів 

3,5/
126 

15 15 15 81 

ЗМ 2.1. Технологія технічного обслугову-
вання транспортних засобів. 

1,5/
54 

7 7 7 33 

ЗМ 2.2. Організація і управління  
виробництвом технічного обслуговування і 

і ремонту транспортних засобів 

2,0/
72 

8 8 8 48 
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2.4. Тематичний план 
(розподіл часу за темами, формами і видами навчальної роботи) 

 
 Обсяг у годинах 

Зміст навчальної дисципліни (теми, підтеми) Денне навчання Заочне навчання 

 Л П Лз СРС Л П Лз СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Технічний стан транспортних засобів і його 
зміна в процесі експлуатації. 

1 2  6 1 1  6 

Тема 2 Закономірності зміни технічного стану 
транспортних засобів, систем електропостачання і 
трамвайного рейкового шляху. 

1 2  5 2 1  6 

Тема 3 Надійність технічних засобів. 2 2  6 1 1  10 

Тема 4 Використання теорії надійності для рішен-
ня практичних задач управління технічним станом 
транспортних засобів. 

4 2  2  1  6 

Тема 5 Система технічного обслуговування і ре-
монту. 

2 1  4 1 1  6 

Тема 6 Технічна діагностика. 2 2  6 1   10 

2. Тема 7 Мийно-прибиральні роботи. 1   2    6 

Тема 8 Контрольно-діагностичні, регулювальні й 
інші роботи з ходової частини транспортних засо-
бів. 

2 1 4 5 1 1  10 

Тема 9 Контрольно-діагностичні, регулювальні й 
інші роботи з органами управління транспортних 
засобів. 

2 1 2 4 1 1 2 10 

Тема 10 Контрольно-діагностичні, регулювальні й 
інші роботи на пневматичному і гідравлічному 
устаткуванню. 

2 1 4 5 1 1 2 10 

Тема 11 Контрольно-діагностичні, регулювальні й 
інші роботи на електричному обладнанні. 

2 1 6 4 1 1 2 8 

Тема 12 Мастильні роботи. 1   1    4 

Тема 13 Сезонне обслуговування. 1 2  2    4 

3. Тема 14 Підприємства, що здійснюють технічне 
обслуговування транспортних засобів. 

1 2 4 4    6 

Тема 15 Виробничі програма і потужність транс-
портного підприємства транспортних засобів. 

1 1  4 1 1  8 

Тема 16 Організація технічного обслуговування на 
робочих місцях. 

1 1 8 4 1 1  6 

Тема 17 Методи технічного обслуговування і ре-
монту транспортних засобів. 

1 1 2 5   2 8 

Тема 18 Основне устаткування робочих місць і по-
токових ліній. 

1 1  8    8 

Тема 19 Виконавці робіт з технічного обслугову-
вання і ремонту транспортних засобів, організація 
їхньої праці. 

1 1  4    6 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 20 Контроль якості технічного обслугову-
вання і ремонту транспортних засобів. 

1   6    4 

Тема 21 Організація збереження транспортних за-
собів. 

1   6    4 

Тема 22 Організація збереження технічного майна. 1   4    4 

Тема 23 Визначення площ виробничих і допоміж-
них приміщень транспортних підприємств. 

1 2  6 1 1  8 

Тема 24 Організація швидкої технічної допомоги. 1   4    6 

Тема 25 Удосконалення організації технічного об-
слуговування на транспортному підприємстві. 

1   8    10 

Тема 26 Планування робіт з технічного обслугову-
вання на підприємстві. 

2   8    8 

Тема 27 Використання математичних методів для 
планування й організації технічного обслугову-
вання і ремонту транспортних засобів. 

2 2  6 1 1  10 

Тема 28 Нормативна й експлуатаційно-технічна 
документація. 

1   6 1   8 

 Тема 29 Планувальні рішення транспортних під-
приємств. 

2 1  4 1   6 

Тема 30 Оцінка проектних рішень. 1 1  4    6 

Тема 31 Охорона навколишнього середовища від 
шкідливих впливів транспорту. 

2   4    4 

Разом 45 30 30 147 18 12 6 216 

 

Примітка. Лабораторні роботи з студентами заочної форми навчання прово-
дяться в обсязі 4 години за переліком методичних вказівок і вибором викладача 
в залежності від місця проведення робіт (лабораторії академії, навчально-
консультаційних центрів, виробнича база підприємств тощо). 

 

2.5. Курсовий проект  
 

Темами курсових проектів, як правило, є обґрунтування проектування або 
реконструкції цехів і ділянок депо для технічного обслуговування РС, організа-
ції ТО, діагностування та виконання непланових ремонтів.  

При проектуванні (у найбільш типовому випадку) виконується розрахунок 
виробничої програми з технічного обслуговування і ремонту РС, трудомісткос-
ті ТО і непланових ремонтів, виконується технологічне проектування зон тех-
нічного обслуговування, діагностування і ремонту.  

У конструкторській частині проекту на підставі огляду патентів, винаходів 
та технічної літератури проводять аналіз аналогів, обґрунтовують запропонова-
ну конструкцію, виконують розрахунок її елементів і дають опис роботи в ці-
лому.  
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Вихідні дані видаються студентам за варіантами (номер варіанта відпові-
дає порядковому номеру студента в груповому журналі, або вибором студента 
за погодженням з викладачем). Для студентів заочної форми навчання тематика 
курсового проекту може відповідати питанням, що розв'язуються за місцем ро-
боти.  

За вихідними даними виконуються необхідні обгрунтування і розрахунки в 
обсягах, обумовлених темою і переліком робіт згідно з табл.2.3.1.  

У табл. 2.3.1 наведено склад проектів з наступних п'яти тем:  
1) організація технічного обслуговування і виконання непланових ремонтів 

транспортних засобів (РС) у депо ;  
2) організація технічного обслуговування і діагностування РС у депо ;  
3) організація випуску, технічного обслуговування і виконання непланових ре-

монтів РС у депо;  
4) 4) організація випуску, технічного обслуговування і діагностування РС у де-

по;  
5) визначення кількості транспортних засобів й організація його технічного об-

слуговування в депо. 
 

Таблиця 2.5.1 – Склад курсових проектів залежно від теми проекту  

Теми  
проектів 

Обсяг у го-
динах 

№ 
пп. 

 
Склад курсового проекту  

1 2 3 4 5 Ден. Заоч. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА         
 Вступ + + + + + 0.5 0.5 

1 Загальна частина       2.0 2.0 

1.1 Вибір типу транспортних засобів      + 0.5 0.5 
1.2 Визначення необхідної кількості одиниць  

транспортних засобів 
  + + + 0.5 0.5 

1.3 Характеристика транспортних засобів з уточненням 
по заданому обладнанню 

+ + +   0.5 0.5 

1.4 Характеристика прийнятої системи технічного об-
слуговування та ремонту  

+ +  +  0.5 0.5 

2 Розрахунково-технологічна частина       12.5 12.5 

2.1 Розрахунок виробничої програми  + + + + + 1.5 1.5 
2.2 Розрахунок показників надійності + + + + + 1.0 1.0 
2.3 Обгрунтування структурної схеми підприємства + +  + + 0.5 0.5 
2.4 Вибір і обґрунтування методів організації ТО та НР + + + + + 0.5 0.5 
2.5 Розрахунок кількості постів, ліній для зон ТО, НР,  

діагностування 
+ + + + + 0.5 0.5 

2.6 Розрахунок чисельності робітників основного ви-
робництва 

+ +    1.0 1.0 

2.7 Розподіл робочих за постами, спеціальностями, 
кваліфікацією та робочими місцями  

+ +    1.0 1.0 

2.8 Підбір технологічного устаткування  + + + + + 1.5 1.5 
2.9 Розрахунок виробничих і допоміжних площ + + + + + 1.5 1.5 

2.10 Розрахунок площ побутових приміщень  + +    1.0 1.0 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1
1 

Розробка технологічних карт на ЩО, ТО-1, ТО-2 
заданого виду обладнання 

     1.5 1.5 

 - постової, (ЩО, ТО-1) + +    0.5 0.5 
  - операційної, (ТО-2)    + + 0.5 0.5 

3 Організаційна частина      7.0 7.0 

3.1 Схема технологічного процесу ТО заданого виду 
обладнання 

+ + + + + 0.5 0.5 

3.2 Розробка графіків виконання ТО-1 і ТО-2    + + 0.5 0.5 
3.3 Планування цеху технічного обслуговування  + +    1.5 1.5 
3.4 Планування дільниць для виконання ТО і ремонту 

 даного виду обладнання 
  + + + 1.0 1.0 

3.5 Розробка генерального плану підприємства    + + + 1.5 1.5 
3.6 Вибір і обґрунтування режимів праці та відпочинку  + + + + + 0.5 0.5 
3.7 Виконання у проекті вимог правил техніки безпеки, 

виробничої санітарії та пожежної безпеки  
+ + + + + 1.0 1.0 

3.8 Заходи з охорони навколишнього середовища  + + + + + 0.5 0.5 
4 Конструкторська частина       4.0 4.0 

4.1 Аналіз спеціального технологічного устаткування 
(пристроїв, приладів) для контрольно-

діагностичних та регулювальних робіт для заданого 
виду обладнання  

+ + + + + 2.5 2.5 

4.2 Розрахунок показників контролепридатності  + + + + + 0.5 0.5 
4.3 Розробка технічного опису і посібника з експлуата-

ції 
+ + + + + 1.0 1.0 

5 Техніко-економічне обґрунтування проектних 
рішень 

     2.0 2.0 

5.1 Техніко-економічна оцінка транспортного підпри-
ємства 

   + + 1.0 1.0 

5.2 Розрахунок показників ремонтопридатності   + +   0.5 0.5 
5.3 Розрахунок показників діагностування  + +    0.5 0.5 

 Список використаних джерел + + + + +   
 Додатки        
 Графічна частина (2 ÷÷÷÷ 3 аркуші формату А1)       12.0 12.0 

 1 Планування цеху технічного обслуговування (1 ар-
куш) 

+     2.0 2.0 

2 Планування ділянок для технічного обслуговування 
і ремонту заданого виду обладнання (1 аркуш) 

 +    1.5 1.5 

3 Схема технологічного процесу із застосуванням  
діагностування (1 аркуш) 

  +   1.5 1.5 

4 Генеральний план підприємства (1 аркуш)    + + 2.0 2.0 
5 Конструкторські розробки (1÷÷÷÷2 аркуші) + + + + + 2.5 2.5 

         
 Інформаційний листок  

(відповідно до вимог) 
+ + + + + 2.5 2.5 

 Разом      40 40 
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2.6. Самостійна навчальна робота студента 

Організація самостійної роботи проводиться відповідно до нормативних 

вимог (Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладів. Затв. Наказам Міністерства освіти України 02.06.1993р., зареєстр. В 

Мінюсті України 23.11.1993р.)  

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального 

матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламенту-

ється навчальним планом (робочим навчальним планом) і повинен становити 

не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведе-

ного для вивчення навчальної дисципліни. 

З тих навчальних тем, де передбачено не лише засвоєння певного обсягу 

знань, а й вироблення необхідних практичних вмінь і навичок, обсяг аудито-

рних занять становить, як правило, близько 2/3, а з інших навчальних дис-

циплін — близько 1/3 загального обсягу часу. 

Самостійна робота студентів повинна бути забезпечена всіма навчально-

методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної дис-

ципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібни-

ками, конспектами лекцій, навчально-лабораторним обладнанням, електронно-

обчислювальною технікою тощо. 

 Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповід-

на наукова література та періодичні видання. 

 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів повинне передбачає 

засоби самоконтролю (тести, пакет контрольних завдань тощо). 

 Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з техніч-

ної експлуатації електричного транспорту може виконуватися у бібліотеці, 

навчальних кабінетах і лабораторіях, комп'ютерних класах, а також в домаш-

ніх умовах. 

Викладач визначає обсяг і зміст самостійної роботи, узгоджує її з ін-

шими видами навчальної діяльності, розробляє методичні засоби проведення 

поточного та підсумкового контролю, аналізує результати самостійної навча-

льної роботи кожного студента. Така співпраця можлива, а іноді й необхідна, 

зокрема, при організації самостійної роботи студентів з використанням уніка-

льного обладнання та устаткування, складних систем доступу до інформації 

(комп'ютерних баз даних, систем автоматизованого проектування) тощо. 
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2.7. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

2.7.1 Види та засоби контролю (денна форма) 

 

2.7.2 Засоби контролю (заочна форма): 

Форми поточного контролю знань. 

Обов’язковим елементом самостійної роботи студента є виконання конт-

рольних робіт (8 семестр) і захист курсового проекту (9 семестр). Контроль за 

виконанням курсового проекту виконується відповідно до графіку консульта-

цій. Захист курсового проекту відбувається у позааудиторний час. Оцінюються 

знання студентом основних визначень і законів, а також вмінь застосовувати їх 

при виконанні технічних розрахунків. Курсовий проект має бути виконаний у 

повному обсязі, акуратно оформлений та містити аналіз отриманих результатів. 

 

Підсумковий контроль знань. 

Здійснюється в екзаменаційну сесію-7 семестр у формі заліку і 8 семестр 

у формі іспиту, до якого допускаються студенти, що виконали і захистили кур-

совий проект. Кожний студент отримує екзаменаційний білет, у який входить 

два теоретичних питання і одна задача. Елементи білету (теоретичні питання і 

задача) охоплюють усі розділи дисципліни. Викладач оцінює по 4-бальній шка-

лі відповідь по кожному елементу білету. Загальна оцінка формується як серед-

нє арифметичне оцінок по усім елементам білету з округленням до цілого 

числа. 

 

 Види та засоби контролю 
Розподіл ба-

лів, % 
МОДУЛЬ 

ЗМ 1.1 Тестування, індивідуальні завдання. 30% 
ЗМ 1.2 Тестування, захист лабораторних робіт 30% 
Підсумковий контроль з модулю 1 (залік) 40% 
 Всього за модулем 100% 
ЗМ 2.1 Тестування, індивідуальні завдання. 20% 
ЗМ 2.2 Тестування, захист лабораторних робіт 20% 
ЗМ 2.3 Захист курсового проекту 20% 
Підсумковий контроль з модулю 2 (іспит) 40% 

 Всього за модулем 100% 
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2.7.А. Засоби і форми поточного контролю (Контрольні роботи, тестування та ін.) 
 

 Види контролю та їх стислий зміст Обсяг у годинах 
  Денне навчання Заочне навчання 
1  

Контрольні роботи за даними курсового проекту 
10 Єдина контро-

льна робота 
2  

Звіти з лабораторних робіт 
10% від обсягу 
на захист звітів 

10% від обсягу 
на захист звітів 

 
 
2.7 Б. Засоби і форми підсумкового контролю 
 

 Види контролю та їх стислий зміст 

1 
денне, 
(заочне) 
 

 

Заліки в семестрі 7, ( 9 ) комплект завдань (30 шт.) 

2  
денне, 
(заочне) 
 

Іспити в семестрі 8, ( 10 ) комплект білетів (40 шт.) 

 

 
Таблиця 1 - Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань сту-

дентів 
Оцінка за націона-

льною шкалою 
Визначення назви за шкалою 

ECTS 
ECTS 
оцінка 

% набраних балів 

ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне виконан-
ня лише з незначними помил-
ками 

А більше 90 – 100  

Дуже добре – вище середнього 
рівня з кількома помилками 

В 
більше 80 – 90 

включно 
ДОБРЕ Добре – у загальному прави-

льна робота з певною кількіс-
тю грубих помилок 

С 
більше 70 – 80 

включно 

Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 

D 
більше 60 – 70 

включно 
ЗАДОВІЛЬНО 

Достатньо – виконання задо-
вольняє мінімальні критерії 

Е 
більше 50 – 60 

включно 
Незадовільно* – потрібно по-
працювати перед тим, як пере-
здати тест  

FX* 
більше 26 – 50 

включно 

НЕЗАДОВІЛЬНО Незадовільно** – необхідна 
серйозна подальша робота з 
повторним вивченням змісто-
вого модуля 

F** від 0 – 25 включно 

* з можливістю повторного складання; 
** з обов’язковим повторним курсом. 
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2.8. Інформаційно-методичне забезпечення з дисципліни  
 «Технічна експлуатація транспортних засобів» 

 
Ведучий викладач: д.т.н., проф. Далека В.Х., 
Викладачі: ст. викл. Коваленко В.І., ас. Шавкун В.М.  
 

Наявність  
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 

Х К М Д С Мова 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Лекції       

1.1 Далека В.Х., Будниченко В.Б., Карпушин Е.І., Ковале-
нко В.І. Технічна експлуатація міського електричного 
транспорту. Навчальний посібник для студентів спеці-
альностей 7.092 201 – Електричні системи і комплекси 
транспортних засобів, 7.092 202 – Електричний транс-
порт. Харків: ХНАМГ, 2007. - 285 с. (З грифом МОН 

України).  

220     укр 

1.2 Форнальчик Є.Ю., Оліскевич М.С., Мастикаш О.Л., 
Пельо Р.А. Технічна експлуатація та надійність авто-
мобілів: Навчальний посібник. Львів: Афіша, 2004. – 
492 с.  

1     укр 

1.3 Правила експлуатації трамвая і тролейбуса. Затв. 
Держжитлокомунгоспом України 10.12.96 (Наказ 
№103), введ. в дію з 16.03.97. Доп. 2004.- К.: Держжит-
локомунгосп , 2004.- 108 с. 

50     укр 

1.4 Вірченко В.В., Далека В.Х., Карпушин Е.І., Менжерес 
В.А. Безпека руху на міському електротранспорті. До-
відник законодавчих та нормативних документів. Кни-
га 1. Управління безпекою руху. Харків: ХДАМГ, 
2002.- 225с. (З грифом МОН України). 

52     укр 

1.5 Вірченко В.В., Далека В.Х., Карпушин Е.І., Менжерес 
В.А. Безпека руху на міскому електротранспорті. Дові-
дник законодавчих нормативних документів. Книга 2. 
Безпека пасажирських перевезень. Харків: ХДАМГ, 
2002.-228с. (З грифом МОН України).  

52     укр 

1.6 Канарчук В.Є., Полянський С.К., Дмитрієв М.М. На-
дійність машин: Навчальний посібник.- К.: НТУ, 2001. 
– 428 с. 

70     укр 

1.7 Кобозев В.М. Эксплуатация и ремонт подвижного сос-
тава городского электрического транспорта. М.: Выс-
шая школа, 1982.- 320с. 

10     рус 

1.8 Галкин В.Г., Парамзин В.П., Четвергов В.А.. Надеж-
ность тягового подвижного состава. М.: Транспорт, 
1981.- 184 с. 

15     рус 

1.9 Про затвердження Державної програми розвитку місь-
кого електротранспорту на 2007 – 2015 роки. Постано-
ва Кабінету Міністрів України № 1856 від 29.12.2006.  

-     укр 

1.10 Веклич В. Ф. Диагностирование технического состоя-
ния троллейбусов. М.: Транспорт, 1990.- 295с. 

13     рус 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.11 Положення про технічне обслуговування і ремонт до-
рожніх транспортних засобів автомобільного транспо-
рту.- К: Мінтранс України, 1998. - 16 с.  

-     укр 

2. Практичні заняття       
2.1 Далека В.Х., Коваленко В.І., Храмцов А.Д., Шавкун 

В.М. Методичні вказівки проведення практичних за-
нять з дисципліни „Технічна експлуатація міського 
електротранспорту”. Харків: ХНАМГ, 2004. – 48 с.  

72     укр 

2.2 Нормативы технологического проектирования депо. 
НИКТИ ГХ, 1991г. 

-     укр 

2.3 Далека В.Х., Будниченко В.Б., Коваленко В.І., Гарбуз 
Н.В. Збірник задач з технічної експлуатації транспорт-
них засобів. Для студентів спеціальностей 7.092 201 – 
Електричні системи і комплекси транспортних засобів, 
7.092 202 – Електричний транспорт. Харків, ХНАМГ, 
2008.- 65 с. (Рукопис). 

-     укр 

3. Лабораторні заняття -      
3.1 Далека В.Х., Коваленко В.І., Будниченко В.Б., Хворост 

М.В. Практикум з технічної експлуатації міського еле-
ктричного транспорту.- Харків: ХДАМГ, 2007.-171с (З 

грифом МОН України) 

100     укр 

3.2 Далека В.Х, Коваленко В.І., Шавкун В.М., Храмцов 
А.Д. Методичні вказівки до виконання лабораторних 
робіт з технічної експлуатації електричного транспор-
ту.- Харків, ХНАМГ, 2007.- 85 с.  

85     укр 

4. Курсовий проект       
4.1 Далека В.Х., Коваленко В.І., Шавкун В.М. Методичні 

вказівки до курсового проекту з технічної експлуатації. 
Рухомий склад трамвая і тролейбуса. Харків: ХДАМГ, 
2007.-73с. 

275     укр 

4.2 Далека В.Ф., Коваленко В.И., Шавкун В.М. Методиче-
ские указания к курсовому проекту по технической 
эксплуатации городского электрического транспорта. 
Подвижной состав трамвая и троллейбуса. Харьков: 
ХГАГХ, 2007.- 73с. 

100     рус 

4.3 Міренський І.Г., Далека В.Х., Карпушин Е.І., Методич-
ні вказівки з дипломного проектування для студентів 
спеціалності 7.092.202 - “Електричний транспорт”.- 
Харків: ХДАМГ, 2001.-57с. 

200     укр 

4.4 Тематика курсового проектування      укр 

5. Дидактичні матеріали       
5.1 Нормативна література       
5.1.1 Закон України “Про міський електричний транспорт”       укр 
5.1.2 Закон України “Про дорожній рух”      укр 
5.1.3 Закон України “Про транспорт”      укр 
5.1.4 Закон України “Про охорону праці”      укр 
5.1.5 Правила дорожнього руху України      укр 
5.1.6 Правила охорони праці на міському електричному      укр 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

транспорті. ДНОАП. – К: МНС України, 2006.- 128 с. 
5.2 Додаткові джерела       
5.2.1 Галузеві комунальні норми ГКН 02.07.005 – 2001. Ви-

трати електроенергії трамвайними вагонами та тролей-
бусами. Нормативи. Методи розрахунку // Г.П. 
Щербина, Л.В. Збарський, Е.І. Карпушин, В.Б. Будни-
ченко, В.Х. Далека, В.В. Кривуля. Чинний від від 
01.01.2001.- К: Держбуд України, 2001.- 23с. 

     укр 

5.2.2 Галузеві комунальні норми ГКН 02.05.009 – 01. Безпе-
ка дорожнього руху на міскому електротранспорті. Ор-
ганізація оперативного контролю за безпекою руху // 
В.В. Вірченко, В.Х. Далека, Е.І. Карпушин, В.А. Мен-
жерес. Чинний від 01.01.2002. – К: Держбуд України, 
2001.-27с.  

     укр 

5.2.3 Галузеві комунальні норми ГКН 02.05.010 – 01. Безпе-
ка дорожнього руху на міскому електротранспорті. Ор-
ганізація проведення виробничих інструктажів та 
навчання водіїв трамвайних вогонів і тролейбусів // 
В.В. Вірченко, В.Х. Далека, Е.І. Карпушин, В.А. Мен-
жерес. Чинний від 01.01.2003. – К: Держбуд України, 
2002.-33с. 

     укр 

5.2.4 Авдонькин Ф.Н. Теоретические основы технической 
эксплуатации автомобилей: Учебн. пособие для вузов – 
М.: Транспорт, 1985. – 215с. 

     рус 

5.2.5 Крамаренко Г.В. Техническая эксплуатация автомоби-
лей: Учебник для вузов. М.: Транспорт, 1983. – 488с.  

     рус 

5.2.6 Курніков І.П. та ін. Технологічне проектування підпри-
ємств автосервісу.- К.: Вид. “Іван Федоров”, 2003.-
262с. 

     укр 

5.2.7 Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запаса-
ми.- СПб,: Питер, 2001.-384с. 

     рус 

5.2.8 Маклаков С.В. Bpwin и Erwin. CASE-средства разра-
ботки информационных систем.-М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 
2001.-304с. 

     рус 

5.2.9 Маклаков С.В. Моделирование бизнес процессов с 
Bpwin 4.0.- М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2002.-224с 

     рус 

5.2.10 Наставление водителям трамвая по проверке тормозов 
и действиям в экстремальных ситуациях. Утв. Госжил-
комхозом Украины 17.07.96. 

     рус 

5.2.11 Наставление водителям троллейбуса по проверке тор-
мозов и действиям в экстремальных ситуациях. Утв. 
Госжилкомхозом Украины 17.07.96. 

     рус 

5.2.12 Положення про порядок експлуатації трамвая і тролей-
буса на маршрутах з важкими умовами руху.- Затв. 
Держжитлокомунгоспом України 24.12.97 (Наказ № 
58).  

     укр 

5.2.13 Бондаревский Д.И., Кобозев В.М. Эксплуатация и ре-
монт подвижного состава городского электрического 
транспорта. М.: Высшая школа, 1973.- 392с. 

     рус 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

5.3 Сайти інтернет       
5.3.1 Сайт Internet gortransport.kharkov.ua       
5.3.2 Сайт Internet www.pmi.ru       
5.3.3 Сайт Internet www.idef.com       
5.3.4 Сайт Internet www.finexpert.ru       
5.3.5 Сайт Internet www.interface.ru       
5.3.6 Сайт Internet www.pcweek.ru       
5.4 Спеціальне програмне забезпечення       
5.4.1 Автоматизовані робочі місця депо - АРМ. ( Розробка 

Науково-дослідного і конструкторсько-технологічного 
інституту міського господарства) 

      

5.4.2 Управління проектами. ( Spider Project Professional 
V.7.49). Руководство пользователя. Навчальні компле-
кси. 

      

5.4.3 Програмне забезпечення Bpwin. Навчальна версія       
5.5 5.5. Методичне забезпечення організації занять       
5.5.1 Методичні рекомендації до проведення практичних ро-

біт 
     укр 

5.5.2 Методичні рекомендації до проведення лабораторних 
робіт 

     укр 

5.5.3 Методичні рекомендації до організації самостійної ро-
боти 

     укр 

5.5.4 Тематика дипломного проектування за напрямком дис-
ципліни 

     укр 

5.5.5 Пакети комплексних контрольних робіт      укр 
5.5.6 Тести для перевірки знань      укр 
5.5.7 Екзаменаційні білети, комплект      укр 
5.5.8 Критерії оцінювання рівня підготовки з дисципліни      укр 
5.5.9 Паспорт лабораторії      укр 
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Навчальне видання 
 

Далека Василь Хомич, 

Коваленко Віталій Іванович, 

Шавкун В’ячеслав Михайлович 
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