




 

Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників 

за професією:  «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» 

Кваліфікація: 2, 3-го,4 розрядів 

 

№ 

з/п 
Напрями підготовки 

Кількість годин 

Всього 

Загальнопр

офесій-ний 

блок 

2-й розряд 3-й розряд              4розряд 

1. Загальнопрофесійна підготовка 48 48   

2. Професійно-теоретична підготовка     544  308 130                                  106 

3. Професійно-практична підготовка 980  371 313                                 296 

4. Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація 

при продовженні навчання) 

21  7 7                                       7 

5. Консультації 36  12 12                                    12 

6. Загальний обсяг навчального часу (без п.5)            1593 48         686 450                                   409 

 

 

 

 

 



 

 

Професія«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» 

Кваліфікація:2 розряд 
 

Загальнопрофесійна підготовка 

 

Одиниця модуля Предмет Кількість годин Зміст програми 

Загальнопрофесійний 

блок 

«Основи  ринкової 

економіки та  

підприємництва 

12  

  1 Тема.Предмет, завдання галузевої економіки. Основні поняття 

Мета вивчення курсу. Поняття «економіка», «національна 

економіка», «валовий внутрішній продукт», «ринок Типи 

економічних систем. Розвиток економічної думки в 

Україні. 

 

  1 Тема.Галузева структура промисловості України 

Галузева структура економіки, та показники що її 

характеризують. Основні фактори, що впливають на 

формування галузевої структури промисловості Україні. 

  1 Тема.Інфраструктура ринку 

Сутність, функції, основні структурні елементи інфраструктури ринку. 



Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури ринку в Україні 

  1 Тема.Науково-технічний прогрес економічного зростання в галузі 

Науково-технічний прогрес (НТП). НТП в промисловості. Основні 

напрями науково-технічної політики в галузі. Технологічна революція. 

Гуманізація виробництва і мотивація праці 

  1 Тема.Організація виробництвана підприємствах промисловості 

Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності 

підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні 

принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи 

виробництва та їх характеристика. 

  1 Тема.Підприємство як суб’єкт господарювання 

Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика 

підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції 

підприємств. Організаційно-правові форми підприємств 

  1 Тема.Кадри підприємства 

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу  

підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на 

зміну професійно – кваліфікаційного складу кадрів підприємства. 

  1 Тема.Поняття собівартості, прибутку, рентабельності виробництва, 

продукції 

Визначення понять. Структура собівартості, шляхи зниження 

собівартості. Прибуток, функції та види прибутку.  Показники 

рентабельності виробництва, продукції 

  1 Тема.Продуктивність праці.  

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці, її 

обчислення. Організація трудової діяльності. Заробітна плата, її 

економічний зміст, форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові 



форми оплати праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні 

розряди (класи), порядок їх присвоєння. 

  3 Тема.Організація оплати праці 

Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи. Тарифна система 

оплати праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, преміювання. 

Класифікаційні розряди (класи), порядок їх присвоєння. 

    

 Основи трудового 

законодавства 

12  

  1 Тема.Законодавство про працю України та його складові частини. 

Кодекс законів про працю України 

Конституція України про право громадян на працю. КЗпП України та 

інші законодавчі акти про основні трудові права та гарантії їх 

забезпечення. Особливості регулювання праці окремих категорій 

працівників. Трудові та соціально-побутові пільги для працівників 

 

  1 Тема. Колективний договір та порядок його укладання 

Сфера укладання  колективних договорів. Сторони колективного 

договору. Зміст колективного договору. Термін дії колективного 

договору. Контроль за виконанням колективного договору. Звіт про 

виконання колективного договору 

 

  1 Тема. Трудова угода, Закон України „Про внесення змін та 

доповнень, що стосуються трудового договору в КЗпП України” 

Зміст трудового договору та гарантії при його укладенні, зміни та 

припинення. Терміни трудового договору. Обмеження спільної роботи 

родичів на підприємствах, в установах, організаціях. Випробування під 



час прийому на роботу. Переведення на іншу роботу та суттєві зміни 

умов праці. Підстави припинення трудового договору. Розірвання 

трудового договору. Переважне право залишитись на роботі при 

вивільненні працівників. Вихідна допомога. Усунення від роботи. 

Довідка про роботу та заробітну плату. Трудова угода. Контракт – 

особлива форма трудової угоди. 

  1 Тема. Забезпечення зайнятості працівників, які вивільнюються. 

Закон України „Про зайнятість населення” 

Порядок вивільнення працівників. Основні принципи державної політики 

зайнятості. Державні гарантії на вибір виду діяльності. Регулювання 

зайнятості. Професійна підготовка та перепідготовка незайнятих 

громадян. Компенсації та гарантії при втраті роботи. Відповідальність за 

порушення законодавства про зайнятість. 

  1 Тема.Робочий час та час відпочинку. Закон України „Про відпустки” 

Норма тривалості – робочого часу. Робота в нічний час. Неповний 

робочий чає. Обмеження надурочних робіт та граничні норми її 

використання. Розподіл робочого дня на частини. Сумарний облік 

робочого часу. Перерва на відпочинок та харчування. Робота у вихідні 

дні. Компенсація за роботу у вихідні та святкові дні. Щорічні основні 

відпустки та порядок їх надання. Розрахунок стажу роботи, що дає право 

на відпустку. Додаткові, творчі та інші види відпусток. Право на 

відпустку під час переведення на іншу роботу. 

  1 Тема.Нормування праці та заробітна плата 

Норми праці та термін їх дії. Заміна та перегляд єдиних та типових норм. 

Відрядна оплата праці. Погодинна оплата праці. Норми виробітку та 

норми часу. Оплата праці, мінімальний розмір заробітної плати. Форми та 

система оплати праці. Тарифні ставки та оклади. Оплата праці різних 

категорій працівників. Оплата часу простою. Терміни виплати заробітної 

плати. Терміни розрахунку при звільненні. Відповідальність за затримку 

розрахунку при звільненні. Гарантії та компенсації. Обмеження розміру 

утримань із заробітної плати. 



  1 Тема.Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового 

розпорядку 

Обов'язки працівників. Забезпечення трудової дисципліни. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку. Устави та положення про 

дисципліну. Заохочення за успіхи в праці та порядок їх використання. 

Стягнення за порушення трудової дисципліни. та терміни їх 

застосування. Порядок застосування дисциплінарних стягнень. 

Оскарження дисциплінарного стягнення. Зняття дисциплінарного 

стягнення. 

  1 Тема.Матеріальна відповідальність працівників та підстави до її 

притягнення 

Умови матеріальної відповідальності працівників, Обов'язки власника та 

працівника щодо збереження майна. Види матеріальної відповідальності. 

Письмові договори про матеріальну відповідальність. Колективна 

(бригадна) матеріальна відповідальність. Визначення розміру збитків та 

порядок його відшкодування. Врахування обставин під час визначення 

розміру відшкодування збитків. 

  1 Тема.Законодавство України про забезпечення безпечних умов праці 

Санітарно-гігієнічні умови праці. Безпека праці на робочому місці, 

Дотримання вимог охорони праці. Міжгалузеві та галузеві акти про 

охорону праці. Контроль за дотриманням вимог нормативних актів з 

охорони праці. Видача спеціального одягу та інших засобів. Переведення 

на легшу роботу. Нещасні випадки, професійні захворювання, аварії. 

Відшкодування збитків  працівникам при ушкодженні їх здоров'я. 

    

 Основи роботи на 

персональному комп’ютері 

12  

  1 Тема №1. Використання інформаційних та 
комп’ютерних  технологій для автоматизації 



виробництва Поняття інформаційної технології. Етапи 
розвитку засобів інформаційної діяльності. Стан 
сучасного розвитку інформаційних технологій.  

  1 Чинники, що зумовлюють необхідність застосування 
інформаційних технологій для автоматизації 
виробництва. Технологічний процес. Рівні автоматизації 
виробництва. Структура керування технологічним 
процесом. 

  1 Перетворення інформації у комп’ютерних системах 
автоматичного керування. Числове програмне управління 
та його різновиди. 

  1 Поняття про автоматизоване робоче місце. 
Принцип будови та склад гнучких виробничих систем: 
гнучкі автоматизовані виробничі модулі (ГВМ), гнучкі 
автоматизовані виробничі комплекси (ГВК). 

  1 Визначення та принцип будови автоматизованих 
систем. Поняття про АСУП (автоматизована система 
управління підприємством), САПР (система 
автоматизованого проектування). 

  1 Роботизація та автоматизація виробництва на основі 
електронно-обчислювальної техніки. Поняття про 
системи автоматизації контролю, регулювання та 
сигналізації. Промисловий робот. Роботизовані 
технологічні комплекси. 

  1 Лабораторно-практичні роботи 
1. Ознайомлення з програмами САПР 

  1 Лабораторно-практичні роботи 
1. Ознайомлення з програмами автоматизації 
виробництва. Програми моделювання електронних 
схем. 

  1 Лабораторно-практичні роботи 
1. Ознайомлення з програмами автоматизації 



виробництва. Програми діагностики автомобіля. 
  1 Лабораторно-практичні роботи 

1. Ознайомлення з програмами автоматизації 
виробництва. Програми діагностики автомобіля. 

  1 Лабораторно-практичні роботи 
1.Ознайомлення з програмами автоматизації 

виробництва. Програми діагностики автомобіля. 
 

  1 Тематичне оцінювання з теми№1 

    

 Основи енергоменеджменту 12  

  
 

1 

Тема 1 Вступ. Основи енергоефективності та 

енергоменеджменту 

Актуальність ефективного використання енергії та 

енергоресурсів. Огляд змісту курсу. Порядок контролю та 

атестації. 

  
2 Тема2.Поняття енергії та енергоефективності. Види 

енергії 
   Джерела енергії. Традиційні та альтернативні види 

енергії, її перетворення. Енергетичні закони. Поняття 

енергії. Одиниці вимірювання енергії. 

  2 Тема3.Споживання енергії в світі, світові запаси 

енергоресурсів. Схема трансформації енергії 

Споживання енергії в світі, світові запаси енерго-

https://formula.kr.ua/konspekti-z-predmetu-osnovi-energoefektivnosti/vstup-osnovy-enerhoefektyvnosti.html
https://formula.kr.ua/konspekti-z-predmetu-osnovi-energoefektivnosti/ponyattya-energiji-odinitsi-vimiryuvannya-energiji-dzherela-energiji-traditsijni-ta-alternativni-vidi-energiji-jiji-peretvorennya-energetichni-zakoni.html
https://formula.kr.ua/konspekti-z-predmetu-osnovi-energoefektivnosti/ponyattya-energiji-odinitsi-vimiryuvannya-energiji-dzherela-energiji-traditsijni-ta-alternativni-vidi-energiji-jiji-peretvorennya-energetichni-zakoni.html
https://formula.kr.ua/konspekti-z-predmetu-osnovi-energoefektivnosti/tema-2-3.html
https://formula.kr.ua/konspekti-z-predmetu-osnovi-energoefektivnosti/tema-2-3.html


ресурсів. Схема трансформації енергії. 

Енергоефективність та енергозбереження. Життєвий цикл 

енергоресурсів 

  2 
Тема4. 

Визначення необхідності будівлі в енергії 

Лабораторно-практична робота №1.  

Визначення необхідності будівлі в енергії 

   
Лабораторно-практична робота №2. Визначення 

необхідності будівлі в енергії 

    

  2 
Тема5. Альтернативні джерела енергії 

Поняття енергії. Одиниці вимірювання енергії. Джерела 

енергії 

Вітрова,сонячна,геотермальна енергії.Енергія хвиль та 

припливів. 

 

  1 
Тема6.Законодавство України у сфері 

енергозбереження 

Основні поняття та положення про. 

Законодавство України у сфері енергозбереження 

 

https://formula.kr.ua/konspekti-z-predmetu-osnovi-energoefektivnosti/tema-2-2.html
https://formula.kr.ua/teoriya-z-predmetu-osnovi-energoefektivnosti/alternatyvni-dzherela-enerhii.html
https://formula.kr.ua/dzherela-energiyi/energiya-khvil-ta-pripliviv.html
https://formula.kr.ua/dzherela-energiyi/energiya-khvil-ta-pripliviv.html
https://formula.kr.ua/teoriya-z-predmetu-osnovi-energoefektivnosti/zakonodavstvo-ukrajini-u-sferi-energozberezhennya.html
https://formula.kr.ua/teoriya-z-predmetu-osnovi-energoefektivnosti/zakonodavstvo-ukrajini-u-sferi-energozberezhennya.html
https://formula.kr.ua/teoriya-z-predmetu-osnovi-energoefektivnosti/zakonodavstvo-ukrajini-u-sferi-energozberezhennya.html


  2 
Тема7Енергозбереження й охорона довкілля 

Питання забезпечення екологічної безпеки людини та 

навколишнього середовища знайшли також відображення 

в Законі України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» та інших законодавчих актах, 

пов'язаних з охороною здоров'я населення, зокрема в 

сфері виробництва, захистом населення від небезпечного 

впливу шкідливих хімічних, фізичних та біологічних 

чинників і умов праці та проживанняки людини та 

навколишнього середовища .Законодавство в галузі 

екологічної безпеки України. Заходи, що поліпшують 

екологічний стан довкілля. 

Тематичне оцінювання з тем№1-7 
   

 

   
 

 

Професійно-теоретична підготовка 

 

Модуль ЗПК 

 

 
Одиниця модуля Предмет Кількість годин Зміст програми 



ЗПК 

 
Спеціальна технологія 24  

  1 Вступ Історія винайдення автомобіля. Значення 

автомобільного транспорту для народного господарства. 

Перспективи розвитку автомобільного транспорту в 

Україні та світі. Соціально-економічне та господарське 

значення професії. Роль професійної майстерності в 

забезпеченні високої якості робіт. Ознайомлення з 

кваліфікаційною характеристикою, програмами 

теоретичного та виробничого навчання. 

  23 Тема2. Слюсарна справа Розмічання поверхні. Суть та 

призначення розмічання. Інструмент. Підготовка поверхні 

до розмічання. 

    Технологія нанесення розміточних ліній та рисок. 

Розмічання за шаблоном. Безпека праці при нанесенні 

розміточних ліній. 

   Рубання металу. Суть та призначення. Інструмент для 

рубання. Кути загострення різального інструменту 

залежно від матеріалу заготовки.  

   Технологія та особливості рубання металу. Безпека 

праці при рубанні металу. 

   Виправлення, рихтування та згинання металу. Суть та 

призначення. Інструмент, що використовується при 

виправленні, рихтуванні та згинанні металу.  



   Прийоми виконання робіт: виправлення та згинання 

круглого, полосового та профільного прокату, труб, 

виконання рихтування поверхонь.. 

 

   Механізація робіт. Безпека праці при виконанні 

виправлення, згинання та рихтування металу. 

   Різання металу. Суть та призначення. Інструмент. 

Будова ручної ножівки. Технологія різання ручною 

ножівкою.  

   Різання металу ножицями. Різання труб. Механізація 

різальних робіт. Безпека праці при різанні металу. 

   Обпилювання металу. Суть та призначення. 

Інструмент. Класифікація напилків. Види обпилювання. 

Механізація обпилювання. Безпека праці при 

обпилюванні металу. 

   Свердління, зенкування, зенкерування, розвіртування. 

Суть та призначення. Інструмент. Прийоми виконання 

робіт. Безпека праці. 

   Нарізування різьби. Типи різьб. Інструмент для 

нарізування  різьби. Технологія нарізування внутрішньої 

різьби.  

   Технологія нарізування зовнішньої різьби. Можливі 

дефекти при нарізуванні різьби.  



   Безпека праці при нарізуванні різьби. 

   Клепання. Суть та призначення. Будова заклепки. Типи 

заклепок. Прийоми клепання. 

    Технологія клепання. Можливі дефекти. Безпека праці 

при клепанні. 

   Безпека праці при клепанні. 

   Притирка, доводка, полірування. Суть та призначення. 

Інструмент. Абразивні матеріали.  

   Способи притирання.  

   Безпека праці при притирці, доводці, поліруванні 

   Паяння. Суть та призначення. Інструмент. Флюси, припої.  

   Технологія паяння. Безпека праці 

   Тематичне оцінювання з теми№2 

 Допуски і технічні виміри 12 Тема 1. Поняття про стандартизацію, контроль 

якості, допуски та посадки 

Стандартизація, її роль у підвищенні якості продукції 

та прискоренні науково-технічного прогресу. Задачі 

стандартизації.  

    

   Категорії стандартів і об’єкти стандартизації. Види 



стандартів та їхня характеристика. 

 

   Система управління якістю робіт, що виконуються. 

Форми і засоби контролю якості. 

 

   Приймання продукції. Технічні виміри і випробування. 

Оформлення документації. Економічна ефективність 

підвищення якості робіт, що виконуються. 

 

   Поняття про неминучі погрішності при виготовленні 

деталей і складних виробів. Основи поняття про 

взаємозамінність.  

   Поняття про розміри, відхилення і допуски. 

   Допуск, його визначення та позначення.  

   Поняття посадок. Групи посадок. Графічне зображення 

полів допусків та посадок. 

   Квалітети точності. Відхилення від вірної форми. 

Ознайомлення з таблицею межових відхилень. 

 

   Стандартизація деталей. Точність обробки.  



   Шорсткість поверхонь; класи шорсткості. Позначення 

шорсткості поверхні, що обробляється. 

   Тематичне оцінювання з теми№1 

 Технічне креслення 18  

  1 Тема 1 Тема 1. Загальні вимоги до виконання та 
оформлення креслень 
Роль креслень у техніці і на виробництві. Поняття про 
стандарти на креслення. Єдиний стандарт  
конструкторської документації (ЄСКД). 
Формати креслень.  Рамка, основний напис, його 
заповнення. 
Масштаби креслень, їх призначення. Лінії креслення, 
найменування, призначення. 
Нанесення розмірів і граничних відхилень на 
кресленнях.  
Послідовність читання креслень. 
Вправи 
Читання простих робочих креслень. 

  2 Тема 2.  Геометричні побудови на кресленнях 
 

  1 Аналіз контурів плоских технічних деталей та 
виявлення їх геометричних елементів.  
Спряження, що застосовується при розмітці контурів 
технічних деталей. 

  1 Уклін та конусність, їх визначення, побудова за 
заданою величиною  та позначення на кресленнях. 
 

  2 Тема 3. Побудова та читання виглядів на кресленні 



  1 Послідовність побудови виглядів. Нанесення розмірів 
на виглядах. 

Аналіз форми предмета за кресленням. 

  1 Елементи поверхні предмета.Проекції точок на 

поверхні предмета. Розгортки поверхон 

  2 Тема 4. Перерізи і розрізи  

  1 Розрізи. Класифікація розрізів: прості і складні 

(вертикальні, горизонтальні, похилі). Місцеві розрізи, їх 

застосування. Позначення розрізів. Поняття про складні 

розрізи, їх позначення. 

  1 Відмінність перерізів від розрізів. Перерізи винесені і 
накладені. Позначення перерізів. 
 

  2 Тема 5. Зображення предметів на кресленнях 

  1 Визначення видів деталей, даних на кресленні. 
Визначення головного виду, форми деталі. Визначення на 
кресленні розмірів деталі та її елементів, шорсткості 
поверхонь. 
 

  1 Визначення на кресленні розмірів деталі та її елементів, 

шорсткості поверхонь. 

  2 Тема 6. Аксонометричні проекції, технічний 
рисунок 

  1 Утворення аксонометричних проекцій. Побудова 



аксонометричних проекцій. 

  1 Технічний рисунок 

  1 Тема 7. Основні відомості про креслення деталей 

  1 Деталь та її елементи. Зміст робочих креслень. 

  1 Тема 8. Відомості необхідні для виконання та 
читання креслень 

  1 Зображення на робочих кресленнях деталей. 
Нанесення розмірів і граничних відхилень. Позначення 
шорсткості поверхонь. Зображення і позначення різьб. 

  1 

 

Тема 9. Ескізи деталей 
Загальні відомості про ескізи. Послідовність виконання 

ескізів. Прийоми обмірювання деталей 

  2 Тема 10. Складальні креслення 

  1 Поняття про складальні креслення, їх призначення. 
Нанесення розмірів і позначення посадок. 
Розрізи на складальних кресленнях. 
Зображення і умовне позначення з’єднань деталей. 

Роз’ємні з’єднання: різьбові, шпоночні, зубчасті, шліцові, 

сполучення, котрі виконуються із застосуванням шрифтів. 

  1 Передачі зубчасті, черв’ячні. Їх зображення. 
З’єднання деталей: роз’ємні і нероз’ємні. Їх 

зображення на кресленнях. Нероз’ємні з’єднання: клепані, 

зварні, одержані паянням. Їх зображення на кресленнях 

  2 Тема 11. Схеми 



  1 Кінематичні, електричні, пневматичні і гідравлічні 
схеми. Їх призначення, порядок читання.  
Поняття про кінематичні схеми 

  1 Умовне позначення деталей і вузлів на кінематичних 
схемах. 

Вправи 
 Читання простих кінематичних схем машин і механізмів. 

Всього  18  

 Матеріалознавство  12  

  8 Тема 1. Вступ, класифікація матеріалів 

Знайомство зі змістом курсу та програмою навчання 

   Класифікація матеріалів за електропровідністю 

(провідники, напівпровідники, діелектрики).  

   Електричні властивості матеріалів 

   Класифікація матеріалів за магнітними властивостями 

(магнітом’які, магнітотверді, ферити). 

   Класифікація за механічними властивостями 

матеріалів (міцність, пластичність, пружність, твердість, 

легкість та інші). 

   Класифікація за фізико – хімічними властивостями 

матеріалів (щільність, теплове розширення, 



теплопровідність, хімічна стійкість та інші). 

   Види матеріалів, що застосовуються під час ремонту 

автомобілів. 

   Нормативна та навчальна  література з 

матеріалознавства. 

Тематичне оцінювання з теми№1 

    

   Класифікація металів. Їх фізико – хімічні властивості 

   Чавуни та сталі. Сірий, білий і ковкий чавун, його 

особливості, механічні, технологічні властивості, галузь 

застосування. Застосування чавуну для виготовлення 

деталей автомобілів. Застосування чавуну для 

виготовлення деталей автомобілів. 

   Сталі. Вуглецеві сталі, їх склад , механічні і 

технологічні властивості. Леговані сталі, їх механічні і 

технологічні властивості, маркування, галузь 

застосування. Застосування сталі для виготовлення 

деталей автомобілів. Застосування сталі для виготовлення 

деталей автомобілів.. 

   Тематичне оцінювання з теми№2 

  4 
Тема2. Метали і сплави 



Класифікація металів. Їх фізико – хімічні властивості 

   Чавуни та сталі. Сірий, білий і ковкий чавун, його 

особливості, механічні, технологічні властивості, галузь 

застосування. Застосування чавуну для виготовлення 

деталей автомобілів. Застосування чавуну для 

виготовлення деталей автомобілів. 

   Сталі. Вуглецеві сталі, їх склад , механічні і 

технологічні властивості. Леговані сталі, їх механічні і 

технологічні властивості, маркування, галузь 

застосування. Застосування сталі для виготовлення 

деталей автомобілів. Застосування сталі для виготовлення 

деталей автомобілів.. 

   Тематичне оцінювання з теми№2 

    

 Електротехніка 12  

  1 Тема 1.  Вступ 
Коротка характеристика і зміст предмета “Електротехніка 
”. Зв’язок цього предмета з іншими ( математика, фізика, 
хімія). Значення електротехнічної підготовки слюсарів з 
ремонту автомобілів. Розвиток енергетики, 
електротехніки та електроніки в Україні.  

    

  2 Тема 2. Основи електростатики Силові та 
еквіпотенціальні лінії електричного поля. Прості 



електричні поля: поле точкового заряду, поле 
зарядженої осі, поле між двома паралельними 
пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон 
Кулона. Напруженість, потенціал і робота 
електричного поля. 
Потік вектора через елемент поверхні і потік вектора 
через поверхню. Поляризація речовин. Вектор 
електричного зміщення (індукція). Теорема Гауса. 

 
   Провідники і діелектрики в електричному полі. 

Електрична ємність. Ємність плоского конденсатора і 
блоку конденсаторів. Типи конденсаторів та їх 
застосування 

  4 Тема 3. Постійний струм та кола постійного 
струму 

      Струм та щільність струму. Резистори, величина їх 
опору і його залежність від температури. 

 
   Теплова дія струму. Закони Ома і Джоуля - Ленца. 

Нагрівання проводів. Максимально припустимий 
(номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в 
залежності від максимально припустимого струму у 
проводі. 

    
Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, 

внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на 
схемах. Кола постійного струму: паралельне, послідовне 
та змішане з’єднання елементів. Закон Ома для повного 
кола. Закони Кірхгофа 

. Основні методи розрахунку кіл постійного струму 
(метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, 
метод еквівалентного джерела). Втрата  напруги у 



проводах.  
Поняття про нелінійні кола постійного струму. 

   Лабораторно-практична робота №1 (1 година) 
  Дослідження закону Ома та законів Кірхгофа для 

активного опору у колах постійного струму. 
Тематичне оцінювання з теми№3 

    

  2 Тема 4. Електромагнетизм 
Простіші магнітні поля: магнітне поле провідника зі 

струмом, соленоїда та постійного магніту. 
Основні характеристики  магнітного поля. Силові лінії  

магнітного поля. Напруженість, магнітна індукція, 
магнітний потік. 

  
   Магнітне  поле провідника зі струмом. Правило 

буравчика. Магнітне поле  кільцеподібного провідника зі 
струмом  і котушки з  сердечником. Електромагніти. 
Влаштування і робота реле. Правила Ленца.  Поняття про 
вихрові струми. 

Індуктивність. Взаємоіндукція. 
 

    

  3 Тема 5. Змінний струм та кола змінного струму 
Синусоідальний змінний струм. Отримання змінного 

струму. Графічне зображення змінного струму. Період і 
частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне 
зображення змінного струму та напруги. 

 



   Активний опір провідників. Коло змінного струму з 
активним опором, графіки і векторна діаграма струму і 
напруги, закон Ома.  

Кола змінного струму з індуктивністю і ємністю, 
загальні відомості. 

   Лабораторно-практична робота №2 (1 година) 
Дослідження закону Ома для активного опору у колах 

змінного струму. 
    

 Охорона праці 30  

  6 Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 
Зміст поняття « Охорона праці », значення, мета і 

завдання предмета. 
Основні законодавчі акти з охорони праці. 

Завдання системи стандартів безпеки праці. Правила 
Внутрішнього розпорядку.  

   Права робітників на охорону праці під час роботи 
на підприємстві. Посадові інструкції, функції, обов’язки. 

   Органи управління охороною праці в Україні. 

Повноваження Державного комітету України з нагляду за 

охороною праці (Держнаглядохоронпраці). 

   Повноваження міністрів та інших центральних 
органів. Повноваження місцевих державних адміністрацій 
і Рад народних депутатів. Державний нагляд. Суспільний 
контроль за виконанням законодавства з охорони праці. 
Повноваження і права адміністрації щодо здійснення 
контролю  за охороною праці. 

   Інструктаж з безпеки праці. 
       Виробничий травматизм і профзахворювання. 



Головні причини травматизму і захворювань, заходи 
щодо їх виключення. 

   Тематичне оцінювання з теми№1 

  8 Тема  2.  Основи безпеки праці в галузі 
Значення безпеки праці на виробництві. Вимоги до 

персоналу, що займається ремонтом автомобілів. 
Організаційні та технічні заходи щодо забезпечення 
безпеки робіт під час ремонту автомобілів. Перелік робіт 
з підвищеною небезпекою в галузі. Роботи з підвищеною 
небезпекою. Вимоги безпеки праці під час ремонту 
автомобілів.  

 
   Зони безпеки та їх огородження. Засоби захисту. 

Світова та звукова сигналізації. Попереджувальні 
написи, сигнальне фарбування. Вимоги безпеки праці під 
час робіт на висоті. 

   Засоби індивідуального захисту від небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття 
та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму. 
Захист від газу. Захист від вібрації. Захист від 
несприятливих метеорологічних умов. 

   Прилади контролю безпечних умов праці. Правила 
запобігання нещасним випадкам. План ліквідації аварій 
та евакуації з приміщення. Вимоги безпеки в навчальних, 
навчально- виробничих приміщеннях закладів. 

   Лабораторно-практична робота  №1 (2 години).  
Ознайомлення з засобами індивідуального захисту та 
приладами контролю безпечних умов праці. 

 
   Лабораторно-практична робота №2  (2 години).  

Ознайомлення з планом ліквідації аварій та евакуації з 



приміщення.та практичне виконання дій за планом. 
  4 Тема  3.  Основи пожежної безпеки 

Характерні причини виникнення пожеж. 
Вогненебезпечні властивості речовин. Організаційно  - 
технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 
 

 

   Горіння речовин і способи його тушіння. Вогнегасні 
речовини та матеріали. Вода. Піна. Вуглекислота. Спосіб 
охолодження. Спосіб ізоляції. Спосіб гальмування. 

   Пожежна техніка для захисту об’єктів. Пожежні 

машини (установки). Пожежні автомобілі. Мотопомпа. 

   Вогнегасник. Переносні вогнегасники .Пересувні 
вогнегасники. Рідинний (водяний) вогнегасник. 
Повітряно-пінний вогнегасник. Хімічний пінний 
вогнегасник.Порошковий вогнегасник Хладоновий  
вогнегасник. Ручний пожежний інструмент. Гасіння і 
профілактика на об’єктах галузі. 
Тематичне оцінювання з теми№3 

    

  4 Тема  4.  Основи електробезпеки 
Виробнича електрика. Статична напруга. Атмосферна 

електрика. Особливості ураження електричним струмом. 
Вплив електричного струму на організм людини. 

Електричні опіки. Електричні знаки.  
   Електрометалізація шкіри. Електричний удар. 

Фактори, які впливають на рівень ураження людини 
електрострумом. 

Фактори електричного характеру. Граничний 



відчутний струм. Граничний фібриляційний струм. 
   Основні причини електротравматизму. Фактори 

навколишнього середовища. Безпечні методи визволення 
потерпілого від дії електричного струму. 

   Класифікація виробничих приміщень з 
електробезпеки. Допуск до роботи з електрикою. Наряд-
допуск. Колективні засоби захисту в електроустановках. 
Індивідуальні засоби захисту в електроустановках 
Плакати попереджувальні, заборонні, вказівні та наказові. 

Ізолюючі прилади. Ізолююча підставка. Інструмент з 
ізольованими ручками. Занулення і захисне заземлення. 
Заходи щодо захисту від статичної електрики. Захист 
будівель і споруд від блискавки. 

Загальні правила електробезпеки під час монтажу 
сталевих і залізобетонних конструкцій. 

. 
   . 

 

  2 Тема  5.  Основи гігієни праці,  санітарія. Медичні 
огляди 

Поняття про виробничу санітарію. Організаційні 
засоби і способи виробничої санітарії. Гігієнічні засоби і 
способи виробничої санітарії. Значення гігієни праці та 
виробничої санітарії для навколишнього середовища. 

Екологія та виробництво. Санітарно-технічні методи і 
засоби на виробництві. Лікувально-профілактичне 
харчування. Фізіологія праці. Дотримання норм 
підіймання і переміщення важких речей. Вимоги до 
опалення. Вентиляція і конденсація повітря. Правила 
експлуатації систем опалення і вентиляції. 



   Типи освітлення. Правила експлуатації. Природне 
освітлення. Правила експлуатації освітлення. Санітарно-
побутове забезпечення працівників. Щорічні медичні 
огляди неповнолітніх та медогляди працівників. 

 

    

  4 Тема  6.  Надання першої допомоги потерпілим при 
нещасних випадках 

Основи анатомії людини. Організм людини та вплив 
на нього електромагнітних полів. Загальні положення про 
подання долікарняної допомоги. Медична аптечка. Місце 
її знаходження. Її склад. Правила користування аптечкою. 

Лабораторно-практична робота №3 (2 години) 
  Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках. 
   Правила надання допомоги при пораненні. Перша 

допомога при забитті,  вивихах, переломах. Зупинка 

кровотечі. Перша допомога при знепритомленні, опіку, 

обмороженні, утопленні, отруєнні, ураженні електричним 

струмом. Оживлення методами штучного дихання, 

непрямого масажу серця. Транспортування потерпілого. 

   Лабораторно-практична робота №3 (1 години) 
  Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках. 
   Лабораторно-практична робота №3 (1 години) 

  Надання першої допомоги потерпілим при 
нещасних випадках. 

    



  2 Тема 7. Охорона навколишнього середовища 
Нормативні акти щодо охорони навколишнього 

середовища. 
Адміністративна та юридична відповідальність 

керівників виробництва та громадян за порушення у 
галузі раціонального природокористування та охорони 
навколишнього середовища. 

 
 

   Джерела та чинники забруднення навколишнього 
середовища. Можливості та відповідальність 
працівників даної професії в справі охорони 
навколишнього середовища. 

 
 Технічна механіка 12  

  5 Тема№1Колісні транспортні засоби Види колісних 

транспортних засобів, їх призначення 

   Загальна будову колісних транспортних засобів 

   Поняття рух і його види; 
шлях, швидкість і час руху; 
лінійна і кутова швидкості; 

   Швидкість обертального руху;роботу і потужність; 
одиниці вимірювання; 

   Тематичне оцінювання з теми№1 

    

  2 Тема№2 
Тертя, його застосування в техніці 
Тертя, його застосування в техніці; 



види тертя. їх значення; 
   Шляхи зменшення тертя деталях колісних транспортних 

засобів, підшипники, їх види та принцип роботи; 
коефіцієнт корисної дії і його підвищення; 

    

  5 Тема№3 

Класифікація деталей машин Поняття класифікації 
деталей машин 

   Гвинтові механізми; 
уявлення про взаємозамінність деталей 
механізми перетворення руху: кривошипно-шатунний і 
кулачковий, їх призначення і будова 

   Поняття видів  деформації деталей, розтяг, стиск, зсув, 
кручення, вигин; 
визначення напруги і запасу міцності 

   Поняття про редуктори, пасові передачі, відновлення 
геометрії кузова і кабіни; 
ремонт лако-фарбового покриття; 
технологія безрозбірного ремонту 

   Тематичне оцінювання з теми№2-3 

    

 Слюсана справа 18  

  5 Тема1. Основні відомості про метали та сплави. 

Внутрішня будова металів 

Основні властивості металів: фізичні, хімічні, 



механічні, технологічні. 

Випробування матеріалів на твердість.  

Чорні метали, кольорові метали і сплави. 

Чавун та його застосування. 

Класифікація чавунів, їх одержання, властивості, 
маркування і застосування. 

   Сталь та її застосування. 

Вплив вуглецю і постійних домішок на властивості 

сталей. Класифікація,. маркування, властивості і 

застосування вуглецевих сталей. Приклади виробів, 

виготовлених з вуглецевих сталей. Класифікація 

легованих сталей. Групи конструкційних та 

інструментальних легованих сталей їх маркування і 

застосування. 

   Кольорові метали і сплави. Сплави на основі 

алюмінію та міді 

   Допоміжні матеріали. Захист поверхні деталей 

машин від корозії. 

Види антифрикційних матеріалів та їх застосування.  

Загальні відомості про пластмаси. Термо-реактивні і 

термо-пластичні пластмаси, їх склад, властивості і 

застосування. 

Гума, її властивості і застосування. 



   Фарби і лаки, їх види, призначення і застосування. 

Паливо-мастильні матеріали і технічні рідини. 

Характеристика та марки палива для двигунів 

внутрішнього згорання. Способи отримання палива. 

Мастильні матеріали, характеристика, класифікація та 

марки. Технічні рідини, класифікація, марки та 

застосування. 

Корозія металів. Види корозії. Фактори, які 

впливають на процес корозії. Методи захисту металів від 

корозії. Способи захисту сільськогосподарської техніки 

від корозії 

.Тематичне оцінювання з теми№1 

    

  4 Тема  2.Допуски, посадки та технічні вимірювання 
Основні поняття і визначення: охоплювана поверхня 
(вал), охоплююча поверхня (отвір), розмір, відхилення 
розмірів, допуск, поле допусків.Посадка, допуск 
посадки, зазор, натяг. Посадка в системі вала. Посадка в 
системі отвору.Поняття про взаємозамінність деталей. 

   Основні поняття і означення: випуклість, угнутість, 

овальність, огранка, конусноподібність, бочкоподібність, 

сідлоподібність, відхилення від прямолінійності в площині, 

відхилення від прямолінійності в просторі, відхилення в 

круглості, відхилення від паралельності площин і осей, 

відхилення від перпендикулярності площин і осей. 

Торцеве і радіальне биття. 



   Шорсткість поверхонь, параметри шорсткості, зразки 

позначення шорсткості поверхні. 

   Класифікація вимірювальних засобів. Кінцеві і 

штрихові міри довжини. Огляд універсальних засобів 

вимірювання: штангенінструменти, мікрометричні 

інструменти, важільно-механічні та оптико-механічні 

прилади. 

Поняття про калібри і шаблони. 

Вибір вимірювальних засобів.Методи і засоби вимірювання 

типових деталей.Тематичне оцінювання з теи№2 

    

  3 Тема3. Площинне розмічання. Заправка 

інструменту. Розмітка, рубання, правлення, гнуття та 

різання металу Площинне розмічання. Призначення і 

види розмічання. Інструмент і приладдя, що 

використовуються під час розмічання (їхні види, 

призначення, будова). Послідовність виконання робіт при 

розмічанні за шаблоном і зразком. Прийоми площинного 

розмічання. Способи визначення придатності заготовок і 

підготовка до розмічання. Визначення порядку 

розмічання. Способи виконання розмічання, перевірка 

розмічання і накернування деталей. Розмічання за 

кресленням і шаблоном. Розмічання від краю і центрових 

ліній. Механізація процесів розмічання (механічний, 



електричний кернер та інші пристосування). 

   Дефекти при розмічанні. Запобігання дефектам. 
Організація робочого місця. Безпечні методи праці. 

Рубання металу. Призначення і використання 
слюсарного рубання. 

Інструмент для рубання, вибір інструмента залежно 
від характеру роботи. 

Послідовність робіт при розрубуванні і обрубуванні 

поверхонь, вирубуванні канавок. 

Раціональні прийоми ручного рубання різних 

металів. Рубання пневматичним (рубальним) молотком. 

Можливі дефекти при рубанні, запобігання їм. 

Організація робочого місця, безпечні методи праці. 

    

Випрямляння металу. Призначення і використання 

випрямляння. Способи і правила випрямляння листового, 

штабового і пруткового матеріалу,  труб. Інструменти, 

пристосування, які використовуються під час 

випрямляння. Механізація процесу випрямляння. 

Можливі дефекти при випрямлянні. Запобіжні заходи. 

Організація робочого місця. Безпечні методи праці. 

Згинання металу. Призначення і використання 

згинання, правила і способи згинання листового, 

штабового і круглого матеріалу за радіусом. Особливості 



згинання деталей із пружних матеріалів. Обладнання, 

інструмент і пристосування для згинання металу і труб, 

їхнє призначення і будова 

Різання металу.  Призначення, прийоми і способи 

різання металу ножівкою, ручними, важільними, 

дисковими, стрічковими пилами, абразивними кругами. 

Ножівкове полотно. Розміри ножівок. Вибір 

ножівкового полотна залежно від властивостей розмірів 

оброблюваного матеріалу. 

Будова ручної і механічної ножівок. 

Будова ручних і важільних ножиць для різання 

листового металу. Ручні пневматичні і електричні 

ножиці, їхнє використання. 

Організація робочого місця. Безпечні методи праці. 

    

  4 Тема4. Обпилювання металів, свердління, 

зенкерування і розвертання.Обпилювання металу. 

Призначення і використання обпилювання у слюсарних 

роботах. Поняття про припуски на обпилювання і його 

величина. 

Напилки, їх відмінність за розміром і профілем 

насічки та за номерами насічок. Класифікація напилків. 

Напилки драчові, личкувальні, бархатні, надфілі. Вибір 



напилків залежно від точності обробітку і розміру 

припуску на  обпилювання. Поводження з напилками, 

догляд за ними 

Зенкерування отворів. Призначення зенкерування. 

Конструкція зенкерів і робота з ними. Зенкерування під 

гвинт і шурупи. Охолодження і змащення при 

зенкеруванні. Брак при зенкеруванні, запобіжні заходи. 

Зенкерування отворів. Зенкування. Припуски на 

зенкерування і зенкування. 

Організація робочого місця. Безпечні методи праці. 

Розвертання отворів. Призначення і використання 

розвертання. Розвертання ручне і машинне. Способи 

розвертання циліндричних і конічних отворів. Припуски 

на розвертання. Різновиди конструкцій розверток і 

способи їх закріплення. 

   Послідовність обробітку площин, криволінійних 

поверхонь, внутрішніх кутів. 

Прийоми обпилювання рівних поверхонь деталей, 

розпилювання криволінійних і фасонних прорізів і 

отворів з припасуванням за шаблоном і копіром. 

Перевірочний інструмент: кронциркуль, штангенциркуль, 

масштабна лінійка, кутник, їх будова. Особливості 

обпилювання поверхонь широких, вузьких і паралельних.

  



   Передові методи обпилювання, розпилювання та 

припасування (партіями, пакетами, за 

кондуктором).Переваги механічного обпилювання і 

розпилювання. Обпилювальні верстати і пристосування, 

їхнє призначення та будова. 

Правила роботи на обпилювальних верстатах. 

Види браку при обпилюванні, причини його 

виникнення і заходи 

запобігання. 

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.  

Свердління. Сутність свердління. Свердління ручне і 

механізоване. Інструменти, пристосування, що 

використовуються при свердлінні. Конструкція свердел. 

Свердла спіральні. 

Правила загострення спіральних свердел. 

Свердлильні патрони. Їхнє призначення та будова.  

Свердлильні верстати, тріскачки, дрилі, їхня будова 

та призначення, поводження з ними. Пристосування, що 

використовуються при свердлінні. 

Видисвердління: наскрізне, глухе, за розміткою, 
шаблоном. Якість свердління. Вимірювальніінструменти. 
Охолодження, змащення при свердлінні. 

Причини поломки свердел. Заточування свердел, 

механізований інструмент для свердління; конструкція і 



прийоми роботи. Брак при свердлінні, запобіжні заходи. 

Організація робочого місця. Безпечні методи праці. 

Зенкерування отворів. Призначення зенкерування. 

Конструкція зенкерів і робота з ними. Зенкерування під 

гвинт і шурупи. Охолодження і змащення при 

зенкеруванні. Брак при зенкеруванні, запобіжні заходи. 

Зенкерування отворів. Зенкування. Припуски на 

зенкерування і зенкування.Організація робочого місця. 

Безпечні методи праці. 

Розвертання отворів. Призначення і використання 

розвертання. Розвертання ручне і машинне. Способи 

розвертання циліндричних і конічних отворів. Припуски 

на розвертання. Різновиди конструкцій розверток і 

способи їх закріплення.Технологічний процес і техніка 

розвертання отворів. Охолодження і змащення при 

розвертанні. Брак при розвертанні, запобіжні 

заходи.Організація робочого місця. Безпечні методи 

праці. 

    

  4 Тема 5. Нарізування різьби, клепання.  Термічна 

обробка сталі.Нарізання різьби. Різьби, її призначення та 

елементи. Профілі різьби. Система різьби. Інструмент для 

нарізання зовнішньої різьби, його конструкція. Прийоми 

нарізання зовнішньої різьби. Інструмент для нарізання 

внутрішньої різьби, його конструкція. Прийоми нарізання 



різьби. Механізація нарізання різьби. 

Перевірочний і вимірювальний інструмент, який 

використовується при нарізанні різьби. 

Можливі дефекти при нарізанні різьби різних типів, 

запобіжні заходи. 

Організація робочого місця. Безпечні методи праці. 

розмірів заклепок за таблицями. 

Вибір матеріалу і форма заклепок залежно від 

матеріалу деталей, що з'єднуються і характеру з'єднань. 

Схема розміщення заклепок у міцному та 

міцнощільному швах 

   Можливі дефекти при нарізанні різьби різних типів, 

запобіжні заходи. 

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.. 

Вибір матеріалу і форма заклепок залежно від 

матеріалу деталей, що з'єднуються і характеру з'єднань. 

Схема розміщення заклепок у міцному та 

міцнощільному швах.  

   Клепання. Призначення і використання клепання. 

Стандартні елементи заклепкових з'єднань: заклепки, 

форми головок, допустимі відхилення діаметра стержня, 

діаметра отворів під заклепки для точного і грубого 



складання.Типи заклепок. Визначення розмірів заклепок 

за таблицями. 

Вибір матеріалу і форма заклепок залежно від 

матеріалу деталей, що з'єднуються і характеру з'єднань. 

Схема розміщення заклепок у міцному та 

міцнощільному швах. Визначення довжини заклепки 

залежно від товщини з'єднувальних деталей і типу 

з'єднань.Інструменти і пристрої для ручного клепання, 

будова та правила користування ними.Прийоми та 

способи ручного клепання.Дефекти у заклепкових 

з'єднаннях, їх усунення та запобіжні заходи.Організація 

робочого місця. Безпечні методи праці 

    

   Термічна обробка сталі.Суть і призначення термічної 

обробки. Види термічної обробки. Дефекти при термічній 

обробці сталі. 

Мета поверхневого зміцнення стальних виробів. Види 

поверхневого зміцнення: термічна обробка, пластичне 

деформування, поверхневе гартування.  

Тематичне оцінювання з теми№4,5 

Всього ЗПК  138год.  

МодульСРКТЗ-1-

2.1 

 10  



 Спеціальна 

технологія 

10  

   Тема 3. Основи машинознавства 

Відомості з теоретичної механіки. Основні поняття 

про машини та механізми.  

   Основні вимоги до машин та деталей: економічність, 

технологічність,ремонтопридатність. 

   Основні поняття про передачі. Призначення передач. 

Класифікація передач. 

   Фрикційні, пасові, зубчасті, ланцюгові передачі 

(будова, переваги, недоліки, застосування).  

   Муфти. Редуктори 

   Відомості з опору матеріалів. Поняття про 

втомленість матеріалу. 

   Межа виносливості. Загальні поняття про розтяг, 

стиск, зріз, згин та кручення. 

   Поняття про розрахунки на міцність та жорсткість.  

   Особливості розрахунку деталей машин. Поняття про 

запас міцності. 

   Тематичне оцінювання з теми№3 



Модуль СРКТЗ-1-

2.2 

 60  

 Спеціальна 

технологія 

40  

   Загальна будова автомобілів. Класифікація 

автомобілів. Загальна будова автомобіля. Призначення, 

розташування та взаємодія основних агрегатів та 

механізмів автомобіля. 

   Двигун.Загальна будова і принцип роботи двигуна. 

Призначення і класифікація двигунів. Загальна будова 

двигуна (механізми та системи). 

   Двигун.Основні поняття роботи двигуна внутрішнього 

згоряння: верхня та нижня мертві точки, хід поршня, 

радіус кривошипа, об’єм камери згорання, робочий та 

повний об’єм циліндра, літраж двигуна, ступінь стиску. 

Багатоциліндрові двигуни 

   Кривошипно-шатунний механізм. Призначення 

кривошипно-шатунного механізму та його будова (рухомі 

та нерухомі деталі). Взаємодія деталей кривошипно-

шатунного механізму. Кріплення двигуна до рами або 

підрамника автомобіля. 

   Механізм газорозподілу. Призначення та класифікація 

механізмів газорозподілу.  



   Будова та принцип дії механізмів газорозподілу з 

шестерневим, ланцюговим та пасовим приводом. 

   Система охолодження. Розподіл теплоти, що 

утворилась внаслідок згоряння паливо-повітряної суміші. 

Тепловий баланс двигуна. Призначення та класифікація 

систем охолодження.  

   Будова та робота системи рідинного охолодження. 

Призначення приладів системи рідинного охолодження, 

місце їх встановлення та кріплення. 

   Мастильна система. Необхідність мащення поверхонь 

тертя. Способи подачі масла до поверхонь тертя.  

   Суть комбінованої системи мащення. Будова та робота 

системи. Розміщення приладів системи. 

   Система живлення карбюраторних двигунів. 

Призначення системи. Будова та робота системи 

живлення карбюраторних двигунів.  

   Розміщення та кріплення приладів системи. 

   Будова і принцип дії найпростіших приладів системи: 

паливного бака, паливних та повітряного фільтрів, 

глушника шуму відпрацьованих газів. Впускні та 

випускні патрубки. 

   Система запалювання. Призначення та класифікація 

систем запалювання. Будова і принцип дії батарейної 



системи запалювання. 

   Лабораторно-практична робота №1 (1 год).  

Ознайомлення з елементами механізмів та систем 

двигуна. Розташування та кріплення цих елементів на 

автомобілі 

   Лабораторно-практична робота №1 (1 год).  

Ознайомлення з елементами механізмів та систем 

двигуна. Розташування та кріплення цих елементів на 

автомобілі. 

   Лабораторно-практична робота №1 (1 год).  

Ознайомлення з елементами механізмів та систем 

двигуна. Розташування та кріплення цих елементів на 

автомобілі. 

 

   Електрообладнання автомобіля Призначення, 

розміщення та кріплення приладів електрообладнання 

автомобіля: акумуляторної батареї, генератора, стартера, 

контрольно-вимірювальних приладів, приладів системи 

освітлення та сигналізації 

   Трансмісія автомобіля. Призначення та типи 

трансмісій. Призначення, розміщення та кріплення 

елементів механічної трансмісії: зчеплення, коробки 

передач, карданної передачі, головної передачі, 

диференціалу, напівосей.  



   Будова та принцип дії карданної передачі і напівосей. 

   Будова та принцип дії карданної передачі і напівосей. 

   Лабораторно-практична робота №2 (1 год).  

Ознайомлення з елементами трансмісії автомобіля, їх 

розташування та кріплення на автомобілі. 

 

   Лабораторно-практична робота №2 (1 год).  

Ознайомлення з елементами трансмісії автомобіля, їх 

розташування та кріплення на автомобілі. 

   Ходова частина. Призначення ходової частини. 

Призначення, класифікація та будова рам автомобіля 

(лонжеронної та хребтової).  

   Будова передньої неведучої осі автомобіля. безкамерних 

шин, радіальних шин 

   Призначення, будова, місце встановлення та кріплення 

пружних елементів підвіски автомобіля: ресор, пружин.  

   Призначення та кріплення амортизаторів.. 

   Призначення, будова та кріплення дискових і бездискових 

коліс.  

   Призначення і будова камерних і безкамерних шин, 

радіальних шин 



   Лабораторно-практична робота №3 (1год).  

Ознайомлення з елементами ходової частини, їх 

розташуванням та кріпленням на автомобілі. 

   Лабораторно-практична робота №3 (1год).  

Ознайомлення з елементами ходової частини, їх 

розташуванням та кріпленням на автомобілі. 

   Органи керування автомобілем. 

Рульове керування. Схема повороту автомобіля. Центр 

повороту. Рульова трапеція. Призначення та класифікація 

рульового керування. Загальна будова та принцип дії 

рульового керування. Місце встановлення елементів 

рульового керування. 

   Загальна будова та принцип дії рульового керування. 

Місце встановлення елементів рульового керування. 

   Гальмівна система. Призначення та класифікація 

гальмівних систем. Загальна будова гальмівної системи 

(гальмівні механізми та гальмівні приводи). Будова та 

робота гальмівної системи з гідроприводом. Будова та 

робота гальмівної системи з пневмоприводом.  

   Будова та робота стоянкового гальма. Місце встановлення 

елементів гальмівних систем. 

   Лабораторно-практична робота №4 (1 год).  

Ознайомлення з елементами рульового керування та 

гальмівної системи, їх розташуванням та кріпленням на 



автомобілі. 

   Лабораторно-практична робота №4 (1 год).  

Ознайомлення з елементами рульового керування та 

гальмівної системи, їх розташуванням та кріпленням на 

автомобілі. 

 

   Лабораторно-практична робота №4 (1 год).  

Ознайомлення з елементами рульового керування та 

гальмівної системи, їх розташуванням та кріпленням на 

автомобілі. 

   Кузов автомобіля. Додаткове обладнання. 

Призначення та будова кузова і платформи вантажного 

автомобіля. Будова кузова легкового автомобіля і 

автобуса. 

   Основні типи кузовів легкових автомобілів: седан, 

лімузин, фаетон, кабріолет, універсал, хетчбек. 

Призначення та будова буксирного пристрою. 

Всього  40  

    

 Матеріалознавство 10 
Тема2. Метали і сплави 

 



   
Кольорові метали , їх сплавиКольорові метали: мідь, 

олово, цинк, свинець, алюміній, магній, їх властивості, 

галузь застосування.  Їх застосування у дротах та кабелях 

автомобілів. 

    Особливості термообробки сплавів. 

     Припої легкоплавкі і тугоплавкі. 

     Антифрикційні сплави. Їх властивості. Застосування у 

конструкціях автомобілів. 

   Матеріали, що застосовуються в гальмових пристроях. 

Їхній склад і властивості 

     Корозія металів та їх захист. Суть корозії металів.  

    Способи захисту від корозії. 

   Лабораторно-практична робота №1 (2 год).  

Ознайомлення з металами і сплавами, які 

використовуються в автомобільному транспорті, їх 

визначення за властивостями та зовнішнім виглядом 

   Лабораторно-практична робота №1 (1 год).  

Ознайомлення з металами і сплавами, які 

використовуються в автомобільному транспорті, їх 

визначення за властивостями та зовнішнім виглядом. 

   Тематичне оцінювання з теми№2 



Всього  10год.  

 Електротехніка 10  

  2 Електричні та радіотехнічні вимірювання. 
Електровимірювальні прилади 

Значення і роль електричних та радіотехнічних 
вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація 
електровимірювальних приладів. Будова та принцип 
роботи вимірювальних приладів магнітноелектричної, 
електромагнітної, електродинамічної, індукційної, 
цифрової та інших систем 

   . Шкали приладів. Чутливість приладів. Вимірювання 
струму та напруги. Схеми включення амперметра і 
вольтметра. Вимірювання неелектричних величин за 
допомогою електровимірювальних приладів. 

  1 Тема 7. Трансформатори 
Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт 

трансформації. Режим роботи трансформатора: режим 
холостого ходу, режим короткого замикання, режим 
навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. 
Коефіцієнт навантаження. 

Автотрансформатори, будова, принцип дії. 
 

  4 Тема 8. Електричні машини 
8.1. Електричні машини змінного струму 

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова 
асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним 
роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного 
поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної 
дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна.. 



   Способи реверсування. Регулювання швидкості 

обертання асинхронних машин. Область застосування 

асинхронних електричних машин. Асинхронний двигун, 

принцип дії, будова, запуск, реверсування, коефіцієнт 

корисної дії. Електродвигуни, що встановлюються на 

автомобілях 

   8.2. Електричні машини постійного струму 
Принцип дії та будова генератора постійного 

струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація 
струму. Додаткові полюси.  

   Основні характеристики генератора постійного 
струму. Паралельна робота генераторів. 

  1 Тема 9. Електричні апарати 
  Загальні відомості про електричні апарати. 

Рубильники, вимикачі, перемикачі, запобіжники, 
автоматичні вимикачі. Електричний привід, електрична 
апаратура управління і захисту. 

  1  
Тема 10. Виробництво, розподіл та споживання 

електричної енергії 
Виробництво і споживання електричної енергії як 

єдиний процес. Електроенергетичні системи. 
Електричні станції. Порівняльні техніко-економічні 

характеристики теплових, гідравлічних і атомних 
електростанцій. 

Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії 
електропередач. Способи  втрат потужності при передачі 
електричної енергії. 

      Електропостачання промислових та 
електротранспортних підприємств. Трансформаторні 



підстанції і розподільчі пункти. Тягові підстанції. Типи 
споживачів електричної енергії. Категорії споживачів, 
споживання. 

  1 Тема  11.  Основні відомості про електробезпеку 
Дія електричного струму на організм людини. 

Перша допомога при ураженні людини електричним 
струмом. 

Аналіз небезпеки електричних мереж. 
Технічні способи і засоби захисту від ураження 

електричним струмом. Захисні заземлення, занурення, 

вирівнювання потенціалів, розподілювальні 

трансформатори. Поняття про правила технічної безпеки  

та правила технічної експлуатації. 

Всього  10год.  

    

МодульСРКТЗ-1-

2.3 

   

 Спеціальна технлогія 70  

  47 Тема 5. Технічне обслуговування автомобілів 

Організація технічного обслуговування автомобілів. 

Призначення технічного обслуговування. Суть планово-

попереджувальної системи. Технологічний процес 

технічного обслуговування в автотранспортному 

підприємстві.  

   Особливості процесу на станціях технічного 



обслуговування. Види технічного обслуговування, 

загальна їх характеристика та періодичність виконання. 

Методи організації виробництва ТО. 

   Методи організації виробництва ТО. 

   Тематичне оцінювання з темиОрганізація технічного 

обслуговування автомобілів 

   Технічне обслуговування двигунів. 

Технічне обслуговування кривошипно-шатунного та 

газорозподільчого механізмів. Можливі неполадки 

кривошипно-шатунного і механізму газорозподілу та 

способи їх усунення.  

   Загальні відомості про роботи, які виконуються під час 

проведення технічного обслуговування (регламентні 

роботи). 

   Технічне обслуговування системи охолодження. Можливі 

неполадки системи охолодження та способи їх усунення. 

Загальні відомості про роботи, які виконуються під час 

проведення технічного обслуговування системи 

охолодження (регламентні роботи). Промивання системи 

від накипу та шламу. 

   Технічне обслуговування системи мащення. Можливі 

неполадки системи мащення та способи їх усунення. 

Загальні відомості про роботи, які виконуються під час 

проведення технічного обслуговування системи мащення 



(регламентні роботи). Заміна масла, промивання системи 

та її приладів. 

   Тематичне оцінювання з теми: Технічне обслуговування 

двигунів. 

   Технічне обслуговування системи живлення 

карбюраторних двигунів. Можливі неполадки системи 

живлення карбюраторних двигунів та способи їх 

усунення 

   Загальні відомості про роботи, які виконуються під час 

проведення технічного обслуговування системи живлення 

карбюраторних двигунів (регламентні роботи). Мийка 

приладів. 

   Лабораторно-практична робота №1 (1 год).  

Перевірка герметичності та теплового стану системи 

охолодження. Промивання системи охолодження від 

шламу. Перевірка герметичності системи мащення, 

контроль тиску та рівня масла. 

   Лабораторно-практична робота №1 (1 год).  

Перевірка герметичності та теплового стану системи 

охолодження. Промивання системи охолодження від 

шламу. Перевірка герметичності системи мащення, 

контроль тиску та рівня масла. 

   Лабораторно-практична робота №1 (1 год).  

Перевірка герметичності та теплового стану системи 



охолодження. Промивання системи охолодження від 

шламу. Перевірка герметичності системи мащення, 

контроль тиску та рівня масла. 

   Тематичне оцінювання з теми: 

Технічне обслуговування системи живлення 

карбюраторних двигунів. 

   Технічне обслуговування кузова та кабіни автомобіля 

Можливі неполадки кузова і кабіни та способи їх 

усунення. Загальні відомості про роботи, які виконуються 

під час проведення технічного обслуговування кузова та 

кабіни (регламентні роботи).  

   Прибирання та мийка кабіни і кузова. Кріпильні та 

мастильні роботи кузова та кабіни. 

   Лабораторно-практична робота №4 (1 год).  Перевірка 

стану та кріплення елементів кузова. Прибирання та 

мийка кузова і кабіни. 

   Лабораторно-практична робота №4 (1 год).  Перевірка 

стану та кріплення елементів кузова. Прибирання та 

мийка кузова і кабіни. 

   Лабораторно-практична робота №4 (1 год).  Перевірка 

стану та кріплення елементів кузова. Прибирання та 

мийка кузова і кабіни. 

   Перевірка герметичності системи живлення 



карбюраторного двигуна, стану паливних та повітряного 

фільтрів, мийка і очистка приладів системи. 

   Тематичне оцінювання з теми: Технічне обслуговування 

кузова та кабіни автомобіля 

   Технічне обслуговування трансмісії  та ходової 

частини автомобіля. Можливі неполадки агрегатів 

трансмісії (зчеплення, коробки передач, карданної 

передачі, головної передачі) та способи їх усунення. 

   Загальні відомості про роботи, які виконуються під час 

проведення технічного обслуговування агрегатів 

трансмісії (регламентні роботи).  

   Технічне обслуговування коробки передач, роздавальної 

коробки, карданної передачі та редуктора головної 

передачі. 

   Тематичне оцінювання з теми Технічне обслуговування 

трансмісії  та ходової частини автомобіля 

   Технічне обслуговування ходової частини. Можливі 

неполадки ходової частини та способи їх усунення.  

   Технічне обслуговування рами та тягово-зчіпного 

пристрою 

   Лабораторно-практична робота №2 (1 год).  

Перевірка герметичності і кріплення систем і агрегатів 

трансмісії та ходової частини, змащувальні роботи. 



   Лабораторно-практична робота №2 (1 год).  

Перевірка герметичності і кріплення систем і агрегатів 

трансмісії та ходової частини, змащувальні роботи. 

   Лабораторно-практична робота №2 (1 год).  

Перевірка герметичності і кріплення систем і агрегатів 

трансмісії та ходової частини, змащувальні роботи. 

   Тематичне оцінювання з теми: 

Технічне обслуговування ходової частини 

   Технічне обслуговування механізмів керування 

автомобілем. 

Технічне обслуговування рульового керування. Можливі 

неполадки рульового керування та способи їх усунення.  

   Загальні відомості про роботи, які виконуються під час 

проведення технічного обслуговування рульового 

керування (регламентні роботи). 

   Технічне обслуговування гальмівної системи. Можливі 

неполадки гальмівної системи та способи їх усунення.  

   Загальні відомості про роботи, які виконуються під час 

проведення технічного обслуговування гальмівної 

системи (регламентні роботи).  

   Перевірка герметичності гідро- та пневмоприводу. 

   Лабораторно-практична робота №3 (1 год).  Перевірка 



стану, кріплення та герметичності елементів рульового 

керування та гальмівної системи. 

   Лабораторно-практична робота №3 (1 год).  Перевірка 

стану, кріплення та герметичності елементів рульового 

керування та гальмівної системи.  

   Лабораторно-практична робота №3 (1 год).  Перевірка 

стану, кріплення та герметичності елементів рульового 

керування та гальмівної системи.  

   Тематичне оцінювання з теми Технічне обслуговування 

гальмівної системи. 

   Технічне обслуговування кузова та кабіни 

автомобіля Можливі неполадки кузова і кабіни та 

способи їх усунення. Загальні відомості про роботи, які 

виконуються під час проведення технічного 

обслуговування кузова та кабіни (регламентні роботи).  

   Прибирання та мийка кабіни і кузова. Кріпильні та 

мастильні роботи кузова та кабіни. 

   Лабораторно-практична робота №4 (1 год).  

Перевірка стану та кріплення елементів кузова. 

Прибирання та мийка кузова і кабіни. 

   Лабораторно-практична робота №4 (1 год).  

Перевірка стану та кріплення елементів кузова. 

Прибирання та мийка кузова і кабіни. 



   Лабораторно-практична робота №4 (1 год).  

Перевірка стану та кріплення елементів кузова. 

Прибирання та мийка кузова і кабіни. 

   Тематичне оцінювання з теми:Технічне обслуговування 

кузова та кабіни автомобіля 

    

  21 Тема 6. Ремонт  автомобілів 

Система, види та методи ремонту автомобілів. Суть 

планово-попереджуючої системи ремонту. форма 

ремонту. 

   Види ремонту автомобілів та їх агрегатів (капітальний, 

поточний).  

   Обособлений та необособлений методи ремонту. 

   Організаційні форми ремонту: ремонт на універсальних 

та спеціалізованих постах, потокова форма ремонту. 

   Організація поточного ремонту автомобілів. 

Організація поточного ремонту в автотранспортних 

підприємствах та на станціях технічного обслуговування 

автомобілів. Виробничі дільниці. 

   Тематичне оцінювання з теми:Система, види та 

методи ремонту автомобілів 

   Зношення та дефекти деталей. Види зношення: 



абразивне, гідроабразивне, газоабразивне, кавітаційне, 

зношення при фритинзі, окислювальне, електроерозійне; 

місця їх виникнення на деталях автомобіля. 

   Параметри зношення: лінійне зношення, швидкість та 

інтенсивність зношення, стійкість матеріалу проти 

зношення.  

   Суть процесу дефектування та його задачі. 

   Сортування деталей при дефектуванні. Характерні 

дефекти деталей. Методи контролю при дефектуванні. 

   Поняття про способи ремонту деталей. Відновлення 

деталей обробкою до ремонтного розміру.  

   Відновлення постановкою додаткових ремонтних 

деталей. 

   Відновлення зваркою та наплавкою. Відновлення 

розмірів зношених поверхонь деталей металізацією 

(високотемпературним напиленням). 

   Гальванічне нарощення металу на зношені поверхні 

деталей. Відновлення деталей синтетичними матеріалами.  

   Відновлення деталей пластичним деформуванням 

(відновлення форми, розмірів та механічних 

властивостей). Приклади використання кожного із 

способів відновлення. 



   Тематичне оцінювання з теми: Поняття про 

способи ремонту деталей. 

   Приймання автомобілів в ремонт та їх розбирання. 

Технологічний процес капітального ремонту автомобілів. 

Технічні умови на приймання автомобілів у ремонт. 

Зовнішня мийка автомобілів та їх агрегатів. 

   Організація розбиральних робіт. 

   Комплектування деталей. Призначення та суть процесу 

комплектування. 

   Методи комплектування: повної та неповної 

взаємозамінності, селективний, регулювань та підгонки. 

   Тематичне оцінювання з теми: Приймання автомобілів 

в ремонт та їх розбирання 

    

  2  

Тема7.Стандартизація та контроль якості 

Стандарти з ремонту машин і обладнання. 

Відповідальність ремонтного підприємства за стан 

відремонтованих машин і механізмів, їх відповідність 

стандартам і технічним умовам. 

   Прогресивні форми організації та стимулювання праці 

робочих, що направлені на поліпшення якості ремонту. 

Оцінка рівня якості ремонту автомобілів. Організація 



технічного контролю на підприємстві 

Всього   70год.  

    

 Допуски і технічні 

виміри 

15  

  12 Тема2. Інструменти та прилади для вимірювання 

лінійних і кутових величин 

Поняття про виміри і контроль. 

   Види вимірювальних і перевірочних інструментів, їхня 

будова і правила користування. 

   будова і правила користування. вимірювальними і 

перевірочними інструментами 

   Штангенінструменти, їхня будова та правила 

користування ними. 

   Мікрометричні інструменти, їхня будова та правила 

користування ними. 

   Трикутники. Правила користування ними. 

   Інструмент для контролю різьби. Правила 

користування ним. 

   Тематичне оцінювання з теми№2 



   Лабораторно-практична робота №1 (1 год).  

Ознайомлення з будовою і правилами користування 

інструментами та приладами для вимірювання лінійних і 

кутових величин. 

   Лабораторно-практична робота №1 (1 год).  

Ознайомлення з будовою і правилами користування 

інструментами та приладами для вимірювання лінійних і 

кутових величин. 

   Лабораторно-практична робота №1 (1 год).  

Ознайомлення з будовою і правилами користування 

інструментами та приладами для вимірювання лінійних і 

кутових величин. 

   Тематичне оцінювання№2 

    

  3 Тема3. Оптичні, пневматичні та електричні 

вимірювальні прилади 

Оптичні вимірювальні прилади. Пневматичні 

вимірювальні прилади. Електричні вимірювальні 

прилади. Можливі помилки при вимірі та способи їхнього 

попередження. Правила та порядок користування 

інструментами і приладами. 

   Лабораторно-практична робота №2 (1 год).  

Ознайомлення з будовою і правилами користування 

оптичними, пневматичними та електричними 



вимірювальними приладами. 

   Лабораторно-практична робота №2 (1 год).  

Ознайомлення з будовою і правилами користування 

оптичними, пневматичними та електричними 

вимірювальними приладами. 

Всього  15  

    

 Матеріалазнавство 15  

  7 Тема3.  Діелектрики 

Класифікація діелектриків.Рідинні діелектрики. 

Класифікація, галузь застосування.  

   Оліфи натуральні, напівнатуральні і штучні, їхній склад, 

властивості і галузь застосування. 

   Фарби, що застосовуються для фарбування деталей і 

металоконструкцій автомобілів. Вимоги Держстандарту 

до оліф і фарб. 

     Тверді діелектрики. Класифікація, галузь застосування, 

характеристики. 

   Скло і фарфор. Каучук і гума, папір, картон 

   Пластмаси. Основні характеристики пресованих 

матеріалів і пластмас. Залежність характеристик пластмас 



від наповнювачів і в’яжучих. 

   Тематичне оцінювання з теми№3 

    

  8 Тема 4.  Паливно-мастильні матеріали 

   Паливо, що застосовується для автомобілів. 

    Заходи безпеки під час роботи з етилованим бензином і 

антифризом. 

   Мастильні матеріали, що застосовуються в механізмах 

автомобілів.  

   Основні характеристики мастильних матеріалів 

    Рідинні і консистентні мастила, їхні властивості. 

   Гідрорідини, що застосовуються в гідросистемах, їхні 

марки і властивості. 

   Лабораторно-практична робота №2 (1 година).  

Ознайомлення з властивостями паливно-мастильних 

материалів та гідрорідин, які використовуються в 

автомобільному транспорті.  

   Тематичне оцінювання з теми №4 

ВСЬОГО  15  

    



Модуль СРКТЗ-

3.1 

 27  

 Спеціальна 

технологія 

27  

  1 ВступОзнайомлення з кваліфікаційною характеристикою 

слюсаря з ремонту автомобілів 3-го розряду та 

програмами теоретичного і виробничого навчання. 

  26 Тема 2. Будова сучасних автомобілів і автобусів  

   Загальна будова двигуна внутрішнього згорання 
  Робочий цикл двигуна. Такт двигуна. Робочий цикл 

чотирьохтактного карбюраторного двигуна. Робочий 
цикл чотирьохтактного дизеля. Показники роботи 
двигуна внутрішнього згоряння: індикаторна та 
ефективна потужність. 

   Кривошипно-шатунний механізм 
 Призначення та будова деталей кривошипно-

шатунного механізму: блока циліндрів, головки блока, 
гільз, поршня, поршневих кілець, шатуна, колінчастого 
валу, підшипників, картера, піддона картера, кришок, 
прокладок. 

   Механізм газорозподілу 
 Призначення та будова деталей механізмів 

газорозподілу: деталей приводу (шестерень, зірочок, 
шківів, ланцюга, зубчастого пасу, натяжника, тощо), 
розподільчого валу, штовхачів, штанг, коромисел, осей 
коромисел, направляючих втулок, клапанів, пружин та 
елементів їх фіксації. Необхідність установлення між 
клапаном та деталлю його приводу температурного 



зазору. Фази газорозподілу та їх вплив на потужність, 
економічність та тепловий режим роботи двигуна. 
Порядок роботи двигуна. 

   Система охолодження 
 Призначення, будова та робота приладів системи 

рідинного охолодження: радіатора, водяного насоса, 
вентилятора, жалюзів, термостата. Призначення, будова 
та робота передпускового підігрівника. 

   Система мащення 
 Призначення, будова та робота приладів системи: 

масляного насоса, фільтрів, масляного радіатора. 
Призначення і класифікація систем вентиляції картера. 
Будова та робота відкритої і закритої систем вентиляції 
картера, на яких двигунах вони встановлюються. 

   Лабораторно-практична робота №1 (1години) 
Ознайомлення з деталями кривошипно-шатунного 

механізму. Ознайомлення з деталями механізмів 
газорозподілу різних типів. Ознайомлення з приладами 
систем охолодження і мащення та їх деталями. 

   Система живлення інжекторного двигуна  
Різновиди та будова інжекторних систем живлення. 

Паливні суміші та їх застосування на різних режимах 
роботи двигуна.  

   Моновпорскування, багато точкове розподільне 
впорскування, безпосереднє впорскування, механізми і 
системи впорскування. 

   Система живлення дизельного двигуна 
 Призначення механічної системи живлення дизеля. 

Сумішоутворення дизелів: об’ємне, плівкове, об’ємно-
плівкове, передкамерне, вихрокамерне.  

   Будова та робота системи живлення дизельного 
двигуна. Призначення та розміщення приладів системи. 



Будова простих приладів системи: баків, паливних та 
повітряних фільтрів, паливопроводів. 

   Газобалонні установки 
 Переваги та недоліки газобалонних установок. Паливо 

для газобалонних установок. Будова та робота 
газобалонної установки для стисненого природного газу 
та зрідженого нафтового газу. 

   Лабораторно-практична робота №2 (1 години) 
Призначення і будова систем живлення інжекторного, 

дизельного, газового двигуна та їх деталями. 
   Електрообладнання автомобіля 

Джерела електричної енергії 
  Будова та принцип дії акумуляторних батарей і 

генераторів. Показники акумуляторної батареї: 
електрорушійна сила, напруга, ємність, номінальна 
ємність. Маркування акумуляторних батарей. Вимикач 
акумуляторної батареї. Призначення та робота 
регулювальних пристроїв генератора.. 

   Система освітлення та сигналізації 
 Будова і робота приладів зовнішнього та 

внутрішнього освітлення. Призначення, будова і принцип 
дії перемикачів світла: центрального, ножного.  

   Призначення та будова плавких і термобіметалевих 
запобіжників. Призначення, будова і робота приладів 
світлової сигналізації: покажчиків повороту, стоп-
сигналу. Призначення, будова та робота сигналу. Реле 
сигналів. 

   Система запалювання 
 Робота контактної та безконтактної системи 

запалювання. Призначення, будова та принцип дії 
приладів контактної та безконтактної системи 
запалювання 



   Лабораторно-практична робота №3 (1 години) 
Призначення та будова приладів електрообладнання. 

   Трансмісія автомобіля 
Зчеплення 
 Призначення та будова зчеплення та його приводів. 
Коробка передач 
 Різновиди механічних та автоматичних коробок 

передач, роздавальних коробок, подільників.  
 

   Лабораторно-практична робота №4 (1 години) 
Призначення та будова агрегатів та механізмів 

трансмісії. 
   Ходова частина  

Різновиди та будова підвісок, пружних та гасячих 
елементів. Маркування шин.  

   Лабораторно-практична робота №5 (1 години) 
Призначення та будова підвісок і шин коліс. 
 
 

 
 
 
 Органи керування автомобілем 

Рульове керування 
 Класифікація, будова та робота рульових механізмів 

та підсилювачів. 
Гальмівна система автомобіля 
 Будова та принцип дії пневматичних гальмівних 

системм. 
 

   Лабораторно-практична робота №6 (1 години) 
Будова та робота рульового керування та 



пневматичних гальмівних систем.. 
   Кузов і додаткове обладнання автомобілів 

Конструкції рамних та несучих кузовів 
 Призначення і будова рамних та несучих кузовів. 

   Додаткове обладнання 
 Призначення, будова та робота додаткового обладнання 

   Тематичне оцінювання з теми №2 

Всього  27  

Додаткові 

компетенції 

 12  

 Паливно-мастильні 

матеріали 

3 Тема№1. Паливно- мастильні матеріали 

   Мастильні матеріали, що застосовуються в механізмах 

автомобілів. Їхні основні характеристики. 

   Рідинні і консистентні мастила, їхні властивості. 

   Тематичне оцінювання з туми№1 

Всього   3  

 Ремонтно-кузовні 

роботи 

3 Тема№1Прилади та пристрої для відновлення кузовів 

    

   Рихтувальні стенди. Підлогові системи рихтування. 

Вимірювальні 



системи. Лінійки для вимірювання кузову. Додаткове 

обладнання для 

рихтування.Рихтувальні 

захвати.Рихтувальні затискачі. 

   Рихтувальні аксесуари. Cпотери для відновлення  

вм’ятин. Додаткові пристосування.матеріали. 

Рихтувальний інструмент. 

Рихтувальні  молотки. 

   Рихтувальні підкладки. Рихтувальні лопатки. Рихтувальні 

затискачі. Ручні 

пінцети. Додаткові пристосування. Гідравлічні та 

гвинтові пристосування для 

відновлення кузова. 

Всього  3  

 Електронні засоби 

захисту машин 

6  

   Електронний блок керування двигуном.  Датчики 

контролю приготування паливної суміші Призначення та 

принцип дії. 

   Датчики системи запалювання.  Датчики контрольних 
приладів.  



Призначення та принцип дії.  

   Датчики системи запалювання.  

Датчики аварійних режимів 

Призначення та принцип дії.  

   Датчики комплексних електронних систем управління 

двигуном  Призначення та принцип дії. 

   Електромеханічні реле.  Призначення та принцип дії.  

   Електронні реле.  Призначення та принцип дії 

Всього  6  

ВсьогоСРКТЗ-3.1  39год.  

    

МодульСРКТЗ-3.2  35  

 Спеціальна 

технологія 

21  

  8 Тема 3.  Діагностика несправностей автомобілів  

   Методи діагностики, прилади та обладнання для 
діагностування автомобілів 

   Двигуни 
Діагностика технічного стану  кривошипно-

шатунного та газорозподільного механізмів 
 Контрольний огляд та прослуховування роботи 

двигуна. Зони прослуховування. Прийоми застосування 



діагностичного обладнання. 
   Діагностика технічного стану  системи двигуна 

 Перевірка технічного стану систем двигуна за 
допомогою інструментальних методів. 

 

   Діагностика технічного стану  систем живлення 
двигунів 

 Перевірка фільтрів, тиску палива в системах, кількості 
викидів шкідливих речовин і роботи систем на різних 
режимах двигуна. 

   Лабораторно-практична робота №7 (1години) 
Контрольний огляд та прослуховування роботи 

двигуна стетоскопом. Перевірка кріплення головки блока 
циліндрів. Перевірка та регулювання натягу пасу приводу 
водяного насоса. Перевірка працездатності термостата. 
Перевірка паливного насоса. Перевірка та регулювання 
рівня палива в карбюраторі. Перевірка та регулювання 
прискорювального насоса карбюратора. Перевірка 
герметичності системи живлення дизельного двигуна та 
видалення повітря із системи. 

   Лабораторно-практична робота №7 (1години) 
Контрольний огляд та прослуховування роботи 

двигуна стетоскопом. Перевірка кріплення головки блока 
циліндрів. Перевірка та регулювання натягу пасу приводу 
водяного насоса. Перевірка працездатності термостата. 
Перевірка паливного насоса. Перевірка та регулювання 
рівня палива в карбюраторі. Перевірка та регулювання 
прискорювального насоса карбюратора. Перевірка 
герметичності системи живлення дизельного двигуна та 
видалення повітря із системи. 



   Перевірка та регулювання рівня палива в карбюраторі. 
Перевірка та регулювання прискорювального насоса 
карбюратора. Перевірка герметичності системи живлення 
дизельного двигуна та видалення повітря із системи. 

   Тематичне оцінювання з теми№2 

  8 Тема 4.  Технічне обслуговування автомобілів  

   Двигуни  
Технічне обслуговування двигуна 
 Оглядові, кріпильні, мастильні та регулювальні 

роботи.  
. 

   Лабораторно-практична робота №8 (1 години) 
Технічне обслуговування двигуна. 

   Лабораторно-практична робота №8 (1 години) 
Технічне обслуговування двигуна. 

   Електрообладнання автомобіля 
Оглядові, кріпильні, мастильні та регулювальні 

роботи.  
   Лабораторно-практична робота №9 (1 години) 

Технічне обслуговування електробладання. 
 
 
Лабораторно-практична робота №9 (1 години) 
Технічне обслуговування електробладання. 

 

   Ходова частина  та органи керування автомобіля 
Технічне обслуговування ходової частини та органів 

керування автомобілів Оглядові, кріпильні, мастильні та 
регулювальні роботи.  



 

    

   Лабораторно-практична робота №10 (1 години) 
Технічне обслуговування ходової частини та органів 

керування автомобілів. 
   Лабораторно-практична робота №10 (1 години) 

Технічне обслуговування ходової частини та органів 
керування автомобілів. 

    

  5 Тема 5.  Ремонт автомобілів  
 

   Ремонт двигунів. 
Методи та способи ремонту механізмів і систем двигунів.  
Вибір методів та способів ремонту двигунів автомобілів. 
Номенклатура та вибір запасних частин 
 

   Лабораторно-практична робота №11 (1 година)  
Ремонт двигуна автомобілів. 
 Методи та способи ремонту елементів трансмісії 

автомобілів.  Вибір методів та способів ремонту 
трансмісії автомобілів. Номенклатура та вибір запасних 
частин. 

    

   Лабораторно-практична робота №12 (1 година) 
Ремонт транссмісії автомобілів. Методи та способи 
ремонту елементів ходової частини автомобілів  Вибір 
методів та способів ремонту елементів ходової частини 
автомобілів. Номенклатура та вибір запасних частин 
 



   Лабораторно-практична робота №13 (1 година) 
Ремонт ходової частини автомобілів. Методи та 

способи ремонту органів керування автомобілів. 
Вибір методів та способів ремонту органів керування 
автомобілів. Номенклатура та вибір запасних частин. 

   Лабораторно-практична робота №14 (1 година) 
Ремонт органів керування автомобілів. 
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 Допуски і технічні 

виміри 

7  

  1 

 

 

 

 

Тема 1. Стандартизація деталей 
Поняття про взаємозамінність деталей. 

Точність обробки. Шорсткість поверхонь , класи 
шорсткості. 
Позначення шорсткості і поверхні, що обробляється. 

Посадки, групи посадок. Квалітети точності. 
Відхилення від вірної форми. Таблиця межових 
відхилень.  

  3  
Тема 2. Інструменти та прилади для виміру лінійних і 
кутових величин 

 

   Види вимірювальних і перевірочних інструментів, 
їхня будова і правила користування. 

Штангенінструменти, їхня будова та правила 
користування ними. 

 



   Мікрометричні інструменти, їхня будова та правила 
користування ними. 

Трикутники. Правила користування ними. 
Інструмент для контролю різьби. Правила 

користування ним. 
 

   Лабораторно-практична робота №1 1години) 
Використання інструментів та приладів  виміру 

лінійних і кутових величин на деталях, вузлах та 
агрегатах автомобілів. 

  3 Тема 3. Оптичні, пневматичні та електричні 

вимірювальні прилади 

   Оптичні вимірювальні прилади. Пневматичні 
вимірювальні прилади. Електричні вимірювальні 
прилади. 

 
   Можливі помилки при вимірі та способи їхнього 

попередження. Правила та порядок користування 
інструментами і приладами. 

   Лабораторно-практична робота №2 (1 години) 
Користування оптичними, пневматичними та 

електричними вимірювальними приладами.  
Тематичне оцінювання з теми№2-3 

Всього  7  

 Матеріалознавство 7  

  1 Тема 1. Вступ, класифікація матеріалів 
 

   Класифікація матеріалів за електропровідністю 
(провідники, напівпровідники, діелектрики). Електричні 



властивості матеріалів. 
Класифікація матеріалів за магнітними 

властивостями (магнітом’які, магнітотверді, ферити). 
Класифікація за механічними властивостями 

матеріалів (міцність, пластичність, пружність, 
твердість, глейкість та інщі). 

Класифікація за фізико–хімічними властивостями 
матеріалів (щільність, теплове розширення, 
теплопровідність, хімічна стійкість та інщі). 

Види матеріалів, що застосовуються під час ремонту 
автомобілів. 

Нормативна та навчальна література щодо 
матеріалознавства. 

  2 Тема 2. Метали і сплави 

   Класифікація металів, фізико–хімічні властивості. 
Чавуни та сталі 
 Чавун, його особливості, механічні, технологічні 

властивості, галузь застосування. Застосування чавуна 
для виготовленя деталей автомобілів. 

Сталі. Вуглецеві сталі, їх склад, механічні  й 
технологічні властивості, маркування, галузь 
застосування. Застосування сталі для виготовлення 
деталей автомобілів. 

   Кольорові метали, їх сплави  
Кольорові метали: мідь, олово, цинк, свинець, 

алюміній; їх основні властивості, галузь застосування. 
Застосування кольорових металів в дротах та кабелях 
автомобілів. 

Особливості термообробки сплавів. Припої 
легкоплавкі і тугоплавкі. Антифрікційні сплави, їхній 
склад  і властивості. Застосування сплавів у 



конструкціях автомобілів. 
Матеріали, що застосовуються в гальмових 

пристроях, їх склад і властивості. 
Корозія металів та їх захист  
Суть корозії металів. Способи захисту від корозії. 

Лабораторно-практична робота №1 (1 години) 
Визначення металів і сплавів, з яких виготовляються 

деталі вузлів, агрегатів та додаткового обладнання 
автомобілів за їх фізико-хімічними властивостями. 
 

  2 Тема3. Діелектрики 
 

   Класифікація діелектриків. 
Рідинні діелектрики 
  Класифікація, галузь застосування. 
Фарби, що застосовуються для фарбування деталей і 

металоконструкцій автомобілів. Вимоги 
Держстандарту до оліф і фарб. 

 
   Тверді діелектрики 

  Класифікація, галузь застосування, 
характеристики. 

Пластмаси. Основні характеристики пресованих 
матеріалів і пластмас. Залежність характеристик 
пластмас від наповнювачів і в’яжучих. 
Лабораторно-практична робота №2 (1 година) 
Визначення типу діелектрика та призначення за його 

властивостями і зовнішнім виглядом. 
  2 Тема 4. Паливно- мастильні матеріали 

 
   Мастильні матеріали, що застосовуються в 

механізмах автомобілів. Їхні основні характеристики. 



Рідинні і консистентні мастила, їхні властивості. 
Гідрорідини, що застосовуються в гідросистемах, 

їхні марки і властивості. 
Мастила, що застосовується в гідросистемах, марки 

і властивості. 
Паливо, що застосовується  для автомобілів. Заходи 

безпеки під час роботи з етилованим бензином і 
антифризом. 

 
   Лабораторно-практична робота №3 (1 година) 

Визначення типу та призначення паливно-мастильного 
матеріалу за його властивостями і зовнішнім виглядом. 

Всього  7  

Додаткові 

компетенції 

 56  

 Паливно-мастильні 

матеріали 

7 Тема№2 

Гідрорідини та мастила 

   Гідрорідини, що застосовуються в гідросистемах, їхні 

марки і властивості. 

    

   Мастила, що застосовується в гідросистемах, марки і 
властивості. 

   Паливо, що застосовується  для автомобілів.  

   Заходи безпеки під час роботи з етилованим бензином і 
антифризом. 

   Лабораторно-практична робота №1 (1 година) 
Визначення типу та призначення паливно-мастильного 



матеріалу за його властивостями і зовнішнім виглядом. 
   Лабораторно-практична робота №1 (1 година) 

Визначення типу та призначення паливно-мастильного 
матеріалу за його властивостями і зовнішнім виглядом. 

   Тематичне оцінювання з теми№2 

Всього  7  

    

 Ремонтно-кузовні 

роботи 

28 Тема2. Технічне обслуговування та ремонт кузовів. 

   Система технічного  обслуговування.  

   Організація робіт і технічного 

обслуговування автомобілів. 

   Заходи профілактичного характеру 

   Догляд запофарбованою поверхнею та іншими 

декоративними покриттями кузова. 

   Кріпильні 

та регулювальні роботи. 

   Тематичне оцінювання з теми 

   Усунення пошкоджень кузова 

   Прибиральні та мийні роботи.  



   Види ремонту, класи перекосу кузовів. 

   Приймання кузовів до ремонту.  

   Тематичне оцінювання з теми 

   Розбирання, видалення лакофарбового покриття, 

очищення від корозії. 

   Дефектоскопія кузова. Порядок підготовки 

кузова до ремонту.  

   Дефекти дверей, порядок ремонту 

   Ремонт капота та 

кришки багажника, усунення незначних дефектів.  

   Тематичне оцінювання з теми 

   Заміна передніх і задніх  крил. 

   Заміна панелі даху і задньої частини кузова. 

   Заміна порогів і лонжеронів. Послідовність робіт, 

інструменти. 

   Види з’єднань при складанні 

кузовів.  

   Технологічний процес загального складання кузовів 



   Ремонт та заміна панелей. 

   Лабораторно-практичні роботи 

1.Роботи з обслуговування кузовів легкового автомобіля 

   Лабораторно-практичні роботи 

1.Роботи з обслуговування кузовів легкового автомобіля 

   Лабораторно-практичні роботи 

2 Роботи з обслуговування кузовів вантажного автомобіля 

   Лабораторно-практичні роботи 

2 Роботи з обслуговування кузовів вантажного автомобіля 

   Лабораторно-практичні роботи 

Визначення та послідовність ремонтних робіт кузовів та 

кабін 

   Лабораторно-практичні роботи 

Визначення та послідовність ремонтних робіт кузовів та 

кабін 

Всього   28  

    

 Електронні засоби 

захисту машин 

21  



 Механічні системи  

захисту автомобіля 

5  

   Блокиратор рульового вала. Загальна будова, призначення 

та принцип дії 

   Замки на коробку передач (КПП)  Загальна будова, 

призначення та принцип дії. 

   Замки діагностичного роз'єму.  Загальна будова, 

призначення та принцип дії. 

   Замки капота.  Загальна будова, призначення та принцип 

дії. 

   Захист блоку сертифікації.  Призначення,будова,принцип 

дії 

 Електромеханічні 

протиугонні системи 

5  

   Електромеханічні замки на капот і двері.  Призначення та 

принцип дії 

   Імобілайзер- будова, принцип дії 

   Сигналізація - невід'ємний атрибут автомобіля 

   Комплекс розшуку і виявлення транспорту (маячок) 

   Тематичнеоцінювання з тем №1-3 



 Системи 

супутникового 

стеження 

4  

   Поняття    про    супутникові    радіонавігаційні системи 

   Будова GPS і ГЛОНАСС 

   GPS-моніторинг транспорту 

   Тематичне оцінювання з теми №4 

 Електронні 

протиугонні системи 

7  

   Типи автосигналізацій.  Призначення та принцип дії. 

   Відмінні особливості різних типів автосигналізацій 

   Автосигналізації зі зворотним зв'язком. Принцип дії. 

   Двосторонні сигналізації для авто.  Принцип дії. 

   Автосигналізації з авто запуском двигуна.  Принцип дії. 

   GSMавто сигналізації.  Принцип дії. 

 

Всього  21  

    

Модуль СРКТЗ-  91год.  



3.2 

    

МодульСРКТЗ-4.1  15  

 Спеціальна 

технологія 

15  

  1 Тема 1. Вступ 
Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою 

слюсаря з ремонту автомобілів 4-го розряду та 
програмами теоретичного і виробничого навчання. 

  14 Тема 2. Будова сучасних легкових і вантажних 
автомобілів 

   Двигун.  
Сучасні технології в будові механізмів та систем 

двигуна 
  Матеріали виготовлення деталей сучасних двигунів, 

пристосування для зменшення витрат палива та викидів 
шкідливих речовин. 

   Технології та механізми для збільшення потужності та 
ефективності роботи двигуна. 

   Лабораторно-практична робота №1 (1години) 
Сучасні технології в будові механізмів та систем 

двигуна. 
 

   Лабораторно-практична робота №1 (1 години) 
Сучасні технології в будові механізмів та систем 

двигуна. 
 

   Тематичне оцінювання з теми 



   Сучасні системи живлення двигуна 
Різновиди та будова сучасних бензинових, дизельних і 

газобалонних систем живлення двигунів. 
   Лабораторно-практична робота №2 (1 години) 

Будова і робота сучасних систем живлення двигунів. 
 

   Лабораторно-практична робота №2 (1години) 
Будова і робота сучасних систем живлення двигунів. 

 

   Електрообладнання автомобіля 
Акумуляторні батареї 
 Необслуговувані та мало обслуговувані акумуляторні 

батареї. Показники акумуляторної батареї: 
електрорушійна сила, напруга, ємність, номінальна 
ємність. Маркування акумуляторних батарей.  

   Автомобільні генератори 
 Будова і робота автомобільних генераторів та їх 

регулювальних пристроїв.  
   Прилади освітлення та сигналізації 

 Різновиди, будова і принцип дії сучасних приладів 
освітлення та сигналізації автомобілів. 

   Система запалювання 
 Робота електронних систем запалювання.  

   Призначення, будова та принцип дії приладів 
електронних систем запалювання. 

   Тематичне оцінювання з теми 

Всього   15  
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Модуль СРКТЗ-

4.2 

 28  

 Спеціальна 

технологія 

20  

   Лабораторно-практична робота №3 (1 години) 
Будова і робота сучасних складових 

електрообладнання автомобілів 
   Лабораторно-практична робота №3 (1 години) 

Будова і робота сучасних складових 
електрообладнання автомобілів 

   Тематичне оцінювання з теми 

   Трансмісія і ходова частина автомобілів 
Зчеплення 
 Призначення, види та будова механізмів зчеплення та 

їх приводів 
   Коробки передач 

 Різновиди автоматичних коробок передач, муфт 
підключення та їх механізмів керування. 

   Підвіски автомобілів 
 Різновиди та будова підвісок, пружних та гасячих 

елементів, дисків та шин.  
   Тематичне оцінювання з теми 

   Лабораторно-практична робота №4 (1 години) 
Призначення та будова агрегатів та механізмів 

трансмісії. 



 
   Лабораторно-практична робота №4 (1 години) 

Призначення та будова агрегатів та механізмів 
трансмісії. 

   Тематичне оцінювання з теми 

   Органи керування автомобілем 
Рульове керування 
 Класифікація, будова та робота рульових механізмів з 

підсилювачами і електронних систем безпеки. 
   Гальмівна система автомобіля 

 Будова та принцип дії гальмівних систем та 
електронних систем безпеки. 

 
   Тематичне оцінювання з теми 

   Кузов і додаткове і спеціальне обладнання 
автомобілів  

Конструкції рамних та несучих кузовів. 
   Призначення і будова рамних та несучих кузовів. 

   Додаткове  та спеціальне обладнання автомобілів. 
Призначення, будова та робота додаткового і 
спеціального обладнання. 

   Лабораторно-практична робота №5 (1години) 
Будова та робота електронних систем безпеки та 
систем підвищення комфорту керування автомобілем. 

 

   Лабораторно-практична робота №5 (1 години) 
Будова та робота електронних систем безпеки та 
систем підвищення комфорту керування автомобілем. 



   Тематичне оцінювання з теми №2 
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 Допуски і технічні 

виміри 

8  

    

  1 Тема 1. Поняття про стандартизацію, контроль 
якості, допуски та посадки 

Стандартизація, її роль у підвищенні якості продукції 
та прискоренні науково-технічного прогресу. Задачі 
стандартизації. Категорії стандартів і об’єкти 
стандартизації. Види стандартів та їхня характеристика. 

Система управління якістю робіт, що виконуються. 
Форми і засоби контролю якості. 

Приймання продукції. Технічні виміри і випробування. 
Оформлення документації. Економічна ефективність 
підвищення якості робіт, що виконуються. 

Поняття про неминучі погрішності при виготовленні 
деталей і складних виробів. Основи поняття про 
взаємозамінність. Поняття про розміри, відхилення і 
допуски. 

Допуск, його визначення та позначення. Поняття 
посадок. Групи посадок. Графічне зображення полів 
допусків та посадок. Квалітети точності. Відхилення від 
вірної форми. Ознайомлення з таблицею межових 
відхилень. 

Стандартизація деталей. Точність обробки. Шорсткість 
поверхонь; класи шорсткості. Позначення шорсткості 



поверхні, що обробляється. 
  3 Тема2. Інструменти та прилади для вимірювання 

лінійних і кутових величин 
   Поняття про виміри і контроль. Види вимірювальних і 

перевірочних інструментів, їхня будова і правила 
користування. 

Штангенінструменти, їхня будова та правила 
користування ними. 

   Мікрометричні інструменти, їхня будова та правила 
користування ними. 

Трикутники. Правила користування ними. 
Інструмент для контролю різьби. Правила 

користування ним. 
   Лабораторно-практична робота №1 (1год) 

  Ознайомлення з будовою і правилами користування 
інструментами та приладами для вимірювання лінійних і 
кутових величин. 

  4 Тема3. Оптичні, пневматичні та електричні 

вимірювальні прилади 

   Оптичні вимірювальні прилади. Пневматичні 
вимірювальні прилади. Електричні вимірювальні 
прилади. 

   Можливі помилки при вимірі та способи їхнього 
попередження. Правила та порядок користування 
інструментами і приладами. 

   Лабораторно-практична робота №2 (1год) 
  Ознайомлення з будовою і правилами користування 

оптичними, пневматичними та електричними 
вимірювальними приладами. 

   Лабораторно-практична робота №2 (1 год) 
  Ознайомлення з будовою і правилами користування 



оптичними, пневматичними та електричними 
вимірювальними приладами. 

Всього  8  

    

Додаткові 

компетенції 

 24  

    

    

 Паливно-мастильні 

матеріали 

4 Тема 4. Паливно- мастильні матеріали 

   Мастильні матеріали, що застосовуються в механізмах 

автомобілів. Їхні основні характеристики. 

   Рідинні і консистентні мастила, їхні властивості. 

   Гідрорідини, що застосовуються в гідросистемах, їхні 
марки і властивості. 

   Тематичне оцінювання з теми№1 

Всього  4  

    

 Реонтно-кузовні 

роботи 

12  

  7 Тема 1 Ремонт деталей кузова відновленням. 



   Способивідновлювальногоремонту. 

Відновленнязовнішніхівнутрішніх елементів кузова 

   Особливості ремонту кузова склеюванням. 

   Правка деформованих панелей і прорізів механічним 

способом. 

   Правкапанелей із застосуванням нагріванням. 

   Лабораторно-практична робота 

1 Дефектування деталей кузова. Способи відновлення 

дефектів деталей 

кузова. 

   Лабораторно-практична робота 

1 Дефектування деталей кузова. Способи відновлення 

дефектів деталей 

кузова. 

   Тематичне оцінювання з теми№1 

  5 Тема 8 Контроль ремонту кузова легкового 

автомобіля та автобуса 

   Загальні поняття контролю, стенди для контрольних 

випробувань кузова. 



   Технічні вимоги до кузова по якості зварних, правильних 

і рихтувальних 

робіт. 

   Лабораторно-практичні роботи 

1 Контроль геометрії основи кузова за допомогою 

калібрів і шаблонів. 

 

   Лабораторно-практичні роботи 

1Контроль геометрії кузова вимірювальними пристроями. 

   Тематичне оцінювання з теми№2 

Всього  12  

    

 Електронні засоби 

захисту машин 

8  

   Електронні  системи захисту автомобіля 

Блокиратор рульового вала. Загальна будова, призначення 

та принцип дії 

   Схеми підключенняблокиратора рульового вала 

   Замки на коробку передач (КПП)  Загальна будова, 

призначення та принцип дії. 



   Схеми підключеннязамків на коробку передач (КПП) 

   Замки діагностичного роз'єму.  Загальна будова, 

призначення та принцип дії.,схеми підключення 

   Замки капота.  Загальна будова, призначення та принцип 

дії., схеми підключення 

   Захист блоку сертифікації.  Призначення,будова,принцип 

дії, схеми підключення 

   Тематичне оцінювання з теми 

Всього  8  

Всього СРКТЗ-4.2  52  

Модуль СРКТЗ-

4.3 

 27  

 Спеціальна 

технологія 

27  

  4 Тема 3.  Діагностика несправностей автомобілів  
 

   Методи діагностики, прилади та обладнання для 
діагностування автомобілів 

Діагностика технічного стану автомобілів  
Застосування методів і прийомів діагностування  

технічного стану автомобілів. 
   Діагностика технічного стану  двигуна, трансмісії, 

ходової частини, електрообладнання, кузова, додаткового 



та спеціального обладнання. 
   Лабораторно-практична робота №6 (1 години) 

Методи діагностування технічного стану автомобіля. 
   Лабораторно-практична робота №6 (1години) 

Методи діагностування технічного стану автомобіля. 
  7 Тема 4.  Технічне обслуговування автомобілів 

   Методи, прилади та обладнання для технічного 
обслуговування автомобілів. 

Технічне обслуговування автомобілів  
Застосування методів і прийомів технічного 

обслуговування автомобілів. 
технічного обслуговування двигуна, трансмісії, 

ходової частини, електрообладнання, кузова, додаткового 
та спеціального обладнання. 

 
   Лабораторно-практична робота №7 (1годин) 

Методи і прийоми технічного обслуговування 
автомобілів 

 
   Лабораторно-практична робота №7 (1 годин) 

Методи і прийоми технічного обслуговування 
автомобілів 

 
   Лабораторно-практична робота №7 (1годин) 

Методи і прийоми технічного обслуговування 
автомобілів 

 
   Лабораторно-практична робота №7 (1годин) 

Методи і прийоми технічного обслуговування 
автомобілів 

 



   Лабораторно-практична робота №7 (1 годин) 
Методи і прийоми технічного обслуговування 

автомобілів 
   Лабораторно-практична робота №7 (1 годин) 

Методи і прийоми технічного обслуговування 
автомобілів 

 
  16 Тема 5.  Ремонт автомобілів 

   Ремонт автомобіля. 
Методи та способи ремонту механізмів, агрегатів  і 
систем автомобілів.  

   Вибір методів та способів ремонту механізмів, 
агрегатів  і систем автомобілів. 

   Дефектування та сортування і відновлення 
спрацьованих деталей автомобіля.  

   Номенклатура та вибір запасних частин.  
 

   Тематичне оцінювання з теми 

   Лабораторно-практична робота №8 (1 години)  
Ремонт механізмів, агрегатів  і систем автомобілів. 
 

   Лабораторно-практична робота №8 (1 години)  
Ремонт механізмів, агрегатів  і систем автомобілів. 
 

   Лабораторно-практична робота №8 (1 години)  
Ремонт механізмів, агрегатів  і систем автомобілів. 
 

   Лабораторно-практична робота №8 (1 години)  
Ремонт механізмів, агрегатів  і систем автомобілів. 
 



   Тематичне оцінювання з теми  
Лабораторно-практична робота №8 (1 години)  

Ремонт механізмів, агрегатів  і систем автомобілів. 
  

   Лабораторно-практична робота №9 (1 години)  
Ремонт кузовів автомобілів. 

 
   Лабораторно-практична робота №9 (1 години)  

Ремонт кузовів автомобілів. 
   Лабораторно-практична робота №9 (1 години)  

Ремонт кузовів автомобілів. 
   Методи та способи ремонту кузовів автомобілів. 

Вибір методів та способів ремонту кузовів автомобілів та 
їх складових частин. Відновлення та заміна пошкоджених 
елементів кузова та його складових частин. Номенклатура 
та вибір запасних частин. 

   Тематичне оцінювання з теми№5 

Всего  27  

    

Додаткові 

коипетенції 

 12  

 Паливно-мастильні 

матеріали 

3  

   Мастила, що застосовується в гідросистемах, марки і 
властивості. 

   Паливо, що застосовується  для автомобілів. Заходи 
безпеки під час роботи з етилованим бензином і 
антифризом. 



   Лабораторно-практична робота №3 (1 година) 
Визначення типу та призначення паливно-мастильного 

матеріалу за його властивостями і зовнішнім виглядом. 
Всього    

 Реонтно-кузовні 

роботи 

6  

   Тема 3.Новітні технології ремонту та відновлення 
елементів кузова. 

   Особливості рихтування вм’ятин без фарбування(PDR) 

   Особливості рихтування вм’ятин без фарбування(PDR) 

   Особливості полірування кузова. 

   Особливості полірування кузова. 

   Ремонт кузова без зварювання. 

   Тематичне оцінювання з теми№3 

Всього  6  

    

 Електронні засоби 

захисту машин 

3  

   Електронні протиугонні системи 

   Типи автосигналізацій.  Призначення та принцип дії. 

Автосигналізації з авто запуском двигуна. 



Будова,призначення, принцип дії. 

   GSMавто сигналізації.  Будова,призначення,принцип дії. 

Всього  3  

Модуль СРКТЗ-

4.3 

 39  

 

Професійно-практична підготовка 

Модуль СРКТЗ-1-

2.1 

 18  

 Виробниче навчання 18  

  6 Тема 1. Вступне заняття. Інструктаж з охорони 
праці і пожежної безпеки в навчальних майстернях 

   Вимоги безпеки праців навчальних майстернях і на 
робочих місцях. Причини травматизму. Види 
травматизму, заходи його попередження. 

Основні правила і інструкції з безпеки праці; їх 
виконання. Основні правила електробезпеки. Їх 
виконання. 

Пожежна безпека. 
Причини пожеж у приміщеннях учбових закладів. 

Міри попередження пожеж. Правила користування 
електронагрівальними приладами, електроінструментами; 
відключення електромережі. Запобіжні засоби при 
користуванні вогненебезпечними рідинами і газами. 
Правила поведінки учнів при пожежі. Порядок виклику 
пожежної команди. Правила користування первинними 



засобами пожежогасіння. Будова і застосування 
вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів. 

  12 Тема 2. Слюсарні роботи      
 

  6 Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця 
і безпеки праці при виконанні слюсарних робіт. 

 
Вправи 
Розміткові роботи 
Підготовка поверхні деталі до розмітки. Розмітка з 

нанесенням рисок і кернів на простих деталях з 
прямолінійними і криволінійними контурами. Розмітка 
контурів деталей з відліком розмірів від кромки заготівлі 
та від осьових ліній. Розмітка контурів деталей за 
шаблонами. Керніння розміткових ліній. 
 

  6 Рубання металуРубання металу 
Площинне рубання зубилом і крейцмейселем. Рубання  

різноманітних деталей з тонколистового і 
товстолистового металів. Рубання пазів крейцмейселем.  
Рубання шару металу. Заточення інструменту. 

 
Всього  18  

Модуль СРКТЗ-1-

2.2 

 90  

  6 Слюсарні роботи      
Виправлення, рихтування і згинання металу  
Виправлення осей, валів і рам. Виправлення деталей у 

холодному стані. Стабілізація сталевих деталей після 
холодного виправлення. Виправлення за допомогою 



ручного преса. Рихтування загартованих деталей. 
Контроль якості правки. Згинання металу вручну, 

використання трубозгинальних верстатів. 
 

  6 Різання металу 
Різання металу ручним інструментом (ножівками, 

ножицями), механічним способом. Установлення полотна 
ножівки. Різання металу різного профілю за розміткою та 
без розмітки. 

Різання кілець від труб. Різання труб труборізом. 
 

  6 Обпилювання металу. . 
Обпилювання плоских і криволінійних поверхонь. 

Обпилювання циліндричних стержнів. Обпилювання під 
лінійку і кутик напилками різноманітних типів і розмірів. 

Обпилювання різноманітних поверхонь із 
застосуванням механізованих інструментів. 

Контроль якості обпилювання. 
 

  6 .Свердлення, зенкування 
Установлення патронів, перехідних втулок і свердел у 

свердлильні пристрої. Встановлення і закріплення 
деталей на столі верстатів. Свердлення отвору за 
допомогою ручної, електричної дрелі та свердлильних 
верстатів. Зенкування і розвертання отвору в чавунних і 
сталевих виробах. Зенкування отвору під головки болтів, 
шурупів і заклепки. 

  6 Нарізування різьби 
Виконання різьб різноманітних профілів. Нарізування 

різьб вручну та на верстаті. Перевірка якості різьб. 
 



  6 Паяння 
Електропаяння, паяння за допомогою паяльної лампи 

та газового паяльника. 
 

  6 Клепка 
Розмітка швів для виконання клепки та свердління 

отворів. З’єднання деталей заклепками з напівкруглими і 
потайними  головками. Зняття та заміна дефектних 
заклепок. 
 

    

  6 Посадки 
Випресовування та запресовування деталей вручну. 

Використання преса. Встановлення деталей на стіл преса. 
Випресовування та запресовування підшипників, втулок 
та інших деталей на пресі. Випресовування деталей із 
застосовуванням знімачів. 
 

  6 Тематичне оцінювання з теми№2 

  36 Тема 3. Розбирально-складальні роботи 
 

  6 Інструктаж за змістом занять, з організації робочого 
місця і безпеки праці. Знайомство з технологічними 
картами при розбирально-складальних роботах 

  6 Вправи 
Кривошипно-шатунний і газорозподільний механізми 
Розбирання і складання кривошипно-шатунного і 

газорозподільного механізмів. Регулювання зазорів між 
штовхачами(коромислами) і стержнями клапанів 



  6 Охолодження та змащування  двигуна 
Розбирання і складання приладів системи 

охолодження та змащування: радіаторів, вентиляторів, 
водяних насосів, маслонасосів, термостатів та ін.  

 
  6 Живлення двигуна 

Розбирання і складання карбюраторів, обмежувачів  
максимальної частоти обертання колінчастого вала 
двигуна, паливного бака, фільтрів, діафрагмених насосів, 
пристроїв підогріву пальної суміши, глушників. 

  6 Електроустаткування автомобіля 
        Знімання та установлення  з частковим розбиранням і 
складанням стартерів, генераторів, реле-регуляторів, 
котушок запалювання, фар, фонарів, плафонів, 
перемикачів, переривачів-розподільників, свічок 
запалювання, акумуляторних батарей, електронних 
пристроїв запалювання, двигунів допоміжного 
обладнання та інщих електричних пристроїв. . 
 

  6 Коробки передач 
Розбирання і складання трьох-, чотирьох – і 

п’ятиступінчастих  коробок передач, роздавальних 
коробок та їх механізмів переключення. 

Вивчення будови ходозменшувача. 
 

Всього  90  

Модуль СРКТЗ-1-

2.3 

 60  

  24 Розбирально-складальні роботи 
 



  6 Карданна передача. Головна передача. Диференціал. 
Напівосі. Бортова передача 

Розбирання і складання карданів, головної передачі, 
диференціала. Зняття і встановлення напівосі. Вивчення 
будови бортових передач. 

 
  6 Ходова частина 

Розбирання і складання ресор і амортизаторів. Зняття і 
встановлення маточини коліс. Регулювання підшипників 
маточини коліс. 

 
  6 Рульове управління 

Розбирання, складання і прийоми регулювання 
рульового механізму. Розбирання і складання рульових 
тяг. 
 

  6 Гальмова система 
Розбирання, складання і регулювання гальмових 

механізмів. Розбирання і складання гальмових приводів. 
Розбирання, складання і регулювання ручного 
центрального гальма. 
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  36 Тема 4. Технічне  обслуговування   автомобілів 
 

  6 Інструктаж за змістом занять, з організації робочого 
місця і безпеки праці. Знайомство з технологічними 
картами робіт, підготовчі роботи: комплектація 
матеріалів, обладнання і т. ін. при технічному 
обслуговуванні автомобілів. 

Вправи 



Технічне  обслуговування КШМ та ГРМ 
Виконання  мийних, мастильних, заправних,  

контрольно – оглядових  робіт. 
 

  6 Технічне  обслуговування систем охолодження 
Виконання  мийних,  мастильних,  заправних  і  

перевірочних  робіт. 
Технічне обслуговування системи мащення 
Виконання мийних, мастильних, заправних, 

перевірочних, кріпильних і регулювальних робіт.  
  6 Технічне обслуговування системи живлення 

карбюраторних двигунів 
Виконання мийних, мастильних, заправних, 

перевірочних, кріпильних і регулювальних робіт. Технічне 
обслуговування трансмісії автомобілів 

Виконання мийних, мастильних, заправних, 
перевірочних, кріпильних і регулювальних робіт.  

  6 Технічне обслуговування ходової частини автомобілів 
Виконання мийних, мастильних, заправних, 

перевірочних, кріпильних і регулювальних робіт.   
  6 Технічне обслуговування рульового керування 

автомобілів 
Виконання мийних, мастильних, заправних, 

перевірочних, кріпильних і регулювальних робіт.  
 

    

  6 Технічне обслуговування гальмівних систем 
автомобілів 

Виконання мийних, мастильних, заправних, 
перевірочних, кріпильних і регулювальних робіт.  

Технічне обслуговування кузова та додаткового 



обладнання автомобілів 
Виконання мийних, мастильних, заправних, 

перевірочних, кріпильних і регулювальних робіт. 
Всього  60  

Модуль СРКТЗ-1-

2 

Виробнича практика 203  

  6 Виробнича практика 
Тема 1.  Інструктаж з охорони праці і пожежної 
безпеки на підприємстві 

Знайомство з програмою навчання.  
Загальні відомості про підприємство, ознайомлення з 

організацією технологічного процесу на підприємстві. 
Робочі місця. Загальні організаційні вимоги. 
Ознайомлення з режимом роботи і правилами 
внутрішнього розпорядку, порядком одержання і здачі 
інструмента і пристосувань. 

Система керування охороною праці. Організація 
служби безпеки праці на підприємстві.  Інструктаж з 
безпеки праці. Загальні організаційні вимоги до безпеки 
праці. Ознайомлення з основними видами і причинами 
травматизму на виробництві. Вимоги безпеки на 
конкретних робочих місцях  і при виконанні окремих 
технологічних операцій. Заходи попередження 
травматизму. Ознайомлення з інструкціями з безпеки 
праці, пожежної безпеки і електробезпеки. Практичне 
навчання прийомам звільнення віделектричного струму, 
виконання штучного дихання і зовнішнього масажу 
серця. Заходи попередження пожеж. Порядок виклику 
пожежної команди. Правила користування первинними 
засобами гасіння пожежі.    



 
 

  191 Тема 2. Самостійне виконання слюсарних робіт 
складністю 1, 2-го розрядів 

Самостійне виконання різноманітних слюсарних робіт 
складністю 1, 2-го розрядів з розбирання, складання, 
ремонту та технічного обслуговування автомобілів. 

Обробка деталей штучно за кресленнями і 
заводськими картами технологічного процесу, 
операційними картами і технічними умовами. Точність 
обробки в межах 12-14-го квалітетів. 

Виконання виробничих робіт із застосуванням на 
підприємствах креслень і карт технологічного процесу.  

Контроль якості виконаних робіт. 
Вивчення і застосування в роботі передових методів і 

прийомів роботи новаторів виробництва. 
Виконання під керівництвом слюсаря більш високої 

кваліфікації робіт з  розбирання, складання, ремонту та 
технічного обслуговування автомобілів. 

Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії. 
Дотримання правил безпеки праці. 

        Детальна програма виробничої практики 
розробляється кожним навчальним закладом, окремо з 
урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань 
та матеріалів виробництва за погодженням з 
підприємствами-замовниками кадрів і затверджується в 
установленому порядку. 
 

 
 Кваліфікаційна пробна 

робота 

6  



Всього  203  

    

Модуль СРКТЗ-

3.1 

Виробниче навчання  54  

  6 Тема 1. Вступ. Безпека праці при виконанні 
розбирально-складальних робіт 

 
   Ознайомлення учнів з лабораторією, робочим місцем, з 

інструментом та знімачами, які використовуються при 
виконанні розбирально-складальних робіт. Ознайомлення 
з режимом роботи та правилами внутрішнього 
розпорядку. Розстановка учнів за робочими місцями, 
ознайомлення з організацією робочого місця, порядком 
отримання і здавання інструменту та пристроїв. 

Ознайомлення учнів з вимогами безпеки праці на 
робочому місці, з безпечними прийомами встановлення 
агрегатів на стенди і знімання їх зі стендів, правилами 
користування знімачами, вимогами безпеки праці при 
користуванні електро- та пневмоінструментами. 

Ознайомлення з вимогами пожежної безпеки 
 

  48 Тема 2. Розбирально-складальні роботи 
 

Гальмівна система 
Вивчення інструкційно-технологічних карт. 

Розбирання елементів гальмівних систем. Контроль 
технічного стану деталей. Занесення результатів 
контролю у звіт. Збирання елементів гальмівної системи. 

Додаткове обладнання 



Вивчення інструкційно-технологічних карт. 
Розбирання додаткового обладнання. Контроль 
технічного стану деталей. Занесення результатів 
контролю у звіт. Збирання додаткового обладнання. 

 

 
  6 Інструктаж за змістом занять, з організації робочого 

місця і безпеки праці. Вивчення інструкційно-
технологічних карт розбирально-складальних робіт. 
Ознайомлення з правилами користування інструментом, 
приладами, пристроями, приборами. Контроль якості 
виконаних робіт. 

  6 Вправи 
 Кривошипно-шатунний та газорозподільний 

механізми 
     Розбирання кривошипно-шатунного та 
газорозподільного механізмів. Контроль технічного стану 
деталей. Занесення результатів контролю в звіт. Збирання 
механізмів. 

  6 Система охолодження та система мащення 
Розбирання водяного насоса, масляного насоса, 

фільтра відцентрової очистки масла. Контроль технічного 
стану деталей. Занесення результатів контролю в звіт. 
Збирання приладів. 

  6 Система живлення інжекторного двигуна 
 Розбирання та збирання форсунок, паливних насосів 

та інших елементів системи. Контроль технічного стану 
деталей. Занесення результатів контролю в звіт.  

 
  6 Система живлення дизельного двигуна 

Знімання з автомобіля приладів механічної системи 
живлення дизельного двигуна. Розбирання простих 



приладів системи. Контроль технічного стану деталей. 
Занесення результатів контролю в звіт. Збирання приладів 
системи. Встановлення приладів механічної системи 
живлення дизельного двигуна на автомобіль. 

 
  6 Система живлення двигунів газобалонних автомобілів 

Знімання з автомобіля приладів газобалонного 
обладнання. Розбирання простих приладів системи 
живлення. Контроль технічного стану деталей. Занесення 
результатів контролю в звіт. Збирання та встановлення 
приладів газобалонної системи живлення двигунів на 
автомобіль. 

 
  6 Джерела електричної енергії 

Зняття та встановлення акумуляторних батарей і 
генераторів. Зняття розбирання, складання та 
встановлення генераторів на автомобіль.  

 
  6 Прилади освітлення та сигналізації 

Зняття, розбирання, складання і встановлення приладів 
та контроль їх технічного стану. Занесення результатів 
контролю в звіт. 
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Модуль СРКТЗ-

3.2 

Виробниче навчання 126  

  24 Тема 2.1 Розбирально-складальні роботи 



  6 Прилади системи запалювання 
Розбирання переривників-розподілювачів. Розбирання 

замка запалювання. Контроль технічного стану деталей. 
Занесення результатів контролю в звіт. Перевірка та 
регулювання зазору між електродами свічок запалювання 

  6 Зчеплення 
Розбирання зчеплення та елементів його приводу і 

контроль технічного стану деталей. Занесення результатів 
контролю в звіт. Збирання зчеплення та елементів його 
приводу. Коробка передач та роздавальна коробка 

Розбирання коробки передач, роздавальної коробки  і 
контроль технічного стану деталей. Занесення результатів 
контролю в звіт. Збирання коробки передач та 
роздавальної коробки. 

  6 . Ходова частина 
Розбирання підвісок, ресор, амортизаторів, контроль їх 

технічного стану та збирання. Занесення результатів 
контролю в звіт. 

Рульове керування 
Розбирання елементів рульового керування. Контроль 

технічного стану деталей. Занесення результатів 
контролю в звіт. Збирання елементів рульового керування 

  6 Гальмівна система 
Вивчення інструкційно-технологічних карт. 

Розбирання елементів гальмівних систем. Контроль 
технічного стану деталей. Занесення результатів 
контролю у звіт. Збирання елементів гальмівної системи. 

Додаткове обладнання 
Вивчення інструкційно-технологічних карт. 

Розбирання додаткового обладнання. Контроль 
технічного стану деталей. Занесення результатів 
контролю у звіт. Збирання додаткового обладнання. 
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  18 Тема 3.  Діагностування несправностей автомобілів 
 

  6 Інструктаж за змістом занять, з організації робочого 
місця і безпеки праці.  

Ознайомлення з документацією діагностування 
технічного стану автомобілів та послідовністю 
технологічних процесів. Знайомство з обладнанням, 
пристроями і інструментом, які використовуються при 
діагностиці технічного стану автомобілів. Контроль 
якості виконаних робіт. 

  6 Вправи: 
Двигуни 

Замір компресіїв циліндрах двигуна, зозори у 
клапанних механізмах прослуховування двигунів для 
виявлення технічного стану КШМ і ГРМ. Занесення 
результатів діагностування у звіт. 

  6 Вправи: 
Системи двигуна 

Замір рівня і густини охолоджувальних рідин, мастил; 
Зняття та перевірка свічок запалювання. Занесення 
результатів діагностування у звіт. Встановлення свічок 
запалювання. 

Системи живлення двигуна 
Перевірка фільтрів, тиску палива в системах, кількості 

викидів шкідливих речовин і роботи систем на різних 
режимах двигуна.Занесення результатів діагностування у 
звіт.  

    



  48 Тема 4. Технічне обслуговування  автомобілів 
 

  6 Технічне обслуговування автомобілів. 
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого 

місця і безпеки праці.  
Ознайомлення з документацією технічного 

обслуговування автомобілів та послідовністю 
технологічних процесів. Знайомство з обладнанням, 
пристроями і інструментом, які використовуються при 
технічному обслуговуванні автомобілів. Контроль якості 
виконаних робіт. 

 
  6 Вправи 

Двигуни  
Контрольний огляд та прослуховування роботи 

двигуна за допомогою стетоскопу. Перевірка кріплення 
головки блока циліндрів динамометричним ключем. 
Перевірка стану підшипників водяного насоса. Перевірка 
та регулювання натягу пасу приводу водяного насоса.  
Перевірка працездатності термостата. Промивання 
системи охолодження від накипу. Заміна масла та 
промивання системи мащення.  

  6 Вправи 
Двигуни  
Перевірка паливного насоса на двигуні. Очистка 

деталей паливного насоса та карбюратора від забруднень. 
Перевірка пропускної властивості жиклерів. Перевірка 
прискорювального насоса. Регулювання приводу 
керування повітряною та дросельною заслінками.  
Перевірка та регулювання рівня палива в поплавковій 
камері карбюратора. Перевірка герметичності системи 
живлення дизелів, видалення повітря із системи. 



Промивання фільтрів системи живлення дизелів, заміна 
фільтруючих елементів.  

 
  6 Електрообладнання автомобіля 

Очистка акумуляторної батареї від забруднень. 
Прочистка вентиляційних отворів. Очистка наконечників 
та штирів батареї від окислень, змащування їх після 
затягування. Перевірка рівня електроліту та доливання 
дистильованої води. Перевірка густини електроліту та 
ступеня розрядженості батареї. Доведення величини 
щільності електроліту до нормативної. Підзаряджання 
батареї. 

Перевірка стану генераторної установки. Вимірювання 
напруги генератора. Перевірка та регулювання натягу 
пасу приводу генератора. 

Перевірка наявності струму в колах низької та високої 
напруги системи запалювання. Виявлення несправних 
свічок запалювання. Перевірка стану свічок запалювання 
та їх очистка. Перевірка та регулювання зазору між 
електродами свічок запалювання. Очистка корпуса 
переривника від забруднень. Перевірка, зачистка та 
регулювання зазору між контактами переривника. 
Перевірка стану і дії котушки запалювання. Перевірка дії 
вимикача запалювання. Перевірка вакуумного та 
відцентрового регуляторів кута випередження 
запалювання. 

 
  6 Електрообладнання автомобіля 

Перевірка дії контрольно-вимірювальних приладів, 
приладів освітлення та сигналізації. Перевірка стану та дії 
перемикачів та вимикачів світла, покажчиків поворотів, 
стоп-сигналу. Заміна ламп та регулювання встановлення 



фар. Перевірка стану ізоляції проводів. Визначення 
обриву і замикання на корпус електричних проводів 

  6 Ходова частина автомобіля 
Перевірка стану гумово-металевих втулок елементів 

підвіски. Заміна сайлент-блоків. Заміна втулок 
реактивних штанг та стабілізатора поперечної стійкості. 
Заміна листів ресори. Заміна рідини в гідравлічному 
амортизаторі. Демонтаж-монтаж шин. Балансування 
коліс.  

 
  6 Органи керування автомобіля 

Перевірка сумарного люфту в рульовому керуванні. 
Визначення елементів рульового керування, які 
викликали збільшення люфту. Заміна наконечників 
рульових тяг. Заміна масла в системі гідропідсилювача 
рульового керування та видалення повітря із системи. 
Перевірка та регулювання вільного ходу педалі гальм. 
Перевірка ходу важіля стоянкової гальмівної системи. 
Регулювання стоянкової гальмівної системи. Перевірка 
дії допоміжного гальма. 

 
  6 Органи керування автомобіля 

Перевірка та регулювання вільного ходу педалі гальм. 
Перевірка ходу важіля стоянкової гальмівної системи. 
Регулювання стоянкової гальмівної системи. Перевірка 
дії допоміжного гальма. 

 
    

  36 Тема 5. Ремонт автомобілів 

  6 Інструктаж за змістом занять, з організації робочого 



місця і безпеки праці при виконанні слюсарних робіт. 
Ознайомлення з вимогами до якості робіт, що 

виконуються, огляд технічної і технологічної 
документації. Навчання заходам раціональної організації 
робочого місця 

  6 Вправи 
Освоєння техніки виконання робіт під час ремонту 

двигуна та його компонентів (обладнання систем 
живлення, змащення, охолодження, запалювання). 

 
  6 Вправи 

Навчання практичним навичкам ремонту елементів 
трансмісії. 

 
  6 Вправи 

Освоєння технології ремонту ходової частини. 
 

  6 Вправи 
Виконання ремонту рульового механізму. 
 

  6 Вправи 
Вивчення техніки виконання робіт під час ремонту 

гальмової системи. 
 

Всього  126  

СРКТЗ-3  180  

 Виробнича практика 133  

  6 Тема 1. Вступне заняття. Інструктаж з охорони 
праці і пожежної безпеки на підприємстві 



Ознайомлення учнів з програмою навчання. 
Загальні відомості про підприємство, ознайомлення з 

організацією технологічного процесу на підприємстві. 
Робочі місця. Загальні організаційні вимоги. 
Ознайомлення з режимом роботи і правилами 
внутрішнього розпорядку, порядком одержання і здачі 
інструмента і пристосувань. 

Система керування охороною праці. Організація 
служби безпеки праці на підприємстві. Інструктаж з 
безпеки праці.  Загальні організаційні вимоги до безпеки. 
Ознайомлення з основними видами і причинами 
травматизму на виробництві. Вимоги безпеки на 
конкретних робочих місцях і при виконанні окремих 
технологічних операцій. Заходи попередження 
травматизму. 

Ознайомлення з інструкцією з безпеки праці, 
пожежної безпеки і електробезпеки. Практичне навчання 
прийомам звільнення від електричного струму, виконання 
штучного дихання і зовнішнього масажу серця. 

Заходи попередження пожеж. Порядок виклику 
пожежної команди. Правила користування первинними 
засобами гасіння пожежі.  

 
  121 Тема 2. Самостійне виконання слюсарних робіт 

складністю 3-го розряду 
Самостійне виконання різноманітних слюсарних робіт 

складністю 3-го розряду з ремонту та технічного 
обслуговування автомобілів. 

Обробка деталей штучно за кресленнями і 
заводськими картами технологічного процесу, 
операційними картами і технічними умовами. Точність 
обробки в межах 11-12-го квалітетів. 



Виконання виробничих робіт із застосуванням на 
підприємствах креслень і карт технологічного процесу.  

Вивчення і застосування в роботі передових методів і 
прийомів роботи новаторів виробництва. 

Виконання під керівництвом слюсаря більш високої 
кваліфікації   складних робіт з  діагностики, технічного 
обслуговування та ремонту автомобілів. 

Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії. 
Дотримання правил безпеки праці. 
Детальна програма виробничої практики 

розробляється кожним навчальним закладом, окремо з 
урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань 
та матеріалів виробництва, за погодженням з 
підприємствами-замовниками кадрів і затверджується в 
установленому порядку. 

 
 

 Кваліфікаційна 

пробна робота 

6  

Всього  133  

СРКТЗ-3  313  

СРКТЗ-4.1 Виробниче навчання  72  

  6 Тема 1. Вступ. Безпека праці при виконанні 
розбирально-складальних робіт 

Ознайомлення учнів з лабораторією, робочим місцем, з 
інструментом та знімачами, які використовуються при 
виконанні розбирально-складальних робіт. Ознайомлення 
з режимом роботи та правилами внутрішнього 
розпорядку. Розстановка учнів за робочими місцями, 



ознайомлення з організацією робочого місця, порядком 
отримання і здавання інструменту та пристроїв. 

Ознайомлення учнів з вимогами безпеки праці на 
робочому місці, з безпечними прийомами встановлення 
агрегатів на стенди і знімання їх зі стендів, правилами 
користування знімачами, вимогами безпеки праці при 
користуванні електро- та пневмоінструментами. 

Ознайомлення з вимогами пожежної безпеки 
  30 Тема 2. Розбирально-складальні роботи 

  6 Інструктаж за змістом занять, з організації робочого 
місця і безпеки праці. Вивчення інструкційно-
технологічних карт розбирально-складальних робіт. 
Ознайомлення з правилами користування інструментом, 
приладами, пристроями, приборами. Контроль якості 
виконаних робіт. 

  6 Вправи 
 Двигуни 

     Розбирання механізмів і систем двигунів. Контроль 
технічного стану деталей механізмів і систем двигунів. 
Занесення результатів контролю в звіт. Збирання 
механізмів і систем двигунів. 

  6 Вправи 
Електрообладнання 
Зняття та встановлення джерел і споживачів 

електричного струму з автомобілів. Розбирання, контроль 
технічного стану деталей генератора і споживачів 
електричного струму. Занесення результатів контролю в 
звіт. Збирання приладів електрообладнання та 
встановлення на автомобіль. 

  6 Вправи 
Шасі 



 Зняття та встановлення складових елементів шасі з 
автомобілів. Розбирання, контроль технічного стану 
деталей складових елементів шасі. Занесення результатів 
контролю в звіт. Збирання складових елементів шасі та 
встановлення на автомобіль. 

  6 Вправи 
Кузов, додаткове і спеціальне обладнання 
Зняття та встановлення складових елементів кузова, 

додаткового і спеціального обладнання з автомобілів. 
Розбирання, контроль технічного стану деталей 
складових елементів кузова, додаткового і спеціального 
обладнання. Занесення результатів контролю в звіт. 
Збирання складових елементів кузова, додаткового і 
спеціального обладнання та встановлення на автомобіль. 

    

  36 Тема 3.  Діагностування несправностей автомобілів 

  6 Вступ 
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого 

місця і безпеки праці.  
 

  6 Ознайомлення з документацією діагностування 
технічного стану автомобілів та послідовністю 
технологічних процесів. Знайомство з обладнанням, 
пристроями і інструментом, які використовуються при 
діагностиці технічного стану автомобілів. Контроль 
якості виконаних робіт. 

 
  6 Вправи 

Двигуни 
     Діагностування технічного стану деталей механізмів і 



систем двигунів. Занесення результатів діагностування у 
звіт. 

  6 Вправи 
Двигуни 
     Діагностування технічного стану деталей 

механізмів і систем двигунів. Занесення результатів 
діагностування у звіт. 

  6 Вправи 
Двигуни 
     Діагностування технічного стану деталей 

механізмів і систем двигунів. Занесення результатів 
діагностування у звіт. 

  6 Тематичне оцінювання з теми№3 

Всього  72  

Модуль СРКТЗ-

4.2 

 72  

  30 Тема 3. 1 Діагностування несправностей автомобілів 

  6 Вправи 
Електрообладнання 
Діагностування технічного стану джерел і споживачів 

електричного струму автомобілів. Занесення результатів 
діагностування у звіт.  

у звіт. 
 

  6 Вправи 
Електрообладнання 
Діагностування технічного стану джерел і споживачів 

електричного струму автомобілів. Занесення результатів 
діагностування у звіт.  



 
  6 Вправи 

Шасі 
 Діагностування технічного стану складових елементів 

шасі автомобілів. Занесення результатів діагностування у 
звіт.  

 
  6 Вправи 

Кузов, додаткове і спеціальне обладнання 
Діагностування технічного стану складових елементів 

кузова, додаткового і спеціального обладнання 
автомобілів. Занесення результатів діагностування у звіт. 

 
  6 Тематичне оцінювання з теми№3.1 

  42 Тема 4. Технічне обслуговування  автомобілів 
 

  6 Вступ 
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого 

місця і безпеки праці.  
Ознайомлення з документацією технічного 

обслуговування автомобілів та послідовністю 
технологічних процесів. Знайомство з обладнанням, 
пристроями і інструментом, які використовуються при 
технічному обслуговуванні автомобілів. Контроль якості 
виконаних робіт. 

 
    

  6 Вправи 
Двигуни  
Контрольний огляд технічного стану механізмів і 



систем двигуна, а ткож складових частин цих механізмів і 
систем. Налагоджування механізмів і систем двигуна, а 
ткож скалдових частин цих механізмів і систем Перевірка 
роботи механізмів і систем двигуна, а ткож скалдових 
частин цих механізмів і систем.  

 
  6 Вправи 

Двигуни  
Контрольний огляд технічного стану механізмів і 

систем двигуна, а ткож складових частин цих механізмів і 
систем. Налагоджування механізмів і систем двигуна, а 
ткож скалдових частин цих механізмів і систем Перевірка 
роботи механізмів і систем двигуна, а ткож скалдових 
частин цих механізмів і систем.  

 
  6 Вправи 

Електрообладнання автомобіля 
Контрольний огляд технічного стану джерел і 

споживачів електрообладнання автомобілів, а ткож їх 
складових частин. Налагоджування джерел і споживачів 
електрообладання, а також їх складових частин. 
Перевірка роботи джерел і споживачів електрообладання, 
а також їх складових частин. 

 
  6 Вправи 

Електрообладнання автомобіля 
Контрольний огляд технічного стану джерел і 

споживачів електрообладнання автомобілів, а ткож їх 
складових частин. Налагоджування джерел і споживачів 
електрообладання, а також їх складових частин. 
Перевірка роботи джерел і споживачів електрообладання, 
а також їх складових частин. 



 
  6 Вправи 

Шасі 
Контрольний огляд технічного стану елементів шасі 

автомобілів, а ткож їх складових частин. Налагоджування 
елементів шасі, а також їх складових частин. Перевірка 
роботи елементів шасі та їх складових частин. 

 
  6 Вправи 

Кузов, додаткове і спеціальне обладнання автомобілів 
Контрольний огляд технічного стану елементів кузова, 

додаткового та спеціального обладнання автомобілів, а 
ткож їх складових частин. Налагоджування елементів 
кузова, додаткового та спеціального обладнання, а також 
їх складових частин. Перевірка роботи елементів кузова, 
додаткового та спеціального обладнання та їх складових 
частин. 

 
Всього  72  

    

Модуль СРКТЗ4.3 Виробниче навчання 54  

    

  54 Тема 5. Ремонт автомобілів 
 

  6 Інструктаж за змістом занять, з організації робочого 
місця і безпеки праці при виконанні слюсарних робіт. 

Ознайомлення з вимогами до якості робіт, що 
виконуються, огляд технічної і технологічної 
документації. Навчання заходам раціональної організації 



робочого місця. 
  6 Вправи 

 Освоєння техніки виконання робіт під час ремонту 
двигуна та його компонентів (обладнання систем 
живлення). 

  6 Вправи 
 Освоєння техніки виконання робіт під час ремонту 

двигуна та його компонентів (обладнання систем 
живлення). 

  6 Вправи 
 Освоєння техніки виконання робіт під час ремонту 

двигуна та його компонентів (обладнання систем  
змащення). 

  6 Вправи 
 Освоєння техніки виконання робіт під час ремонту 

двигуна та його компонентів (обладнання систем  
охолодження). 

  6 Вправи 
 Освоєння техніки виконання робіт під час ремонту 

двигуна та його компонентів (обладнання систем  
охолодження, ). 

 
  6 Вправи 

 Освоєння техніки виконання робіт під час ремонту 
двигуна та його компонентів (обладнання систем 
запалювання). 

  6 Вправи 
 Освоєння техніки виконання робіт під час ремонту 

двигуна та його компонентів (обладнання систем  
запалювання). 

  9 Вправи 
Навчання практичним навичкам ремонту кузовів 



автомобілів. 
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Модуль СРКТЗ-4 

 

Виробнича практика 

 

98 

 

  6 Тема 1. Вступне заняття. Інструктаж з охорони 
праці і пожежної безпеки на підприємстві 

   Ознайомлення учнів з програмою навчання. 
Загальні відомості про підприємство, ознайомлення з 

організацією технологічного процесу на підприємстві. 
Робочі місця. Загальні організаційні вимоги. 
Ознайомлення з режимом роботи і правилами 
внутрішнього розпорядку, порядком одержання і здачі 
інструмента і пристосувань. 

Система керування охороною праці. Організація 
служби безпеки праці на підприємстві. Інструктаж з 
безпеки праці.  Загальні організаційні вимоги до безпеки. 
Ознайомлення з основними видами і причинами 
травматизму на виробництві. Вимоги безпеки на 
конкретних робочих місцях і при виконанні окремих 
технологічних операцій. Заходи попередження 
травматизму. 

Ознайомлення з інструкцією з безпеки праці, 
пожежної безпеки і електробезпеки. Практичне навчання 
прийомам звільнення від електричного струму, виконання 
штучного дихання і зовнішнього масажу серця. 

Заходи попередження пожеж. Порядок виклику 
пожежної команди. Правила користування первинними 
засобами гасіння пожежі.  
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Тема 2. Самостійне виконання слюсарних робіт 
складністю 3-го розряду 

Самостійне виконання різноманітних слюсарних робіт 
складністю 3-го розряду з ремонту та технічного 
обслуговування автомобілів. 

Обробка деталей штучно за кресленнями і 
заводськими картами технологічного процесу, 
операційними картами і технічними умовами. Точність 
обробки в межах 11-12-го квалітетів. 

Виконання виробничих робіт із застосуванням на 
підприємствах креслень і карт технологічного процесу.  

Вивчення і застосування в роботі передових методів і 
прийомів роботи новаторів виробництва. 

Виконання під керівництвом слюсаря більш високої 
кваліфікації   складних робіт з  розбирання, діагностики, 
технічного обслуговування та ремонту автомобілів. 

Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії. 
Дотримання правил безпеки праці. 
Детальна програма виробничої практики 

розробляється кожним навчальним закладом, окремо з 
урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань 
та матеріалів виробництва, за погодженням з 
підприємствами-замовниками кадрів і затверджується в 
установленому порядку. 
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