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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Комплексний кваліфікаційний екзамен дозволяє визначити готовність 

випускників навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та 

інноваційних технологій спеціальності 015 «Професійна освіта» (Транспорт) до 

проведення навчальної роботи за фахом у професійно-технічних навчальних 

закладах.  

Зміст програми передбачає відтворення студентами основних 

теоретичних відомостей з фахових дисциплін, методики професійного навчання 

та реалізацію індивідуального практичного завдання.  

Перевірка теоретичних знань проводиться у формі усних відповідей на 

питання екзаменаційних білетів. 

Індивідуальне практичне завдання передбачає підготовку і проведення 

кожним випускником фрагменту заняття з виробничого навчання за програмою 

профілю підготовки «Транспорт» (спеціалізація: «Експлуатація та ремонт 

автомобілів») на основі наперед визначеної конкретної теми програми. 

Кожен екзаменаційний білет містить три теоретичних запитання та 

практичне завдання. 

 

 

 

2. ПІДГОТОВКА ДО ЕКЗАМЕНУ 

Студенти повинні ознайомитися з програмою комплексного 

кваліфікаційного екзамену не пізніше, ніж за два місяці до його проведення. 

Кожний випускник отримує при підготовці до іспиту обов’язкове індивідуальне 

практичне завдання, затверджене на кафедрі технологічної та професійної 

освіти. 

Завдання ґрунтується на програмному матеріалі з професійної підготовки 

за програмою профілю «Транспорт» (спеціалізація: «Експлуатація та ремонт 

автомобілів») і передбачає виконання функцій майстра виробничого навчання 

професійно-технічного навчального закладу з планування та проведення занять 

за фахом. Майбутньому інженерно-педагогічному працівникові пропонується 

опрацювати одну з навчальних тем програм за профілем підготовки.  

Індивідуальне завдання випускники готують самостійно. 

За час, що передує іспитові, майбутній фахівець повинен здійснити такі 

етапи діяльності майстра виробничого навчання ПТНЗ:  

а) підготувати розгорнутий план-конспект заняття (див. схему 1); 

б) розробити і виготовити необхідні навчально-наочні посібники (таблиці 

або плакати, індивідуальні контрольні завдання для учнів тощо), які можуть 

бути використані при проведенні заняття за обраною темою; 

в) підготувати електронний варіант презентації заняття. 

Виконану індивідуальну роботу студент представляє на розгляд 

методичної комісії кафедри технологічної та професійної освіти не пізніше, ніж 

за два тижні до екзамену. Оцінювання індивідуального завдання здійснюється 

членами ЕК згідно загальноприйнятих в дидактиці норм (вимог). 
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Максимальна оцінка за індивідуальне завдання становить 25 балів. 

Сума балів, яку отримує кожен студент за самостійне індивідуальне 

завдання, додається до балів за підготовлений і проведений фрагмент заняття з 

виробничого навчання та балів, отриманих за теоретичні відповіді на запитання 

білету. На цій основі виводиться сумарна кількість балів випускників і 

виставляється загальна оцінка за іспит. 

 

 

 

3. ПРОГРАМА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ  

 

3.1. Фахові дисципліни 

 

Технічне обслуговування автомобілів 

 Основи теорії надійності автомобіля (основні поняття і показники 

надійності, моделі відказів автомобіля). Фактори, що впливають на надійність і 

довговічність автомобіля.  

 Система технічного обслуговування та ремонту дорожніх транспортних 

засобів. Призначення і види технічного обслуговування. Періодичність 

технічного обслуговування. Примірний перелік операцій щоденного технічного 

обслуговування, технічного обслуговування ТО-1, технічного обслуговування  

ТО-2, сезонного технічного обслуговування. Методи технічного 

обслуговування. Діагностика технічного стану дорожніх транспортних засобів. 

Класифікація підприємств автомобільного транспорту. Технологічний 

процес технічного обслуговування та поточного ремонту на автотранспортному 

підприємстві.  

 Технологія зберігання дорожніх транспортних засобів. Техніко-

економічні вимоги до зберігання рухомого складу. Види і способи зберігання. 

Особливості зберігання автомобілів в умовах консервації. 

 Призначення та класифікація гаражного обладнання і вимоги до нього. 

Обладнання для прибирально-мийних робіт. Підіймально-транспортне. 

Обладнання для мастильних і заправних робіт. Обладнання для розбирання і 

складальних робіт, слюсарно-механічне обладнання. 

 Технічне обслуговування і поточний ремонт кривошипно-шатунного та 

газорозподільного механізмів двигуна. Основні несправності КШМ і ГРМ. 

Специфічні несправності ГРМ. Основні методи контролю, обладнання та 

прилади для його проведення.  

 Технічне обслуговування і поточний ремонт системи мащення. Основні 

несправності системи. Технічне обслуговування системи.   

Технічне обслуговування і поточний ремонт системи охолодження. 

Основні несправності системи. Технічне обслуговування системи. Роботи з 

поточного ремонту. 

Технічне обслуговування і поточний ремонт системи живлення 

карбюраторних та дизельних двигунів. Основні несправності паливної системи. 

Технічне обслуговування системи. Роботи з поточного ремонту. 
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 Технічне обслуговування та поточний ремонт джерел електричної енергії. 

Основні несправності акумуляторних батарей. Технічне обслуговування. 

Поточний ремонт. Заряджання акумуляторних батарей. Основні несправності 

генераторів та реле-регуляторів, їх технічне обслуговування.  

 Технічне обслуговування і поточний ремонт стартерів. Основні 

несправності стартерів. Технічне обслуговування і поточний ремонт. 

 Технічне обслуговування і поточний ремонт системи запалювання. 

Основні несправності системи,  технічне обслуговування.   

Технічне обслуговування і поточний ремонт контрольно-вимірних 

приладів, приладів освітлення і сигналізації. Основні несправності приладів,  

технічне обслуговування. 

  Технічне обслуговування і поточний ремонт зчеплення. Основні 

несправності механізму зчеплення. Технічне обслуговування та поточний 

ремонт. 

 Технічне обслуговування і поточний ремонт коробок передач та 

роздавальних коробок. Основні несправності, технічне обслуговування та 

поточний ремонт. 

Технічне обслуговування і поточний ремонт карданних передач. Основні 

несправності, технічне обслуговування та поточний ремонт. 

Технічне обслуговування і поточний ремонт ведучих мостів. Основні 

несправності, технічне обслуговування та поточний ремонт. 

 Основні несправності ходової частини. Технічне обслуговування ходової 

частини. Контроль та встановлення коліс. Балансування коліс. Поточний 

ремонт ходової частини.  

 Технічне обслуговування і поточний ремонт рульового керування. 

Основні несправності рульового керування. Технічне обслуговування та 

поточний ремонт. 

 Технічне обслуговування і поточний ремонт гальмового керування з 

гідравлічним приводом. Основні несправності гальм з гідравлічним приводом. 

Технічне обслуговування та поточний ремонт. 

 Технічне обслуговування і поточний ремонт гальмового керування з 

пневматичним приводом. Основні несправності гальм з гідравлічним приводом. 

Технічне обслуговування та поточний ремонт. 

 Технічне обслуговування і поточний ремонт стоянкових гальм. Основні 

несправності гальм. Технічне обслуговування стоянкового гальма. 

 

Ремонт автомобілів 

 Види, методи і система ремонту автомобілів. Ремонтопридатність 

автомобілів.  

Основи технології капітального ремонту автомобілів. Особливості 

авторемонтного виробництва. Виробничий і технологічний процеси 

капітального ремонту автомобілів.  

Основи організації капітального ремонту автомобілів. Класифікація 

авторемонтних підприємств. Структура авторемонтних підприємств. 

Управління якістю ремонту автомобілів. 
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Приймання автомобілів і агрегатів в ремонт. Зберігання ремонтного 

фонду.  

Розбирання автомобілів та їх агрегатів. Технологічний процес 

розбирання. Механізація розбиральних робіт. Миття і очищення агрегатів, 

вузлів, деталей. Дефектація і сортування деталей. Комплектування деталей.  

Складання типових з’єднань і передач. Складання агрегатів. 

Випробування агрегатів. Загальне складання автомобілів. Випробування 

відремонтованих автомобілів. 

Види зношування і пошкодження деталей і причини їх виникнення. 

Інтенсивність зростання зношування спряження в залежності від тривалості 

його роботи. 

Способи відновлення деталей. Відновлення деталей слюсарно-

механічною обробкою. Відновлення деталей пластичною деформацією. 

Відновлення деталей зварюванням, наплавленням, паянням. Електроіскровий і 

електролітичний способи нарощування і покриття деталей. Використання 

полімерних металів. Відновлення лакофарбовими матеріалами. 

Вибір раціонального способу відновлення зношених деталей.  

 Класифікація видів технологічних процесів. Види технологічної 

документації. Вихідні дані для розробки технологічного процесу відновлення 

деталей. Методика і послідовність проектування технологічних процесів 

відновлення деталей.  

 Завдання і методи технічного нормування. Технічне нормування 

верстатних робіт (токарних, свердлильних, розточувальних, хонінгувальних, 

фрезерних, шліфувальних). Технічне нормування робіт: слюсарних, 

розбирально-складальних, зварювальних і наплавлювальних,   гальванічних, 

малярних. 

 Відновлення основних деталей двигуна. Ремонт вузлів системи 

охолодження і мащення. Ремонт вузлів і приладів системи живлення. Ремонт 

електрообладнання. Ремонт деталей трансмісії. Ремонт деталей ходової частини 

і механізмів керування. Ремонт автомобільних шин. Ремонт кузовів і кабін. 

 

Діагностика автомобілів 

 Призначення і види технічної діагностики автомобілів. Вимоги до 

технічної діагностики автомобілів в процесі їх проектування та експлуатації. 

Діагностичні параметри. Методи діагностики. Побудова алгоритму 

діагностики. Загальні вимоги до засобів діагностики. Основні технічні і 

функціональні вимоги до датчиків засобів технічної діагностики. Місце 

діагностики в технологічному процесі автотранспортного підприємства. 

 Тягові стенди. Засоби діагностики двигунів. Засоби діагностики 

електрообладнання. Гальмові стенди. Засоби діагностики ходової частини 

автомобіля. Засоби діагностики механізмів керування. Заходи з підвищення 

надійності і ефективності використання засобів технічної діагностики. 

 Діагностика кривошипно-шатунного та газорозподільного механізмів 

двигуна. Діагностика систем охолодження і мащення. Діагностика системи 

живлення  бензинових двигунів. Діагностика системи живлення дизельних 
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двигунів. Діагностика електрообладнання. Діагностика агрегатів трансмісії. 

Діагностика ходової частини. Діагностика рульового керування. Діагностика 

гальмового керування. 

 Організація технічної діагностики на автотранспортних підприємствах. 

Організація технічної діагностики на підприємствах автотехобслуговування. 

Організація технічної діагностики під час капітального ремонту автомобілів. 

Оснащення підприємств з технічного обслуговування і ремонту автомобілів 

засобами технічної діагностики. Нормування і нормативи діагностичних 

параметрів. Порядок проведення діагностики автомобіля під час технічного 

обслуговування і ремонту. 

 

3.2. Методика професійного навчання 

Структура та зміст методики професійного навчання (МПН), її місце в 

системі педагогічних наук. 

Зв’язок методики з іншими навчальними предметами (професійною 

педагогікою, інженерною психологією, фізіологією, соціологією). 

Завдання методики професійного навчання як навчальної дисципліни 

(підготовка викладача та майстра виробничого навчання до педагогічної 

діяльності).  

Завдання МПН як галузі педагогічної науки (обґрунтування завдань 

предметів фахової підготовки в ПТНЗ та розкриття їх освітнього і виховного 

значення. 

Обґрунтування змісту навчального матеріалу. 

Побудова дидактичного процесу у ПТНЗ. 

Обґрунтування завдань, змісту та методики позаурочної діяльності).  

Перспективи розвитку системи підготовки кваліфікованих робітників у 

сучасних умовах.  

Зміст професійного навчання. 

Документи, які визначають мету, завдання і зміст професійного навчання.  

Навчальні плани та програми реалізації професійної підготовки учнів.  

Професійно-кваліфікаційна характеристика (ПКХ) підготовки робітника. 

Аналіз матеріально-технічної бази професійного (виробничого) навчання 

учнів: навчально-виробничі майстерні, навчально-виробничі цехи та дільниці. 

Особливості процесу професійного навчання.  

Теоретичне і виробниче навчання як основа професійної підготовки учнів 

ПТНЗ.  

Взаємозв’язок теоретичного і виробничого навчання.  

Викладач і майстер виробничого навчання – ключові фігури дидактичного 

процесу в ПТНЗ.  

Система безперервної освіти інженерно-педагогічних кадрів. 

Загальна характеристика принципів професійного навчання (політехнізму, 

науковості, поєднання навчання з продуктивною працею, зв’язку теорії з 

практикою, систематичності та послідовності формування професійних умінь і 

навичок, наступності, доступності та посильності праці для учнів, врахування 

вікових та індивідуальних особливостей, свідомості та активності, наочності та 
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ін.).  

Умови реалізації принципів дидактики у професійних навчальних 

закладах. 

Традиційні системи професійного навчання (операційна, операційно-

комплексна, моторно-тренувальна), їх загальна характеристика.  

Впровадження нових систем професійного навчання у ПТНЗ. 

Урок як основна форма здійснення навчально-виховного процесу. Загальні 

вимоги до уроків виробничого навчання.  

Класифікація уроків професійного навчання. Структура уроку 

виробничого навчання.  

Форми організації праці у професійній підготовці учнів (бригадна, 

ланкова, індивідуальна). 

Класифікація методів професійної підготовки.  

Характеристика словесних методів виробничого навчання.  

Наочні методи виробничого навчання.  

Практичні методи виробничого навчання.  

Комплексне застосування методів виробничого навчання. 

Критерії визначення об’єктів практичної діяльності для учнів. Підбір 

навчально-виробничих робіт для учнів ПТНЗ. 

Виробнича практика, як важлива форма набуття кваліфікації в 

професійному навчанні.  

Мета і завдання виробничої практики учнів. 

Реалізації міжпредметних зв’язків у процесі професійної підготовки. 

Особливості виховної роботи в навчальній групі. Планування виховної 

роботи в навчальній групі. 

Завдання і зміст позаурочної роботи із учнями ПТНЗ. Проведення 

гурткової роботи з учнями ПТНЗ.  

Залучення учнів до технічної творчості; керівництво діяльністю учнів. 

Творчі групи та бригади раціоналізаторів.  

Масові форми роботи із учнями ПТНЗ: організація виставок-продажів 

учнівських робіт, проведення конкурсів фахової майстерності, тематичних 

вечорів, диспутів тощо. 

Завдання і система методичної роботи в професійних навчальних закладах. 

Зміст і форми організації методичної роботи.  

Методи перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів ПТНЗ. 
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4. ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ Й ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Кожний випускник традиційним способом вибирає білет, в який 

включено три теоретичних запитання та практичне завдання. 

Підготовка до відповіді на питання білету триває 45 хвилин, після чого 

студент приступає до відповідей. 

Підготовка практичної частини екзамену передбачає розкриття 

випускниками мети і завдань заняття, його типу і структури; висвітлення 

основних теоретичних положень; визначення об’єкту практичної діяльності та 

підбору необхідних інструментів, обладнання і навчально-наочних посібників 

тощо (див. схему 1). У процесі підготовки до моделювання уроку студент 

користується дидактичними матеріалами, підготовленими заздалегідь (у 

процесі виконання індивідуального завдання).  

Безпосереднє проведення фрагменту заняття передбачає моделювання 

реальних педагогічних ситуацій, які виникають на різних його етапах: при 

викладі нового матеріалу і узагальненні знань учнів, при перевірці і контролі 

теоретичних знань, при виконанні учнями практичних завдань тощо. 

Оцінювання проведення фрагменту заняття здійснюється комісією на 

основі дидактичних вимог. Якщо у членів комісії виникає необхідність в 

уточненні окремих пунктів реалізації практичної частини, вони можуть ставити 

додаткові запитання з теми заняття. 

Виконання й успішна реалізація практичної частини екзамену (в тому 

числі й підготовка індивідуального завдання) дозволяє студентові отримати 

максимально 55 балів. 

Загальна оцінка за екзамен на основі сумування результатів усіх 

етапів роботи складає 100 балів, з яких: 

− індивідуальне завдання – 25 балів; 

− проведення фрагменту заняття – 30 балів; 

− теоретична частина іспиту – 45 балів. 
 

Номер або 

назва 

завдання 

Максимальна 

сума балів Критерії оцінювання за етапами 

І. Індивідуальне завдання 

Індивідуальне 

завдання  
25 

25 балів – індивідуальне завдання виконано правильно і 

в повному об’ємі, містить обґрунтування вибору форм, 

методів і прийомів, що використовуються вчителем 

трудового навчання під час заняття; 

20 балів – індивідуальне завдання виконано повністю 

але без обґрунтування вибору форм, методів і прийомів, 

що використовуються вчителем під час заняття; 

15 балів – індивідуальне завдання виконано неповністю; 

10 балів – індивідуальне завдання виконано неповністю 

із незначними помилками; 

05 балів – індивідуальне завдання виконано неповністю 

із декількома значними помилками; 

0 балів – індивідуальне завдання не виконано. 
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ІІ. Практична частина іспиту  

Фрагмент 

заняття  
30 

30 балів – відповідь на завдання правильна і повна, 

містить обґрунтування вибору форм, методів і 

прийомів, що використовуються вчителем трудового та 

професійного навчання під час заняття та носить 

творчий характер; 

25 балів – відповідь на завдання правильна і повна але 

без обґрунтування та представлення вибору форм, 

методів і прийомів, що використовуються вчителем під 

час заняття; 

20 балів – відповідь на завдання правильна, але 

недостатньо повна; 

15 балів – відповідь на завдання неповна із незначними 

неточностями; 

10 балів – відповідь на завдання неповна із незначними 

помилками; 

05 балів – відповідь на завдання неповна із значними 

помилками; 

0 балів – відповідь відсутня. 

 

 

ІІІ. Теоретична частина іспиту 

Питання 1. 

Фахові 

дисципліни 

15 

15 балів – відповідь на питання правильна та повна без 

неточностей і помилок;  

10 балів – відповідь на питання загалом правильна але  

недостатньо повна та містить незначні неточності; 

05 балів – відповідь на питання поверхова, неповна із 

значними помилками; 

0 балів – відповідь на питання відсутня. 

Питання 2. 

Фахові 

дисципліни 

15 

15 балів – відповідь на питання правильна та повна без 

неточностей і помилок;  

10 балів – відповідь на питання загалом правильна але  

недостатньо повна та містить незначні неточності; 

05 балів – відповідь на питання поверхова, неповна із 

значними помилками; 

0 балів – відповідь на питання відсутня. 

Питання 3. 

Методика 

професійного 

навчання 

15 

15 балів – відповідь на питання правильна та повна без 

неточностей і помилок;  

10 балів – відповідь на питання загалом правильна але  

недостатньо повна та містить незначні неточності; 

05 балів – відповідь на питання поверхова, неповна із 

значними помилками; 

0 балів – відповідь на питання відсутня. 

 

Примітка. Якщо випускник не підготував індивідуального завдання, за 

нього він не отримує балів. Тоді визначення сумарного рейтингу випускника і 

виставлення загальної оцінки за кваліфікаційний екзамен здійснюється на 

основі балів за реалізовану теоретичну й практичну частини. Таким чином, його 

сумарний рейтинг за екзамен максимально може становити лише 75 балів. 
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Переведення балів в оцінку: 

Сумарна оцінка  

 (у балах) 

Екзаменаційна 

оцінка 

Сумарна оцінка  

(у балах) 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

90-100 «відмінно» 90-100 А 

82-89 В 
75-89 «добре» 

75-81 С 

67-74 D 
60-74 «задовільно» 

60-66 E 

35-59 FХ 
0-59 «незадовільно» 

0-34 F 

 

 

Схема 1 

Схема проведення практичного заняття з виробничого навчання 

 

Дата____     Група_____ 

Тема:  

Мета заняття: 

а) дидактична – ...; б) виховна – ...; в) розвивальна – ...  

Профорієнтаційне спрямування ...  

Міжпредметні зв’язки ...  

Об’єкт праці ... 

Об’єкт роботи на дане заняття ...  

Обладнання заняття: 

План заняття 

І. Організаційна частина  

II. Вступний інструктаж  

III. Тренувальні вправи 

IV. Цільові обходи. Поточний інструктаж 

V. Заключний інструктаж 

 

Хід заняття: 

І. Організаційна частина  

а) перевірка присутності учнів; 

б) перевірка готовності до заняття (наявність робочого одягу, 

необхідного обладнання); 

в) призначення чергових. 

ІІ. Вступний інструктаж 

1. Повідомлення теми і мети уроку. 

2. Бесіда з учнями з метою перевірки знань, необхідних для 

наступної практичної роботи. 

ІІІ. Тренувальні вправи 

1. Демонстрування майстром запланованих прийомів. 
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2. Пробне повторення учнями показаних прийомів роботи. 

3. Видача завдань і розміщення учнів на робочих місцях. 

IV. Цільові обходи. Поточний інструктаж 

1. Перевірка організації робочих місць. 

2. Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних вимог. 

3. Перевірка правильності ведення технологічного процесу. 

4. Перевірка дотримання правил техніки безпеки. 

5. Перевірка якості виконання завдання. 
6. Самоконтроль учнів (дається перелік операцій, які підлягають 

самоконтролю). 

V. Заключний інструктаж 

1. Аналіз роботи учнів на уроці: 

а) приклади успішної роботи; 

б) допущені помилки. 

2. Повідомлення оцінок за освоєння прийомів і виконання завдань. 

3. Прибирання робочих місць. 
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5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Технічне обслуговування автомобілів 

1. Бабіч Б.С., Лущик В.В. Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів 

автомобілів. – К.: Либідь, 2001. 

2. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. – М.: ФОРУМ, 2004. 

3. Кисликов В.О., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів. – К.: Либідь, 

2000. 

4. Колесник П.А., Шейнин В.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. – М.: Транспорт, 1985.  

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

автомобилей. –К.: Вища школа, 1983. 

6. Румянцев С.И., Синельников А.Ф., Штоль Ю.Л. Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей. – М.: Машиностроение, 1989. 

7. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Практическое пособие/ 

Боровских Ю.Н., Буралев Ю.В., Мороз К.А., Никифоров В.М. – М.: Высшая 

школа, 1988. 

8. Технічна експлуатація та надійність автомобілів. /Є.Ю.Форнальчик, 

М.С.Оліскевич та ін. – Львів: АФІША, 2004. 

9. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств. В 

3-х книгах. / Канарчук В.Е., Лудченко А.А.. Курников И.П. – К.: Высшая 

школа, 1991. 

 

Ремонт автомобілів 

1. Бабусенко О.М. Ремонт автомобілів і тракторів. – К.: Вища школа, 1982. 

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

автомобилей. –К.: Вища школа, 1983. 

3. Ремонт автомобилей/ Румянцев С.И., Боднев А.Г., Бойко Н.Г. и др. – М.: 

Транспорт, 1988. 

4. Румянцев С.И., Синельников А.Ф., Штоль Ю.Л. Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей. – М.: Машиностроение, 1989. 

5. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Практическое пособие/ 

Боровских Ю.Н., Буралев Ю.В., Мороз К.А., Никифоров В.М. – М.: Высшая 

школа, 1988. 

6. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств. В 

3-х книгах.  – К.: Высшая школа, 1992. 

7. Колесник П.А., Шейнин В.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. – М.: Транспорт, 1985. – 325 с. 

 

Діагностика автомобілів 

1. Дунаев А.П. Организация диагностирования при обслуживании 

автомобилей. – М.: Машиностроение, 1987. 

2. Спичкин Г.В., Третьяков А.М. Практикум по диагностированию 

автомобилей. – М.: Высшая шкла, 1986. – 439 с. 
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3. Харазов А.М. Диагностическое обеспечение технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. – М.: Высшая школа, 1990. – 208 с. 

 

Методика професійного навчання 

1. Зязюн І. А. Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, 

Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос [та ін.] ; за ред. І. А. Зязюна. – 3-тє 

вид., допов. і переробл. – К. : СПД Богданова А. М., 2008. – 376 с. 

2. Кларин М.В. Педагогические технологии в учебном процессе / 

М.В. Кларин. – М.: Знание, 1989. – 76 с. 

3. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения: монография / 

И.Я. Лернер. – М.: Педагогика, 1981. – 185 с. 

4. Мельник Г. Методика професійного навчання: [навч.-метод. посібник] / 

Г. М. Мельник.  – Дрогобич: НВЦ ДДПУ, 2007. – 332 с. 

5. Методы обучения трудовым действиям: монография / Под ред. 

М.А. Жиделева. – М.: Высш. школа, 1972. – 208 с. 

6. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології : [навч. посіб.] / 

А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К. : Просвіта, 2000. – 368 с. 

7. Оршанський Л. В. Професійна педагогіка. Курс лекцій : [навч. пос. для 

студ.]. / Л. В. Оршанський. – Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2007. – 224 с. 

8. Паращенко Л.І. Тестові технології у навчальному закладі : метод. пос. / 

Л.І. Паращенко, В.Д. Леонський, Г.І. Леонська; [наук. ред. О.І. Ляшенко]. 

– К. : ТОВ „Майстерня книги”, 2006. – 217 с.: іл. 

9. Педагогіка: [посібник] / Фіцула М.М.  – К.: Академія, 2000. – 528 с. 

10.Педагогические технологии: учеб. пособ. [для студ. пед. спец.] / Под 

общей ред. В.С. Кукушина. – Ростов н/Д: Изд. цент „Март”, 2002. – 320 с. 

– (Серия „Педагогическое образование”). 

11.Педагогіка: підручник / Під ред. М.Д. Ярмаченка. – К. : Вища шк., 1986. – 

543 с. 

12.Педагогічна технологія: підручник / А.С.Нісімчук, О.С.Падалка, 

І.О.Смолюк. – К.: Четверта хвиля, 2003. – 224 с. 

13.Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.- метод. посібник 
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