
 

Дисципліна Тюнінг і чип-тюнінг автомобілів 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до вивчення дисципліни «Тюнінг і чип-тюнінг автомобілів» є 

забезпечення достатнього рівня теоретичних знань і практичних навичок у 

здобувачів вищої освіти з: вищої математики, хімії, фізики, 

матеріалознавства і ТКМ, безпеки дорожнього руху, експлуатаційних 

матеріалів, теоретичної механіки, інженерної та комп’ютерної графіки, 

теорії машин та механізмів, охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

автомобілів, теорії ймовірності та математичної статистики. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни «Тюнінг і чип-тюнінг 

автомобілів» фахівець повинен знати: історію та напрями тюнінга 

автомобіля; тюнінг двигунів внутрішнього згоряння; чіп-тюнінг; 

покращення аеродинамічних характеристик автомобілів; тюнінг трансмісії 

автомобілів; норми ДСТУ, які регламентують показники токсичності 

транспортних засобів та забезпечення безпеку руху. Уміти: прогнозувати 

вплив тюнінгу автомобіля на його показники роботи; обґрунтовувати, 

виконувати розрахунки і розробляти більш досконалі робочі органи і вузли 

для тюнінга автомобілів; здійснювати контроль якості проведення робіт з 

дообладнання та тюнінгу; складати і оформляти технічну документацію із 

дообладнання і тюнінгу автомобілів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

При проведенні тюнінгу і чип-тюнінгу автомобілів можна дізнатися про 

використання різних напрямів тюнінгу в автомобілях та їх вплив на 

експлуатаційні властивості автомобілів. Для проведення перечіпування 

автомобіля необхідно добре знати конструкційні особливості силового 

агрегату, його слабкі сторони, розуміти принцип роботи, знати резервні 

можливості. Коригування налаштувань зачіпає такі системи двигуна: подачі 

палива; запалювання; обмежувача обертів; токсичності. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 3. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні 

та інформаційно-комунікаційні технології для дослідження моделей об’єктів 

і процесів автомобільного транспорту, експлуатаційних властивостей 

автомобільних транспортних засобів, здійснення інженерних і техніко-

економічних розрахунків, створення проектно-конструкторської 

документації та розв’язування інших задач автомобільного транспорту. 

РН 4. Відшуковувати необхідну інформацію в науково-технічній літературі, 

базах даних та інших джерелах; аналізувати та оцінювати цю інформацію. 

РН 14. Аналізувати технологічні процеси експлуатації, обслуговування й 

ремонту об’єктів автомобільного транспорту. 

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

автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають здобути 

компетентності: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК 9. Здатність працювати автономно. 

ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з основ 

конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів і основ 

розрахунку автомобільних транспортних засобів. 

ФК 4. Здатність розробляти технологічні процеси, технологічне 

устаткування та оснащення, засоби автоматизації та механізації у процесі 

експлуатації, при ремонті та обслуговуванні об’єктів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів. 

ФК 8. Здатність організовувати ефективну експлуатацію 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 

Лекційні, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання. 

Семестровий контроль Залік. 

 

 


