
Дисципліна Комп’ютерна діагностика автомобілів 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Аргументованими вимогами до вивчення дисципліни «Комп’ютерна 

діагностика автомобілів» є забезпечення достатнього рівня теоретичних 

знань і практичних навичок у здобувачів вищої освіти з: фізики, хімії, 

інженерної та комп’ютерної графіки, технології конструкційних матеріалів, 

теплотехніки, тракторів та автомобілів, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, основ технічної діагностики автомобілів, технічної 

творчості. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютерна діагностика 

автомобілів» фахівець повинен: знати: основні положення комп`ютерного 

діагностування технічного стану машин та механізмів; оволодіння 

основоположними принципами формування діагностичної інформації про 

стан системи; основи теорії технічної діагностики, питання виміру 

діагностичних параметрів комп`ютерного діагностування. Уміти: на 

підставі діагностичної інформації виявляти несправності вузлів і агрегатів 

автомобіля, визначати необхідність проведення регулювальних або 

ремонтних дій, прогнозувати залишковий ресурс і призначати терміни 

повторної діагностики. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Комп’ютерна діагностика автомобілів» є досить 

важливою у формуванні здобувачів вищої освіти теоретичних і практичних 

знань щодо особливостей конструкції, принципу дії, основних параметрів та 

технічних характеристик елементів, пристроїв та систем електронного та 

електричного обладнання автомобілів, методів та засобів оцінки вихідних 

параметрів АТЗ і принципів побудови систем моніторингу технічного стану 

АТЗ, його агрегатів та систем керування під час транспортного процесу та 

технічного обслуговування. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 7. Аналізувати інформацію, отриману в результаті досліджень, 

узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній 

діяльності. 

РН 14. Аналізувати технологічні процеси експлуатації, обслуговування й 

ремонту об’єктів автомобільного транспорту. 

РН 16. Організовувати експлуатацію автомобільних транспортних засобів, 

їх систем та елементів. 

РН 19. Здійснювати технічну діагностику автомобільних транспортних 

засобів, їх систем та елементів з використанням відповідних методів та 

засобів, а також технічних регламентів, стандартів та інших нормативних 

документів. 

РН 20. Збирати та аналізувати діагностичну інформацію про технічний стан 

автомобільних транспортних засобів. 

РН 23. Аналізувати техніко-експлуатаційні та техніко-економічні показники 

автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів. 

РН 24. Застосовувати математичні та статистичні методи для побудови і 

дослідження моделей об’єктів і процесів автомобільного транспорту, 

розрахунку їх характеристик, прогнозування та розв’язання інших складних 

задач автомобільного транспорту. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають здобути 

компетентності: 

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК 9. Здатність працювати автономно. 

ЗК 10. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 

ЗК 11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість 

ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з основ 

конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів і основ 

розрахунку автомобільних транспортних засобів. 

ФК 3. Здатність проведення вимірювального експерименту і обробки його 

результатів. 

ФК 7. Здатність аналізувати технологічні процеси експлуатації, 



обслуговування й ремонту об’єктів автомобільного транспорту як об’єкта 

управління, застосовувати експертні оцінки для вироблення управлінських 

рішень щодо подальшого функціонування підприємства, забезпечувати 

якість його діяльності. 

ФК 8. Здатність організовувати ефективну експлуатацію об’єктів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

ФК 10. Здатність здійснювати технічну діагностику об’єктів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів. 

ФК 11. Здатність застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення для 

розв’язання складних спеціалізованих задач автомобільного транспорту. 

ФК 13. Здатність аналізувати техніко-експлуатаційні показники 

автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів з метою 

виявлення й усунення негативних чинників та підвищення ефективності їх 

використання. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, методичні рекомендації. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання. 

Семестровий контроль Залік. 

 

 


