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Технічне обслуговування - це комплекс операцій, які спрямовані на 

підтримання автомобіля в справному та працездатному стані і 

проводяться в процесі експлуатації автомобіля. 

Мета технічного обслуговування і ремонту - підтримування дорожніх 

транспортних засобів у технічно справному стані та належному 

зовнішньому вигляді, забезпечення надійності, економічності, безпеки 

руху та екологічної безпеки. 

Система технічного обслуговування та ремонту техніки - сукупність 

взаємопов'язаних засобів, документації технічного обслуговування і 

ремонту та виконавців, які потрібні для підтримування і відновлення 

якості виробів, що входять у цю систему; 

Технічний стан - сукупність схильних до зміни в процесі виробництва 

чи експлуатації якостей виробу, яка характеризується в певний момент 

часу ознаками, встановленими технічною документацією на цей виріб;  

Справний стан (справність) - стан виробу, який відповідає усім 

вимогам нормативно-технічної і (або) конструкторської документації; 

Роботоздатний стан (роботоздатність) - стан виробу, в якому значення 

усіх параметрів, які характеризують здатність виконувати задані функції, 

відповідають вимогам нормативно-технічної і (або) конструкторської 

документації;  

Залежно від обсягу робіт, періодичності та працеємкості їх 

виконання, технічне обслуговування розподіляється на такі види: 

Види технічного обслуговування 

- контрольний огляд перед виїздом із парку ( КО); 

- контрольний огляд в дорозі; 

- щоденне технічне обслуговування (ЩТО) ( проводиться щоденно 

після заїзду в парк); 

- технічне обслуговування № 1 (ТО-1); 

- технічне обслуговування № 2 (ТО-2); 

- Сезонне технічне обслуговування (СО) проводиться навесні і восени 

при переході на .літній та зимовий періоди експлуатації. 



Щоденне технічне обслуговування ( ЩТО)виконується щодня після 

повернення автомобіля з лінії в між змінний час і включає: контрольно - 

оглядової роботи щодо механізмів і систем, що забезпечує безпеку руху 

, а також кузову, кабіни , приладів освітлення ; збирально -мийні та 

сушильно - обтиральні операція , а також дозаправку автомобіля 

паливом , маслом , охолоджувальною рідиною . Мийка автомобіля 

здійснюється за потреби в залежності від погодних , кліматичних умов і 

санітарних вимог , а також від вимог, що пред'являються до зовнішнього 

вигляду автомобіля. 

Перше технічне обслуговування (ТО -1) полягає в зовнішньому 

технічному огляді всього автомобіля та виконанні у встановленому обсязі 

контрольно -діагностичних , кріпильних , регулювальних , мастильних , 

електротехнічних і заправних робіт з перевіркою роботи двигуна , 

рульового управління, гальм та інших механізмів . 

Друге технічне обслуговування (ТО -2) включає виконання у 

встановленому обсязі кріпильних , регулювальних , мастильних та інших 

робіт , а також перевірку дії агрегатів , механізмів і приладів у процесі 

роботи 

Сезонне технічне обслуговування ( СО) проводиться 2 рази на годи є 

підготовкою рухомого складу до експлуатації в холодну і теплу пори року. 

Окремо СО рекомендується проводити для рухомого складу, що працює 

в зоні холодного клімату. Для інших кліматичних зон СО поєднується з ТО 

-2 при відповідному збільшенні трудомісткості основного виду 

обслуговування. 

 

 

 



39.33-08я7 

Б12 

Бабіч  Б. С.  

 Технічне обслуговування й ремонт 

металевих кузовів автомобілів: 

підручник / Б. С. Бабіч, В. В. Лущик. - Київ : 

Либідь, 2001. - 460 с. 

 

Наведено основні відомості про будову кузовів автомобілів 

різних моделей. Викладено порядок виконання робіт із технічного 

обслуговування кузовів та їхніх механізмів. Розглянуто технології, 

методи й способи ремонту кузовів, застосовувані матеріали, 

інструменти, обладнання та пристрої. Висвітлено питання 

безпеки праці під час технічного обслуговування й ремонту кузовів.  

Для учнів професійно-технічних закладів освіти. 

 

 

 



 

39.33-08я7 

Л83 
Лудченко  О. А.  
 
 Технічна експлуатація і обслуговування 
автомобілів : технологія: підручник / О. 
А. Лудченко. - Київ : Вища шк., 2007. - 527 
с. -   
 

 

Розкрито сутність фізико-хімічного старіння та 

експлуатаційної надійності автомобілів, нормативне й 

інформаційне забезпечення технічної експлуатації автомобілів, 

керування автомобілем залежно від умов експлуатації, 

технологію технічного обслуговування автомобілів з 

використанням сучасних засобів і методів технічного 

діагностування, зберігання автомобілів і технічного майна. 

Висвітлено також питання охорони навколишнього природного 

середовища і ресурсозбереження на автомобільному транспорті. 

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути 

корисним для механіків, слюсарів автосервісу та водіїв.  

 



 

39.33-08я7 
А22 
 Автослесарь: Устройство, 

техническое  

 

Обслуживание и ремонт автомобилей: 
учеб. пособ. / сост.: Ю. Т. Чумаченко, А. 
И. Герасименко, Б. Б. Рассанов ; под ред. 
А. С. Трофименко. - Ростов н/Д : Феникс, 
2000. - 544 с. 
 

 

Розглядаються пристрій, технічне обслуговування та ремонт 

вітчизняних вантажних і легкових автомобілів на прикладі 

базових моделей як з класичної, так і з передньопривідною схемою 

компонування. Наводяться основи організації технічного 

обслуговування і ремонту автомобілів. Дано відомості про види, 

причини виникнення, способи виявлення та усунення основних 

несправностей агрегатів, механізмів і систем автомобіля. 

Наведено вимоги щодо організації робочого місця, безпеки праці і 

протипожежних заходів. 

 

 



39.33-08 
Д96 
Дюмин  И. Е.  
 
 
 Ремонт автомобилей  / И. Е. 
Дюмин, Г. Г. Трегуб. - М. : Транспорт, 
1999. - 280 с. 
 

 

У книзі викладено основні відомості по ремонту вантажних і 

легкових автомобілів. Розглянуто технологію капітального 

ремонту автомобілів та агрегатів, прогресивні способи і 

технологія відновлення деталей. 

Наведено типові технологічні процеси відновлення деталей 

сучасних автомобілів. 

Розглянуто питання технічного нормування праці та основи 

проектування виробничих ділянок авторемонтних підприємств.  

Призначена для власників автомобілів і авторемонтних 

майстерень, інженерно-технічних працівників автотранспортних 

і авторемонтних підприємств, а також для учнів 

автотранспортних коледжів і технікумів. 

 

 



39.33-08я7 
Л83 
Лудченко  О. А.  
 
 Технічне обслуговування і ремонт 
автомобілів : організація і управління: 
підручник / О. А. Лудченко. - Київ : Знання, 
2004. - 478 с.  
 

 

В підручнику розглядаються організаційно-правові форми 

підприємницької діяльності у технічному автосервісі, основні 

принципи організації, планування, економіки та управління 

виробничими процесами технічного обслуговування і ремонту 

автомобілів у нових умовах господарювання. 

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за 

спеціальностями «Автомобілі та автомобільне господарство», 

«Транспортні системи», «Організація перевезень і управління на 

транспорті», «Організація і регулювання дорожнім рухом» та ін.  

 



39.33-01я7 
В67 
Волков В. П.  
 
 Теорія руху автомобіля: підручник 
/ В. П. Волков, Г. Б. Вільський. - Суми 
: Унів. кн., 2010. - 320 с.  
 

 

 

 

 

 

 

У підручнику відповідно до програми дисципліни Теорія 

експлуатаційних властивостей автомобіля викладено її основи, 

які ґрунтуються на досягненнях сучасної технічної науки. Для 

студентів вищих технічних навчальних закладів України, що 

навчаються за спеціальностями Автомобілі й автомобільне 

господарство, Колісні і гусеничні транспортні засоби, а також 

фахівців, які працюють у галузі конструювання, випробування й 

експлуатації автомобілів. 

 

 



40.72-08я7 
Р38 
  
Ремонт машин та обладнання: 
підручник / за ред.: О. І. Сідашенка, О. А. 
Науменка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - 
Харків : Міськдрук, 2014. - 742 с.  
 

 

 

Описані теоретичні основи та загальний технологічний 

процес ремонту машин та обладнання, технологічні процеси 

ремонту вузлів, агрегатів і деталей тракторів, автомобілів, 

cільськогосподарських машин, тваринництва і підприсмств з 

переробки сільськогосподарської продукшії. Розглянуті питання 

проектування технологічних процесів. Для студентів і викладачів 

інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів III-IV pівнів 

акредитації, магістрів, аспірантів, а також інженерно- технічних 

працівників підприємств технічного сервісу різних форм власності. 

 



39.33-08я7 

Р38 

 Ремонт автомобілів: навч. 

посіб., Кн. 2 / В. Я. Чабанний, С. О. 

Магопець, О. Й. Мажейка та ін. ; 

за ред. В. Я. Чабанного. - 

Кiровоград : Центрально-

Українське вид-во, 2007. - 348 с.   

 

У посібнику розкриваються сутність фізико-хімічного 

старіння та експлуатаційної надійності автомобілів, технологія 

ремонту автомобілів з  використання сучасних засобів і методів 

технічного діагностування та прогнозування їх технічного стану. 

Значну увагу приділено технологічним процесам ремонту 

деталей, вузлів і механізмів та автомобіля в цілому, а також 

безрозбірному відновленню автомобілів та агрегатів. 

 Для студентів технічних спеціальностей вищіх середніх 

навчальних закладів, спеціальності 7 090258 та 8 090258 

«Автомобілі та автомобільне господарство» Навчальний 

посібник може бути корисний для водіїв, підприємців менеджерів, 

механіків і слюсарів автосервісу.  

   



39.33-08я7 

Р38 

 Ремонт автомобілів: навч. посіб., 

Кн. 1 / В. Я. Чабанний, С. О. 

Магопець, О. Й. Мажейка та ін. ; 

за ред. В. Я. Чабанного. - 

Кiровоград : Центрально-

Українське вид-во, 2007. - 392 с.  

 

У посібнику розкриваються сутність фізико-хімічного 

старіння та експлуатаційної надійності автомобілів, технологія 

ремонту автомобілів з  використання сучасних засобів і методів 

технічного дігностування та прогнозукания іх технічного стану. 

Значну увагу приділено технологчним процесам ремонту деталей, 

вузлів і механізмів та автомобіля в цілому, а також безрозбірному 

відновленню автомобілів та агрегатів. 

 Для студентів технічних спеціальностей вищіх середніх 

навчальних закладів, спеціальності 7 090258 та 8 090258 

«Автомобілі та автомобільне господарство» Навчальний 

посібник може бути корисний для водіїв, підприємців менеджерів, 

механіків і слюсарів автосервісу. 

 



39.33-08я7 

Е45 

 Експлуатація автомобілів. 

Організація: навч. посіб. / В. Я. 

Чабанний, В. М. Кропівний, С. О. 

Магопець та ін. ; за ред. В. Я. 

Чабанного. - Кiровоград : 

Центрально-Українське вид-во, 

2009. - 392 с.  

 

У посібнику викладено сучасне трактування організації 

експлуатації автомобілів. Розглянутий матеріал побудований за 

логікою його засвоєння – від теоретичних основ через фізичну суть 

явищ та подій до практичного застосування результатів.  

Для студентів, бакалаврів та магістрів, які навчаються за 

напрямом підготовки 8.07106 «Автомобільний транспорт». 

Навчальний посібник може бути корисний для робітників 

ремонтно-обслуговуючого виробництва та інженерно-технічного 

персоналу сфери технічного сервісу автомобілів. 

 

 

 



39.33-08я7 

Е45 

 Експлуатація автомобілів. 

Планування: навч. посіб. / В. Я. 

Чабанний, С. О. Магопець, О. Й. 

Мажейка та ін. ; за ред. В. Я. 

Чабанного. - Кіровоград : 

Центрально-Українське вид-во, 

2009. - 400 с.  

 

 

 

Навчальний посібник висвітлює методико-теоритичний підхід 

до вивчення дисципліни та відображає сучасні досягнення 

вітчизняної закордонной науки та виробничой практики в галузі 

експлуатації, технічного обслуговування ремонту автомобілів та 

роботи ремонтно-обслуговуючого виробництва ATII i СТО.  

Для студентів, бакалаврів та магістрів, які навчаються за 

напрямком  підготовки 8.07106 «Автомобільний транспорт».  

 

 



39.33-08я7 

Е45 

 Експлуатація автомобілів. 

Курсове та дипломне проектування: 

навч. посіб. / В. Я. Чабанний, С. О. 

Магопець, Є. К. Солових [та ін.]. - 

Кiровоград : Центрально-Українське 

вид-во, 2010. - 382 с.  

 

 

 

Навчальний посібник призначений для надания методичної 

допомоги при виконанні студентами курсових і дипломних 

проектів за напрямком підготовки 7.070106 «Автомобільний 

транспорт» вищих навчальних закладів. У посібнику наведена 

структура курсових і дипломиих проектів та викладені основні 

вимоги і правила виконання текстових та графічних матеріалів 

проектів. Приведені всі розділи проектів та послідовність 

виконання із деякими прикладами. Викладений матеріал відповідає 

вимогам міждержавних стандартів, державних стандартів 

України, а також інших нормативних документів.  

 

Укладач:  бібліотекар Черніченко Г. М.          

Розраховано для студентів, аспірантів та викладачів. 

Кількість - 12 документів. 

Дата укладання : 5 липня 2021 року. 


