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Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika
Mootorsõ idukidiagnostik (sõ iduautodiagnostik)
Vehicle diagnostician

Õppekavarühm
Õppekava nimetus
Õppekava kood EHISes
EKR 2

EKR 3

Õppekava maht (EKAP):
Õppekava koostamise alus:

133237
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 4
kutsekeskharidus

EKR 4

EKR 5

JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 4
EKR 5

x
60 EKAP
Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 mä ä rus nr 130 „Kutseharidusstandard“ ja kutsestandard
„Mootorsõ idukidiagnostik, tase 5“ Transpordi ja Logistika Kutsenõ ukogu 12.05.2016 otsus nr
2

Õppekava õpiväljundid:
Eesmä rk: Opetusega taotletakse, et õ pilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tö ö ks
mootorsõ idukidiagnostiku erialal nii iseseisvalt kui meeskonnas ning luuakse eeldused õ pingute jä tkamiseks ja elukestvaks õ ppeks.
Õpilane:
1)vä ä rtustab valitud eriala ning enda tö ö alast arengut, on kursis tö ö alaste arengusuundade, tö ö turul rakendumise ja enese
tä iendamise võ imalustega transporditehnika valdkonnas;
2)tö ö tab iseseisvalt, diagnoosib, analü ü sib ning kõ rvaldab mootorsõ idukite rikked kasutades andmebaase ja vastavat tehnoloogiat,
vastutab oma tö ö tulemuste eest;
3)tö ö tab jä rgides keskkonnasä ä stlikke tö ö võ tteid, tö ö ohutuse ja tö ö tervishoiu nõ udeid ning materjali sä ä stlikku kasutamist;
4)on avatud koostö ö le ja osaleb meeskonnatö ö s, vajadusel juhtides seda ning juhendab oma pä devuse piires tö ö tajaid, kä itub
vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
5)kasutab infotehnoloogilisi vahendeid tö ö alaseks toimetulekuks;
6)kasutab tö ö ga toimetulekuks erialast sõ navara, eesti- ja inglise keeles.
Õppekava rakendamine: Statsionaarne ja mittestatsionaarne õ pe keskharidusega isikutele kellel on 2 aastane tö ö tamise kogemus
mootorsõ idukitehnikuna ning kes omab vastava kategooria juhiluba
Nõuded õpingute alustamiseks: Opingute alustamise tingimus on vä hemalt 4. võ i 5. kvalifikatsioonitaseme kutse võ i vastavate
kompetentside ja keskhariduse olemasolu
Nõuded õpingute lõpetamiseks: Opingud loetakse lõ petatuks, kui õ pilane on omandanud eriala õ ppekava õ pivä ljundid vä hemalt
lä vendi tasemel ja sooritanud kutseeksami
Õpingute läbimisel omandatav :
Kvalifikatsioon(id)
Mootorsõ idukidiagnostik, tase 5 (sõ iduautodiagnostik)
kompetentsid
Osakutse(d)
puudub
Õppekava struktuur:
Kogumaht – 60 EKAP
Põ hiõ pingud - 51 EKAP sh praktika 15 EKAP
Valikõ pingud – 9 EKAP
Põhiõpingute moodulite nimetused, õpiväljundid ja maht:

1. Mootorielektroonika diagnostika ja remont – 9 EKAP
Õpiväljundid
1) Tunneb sisepõ lemismootorite elektroonilise juhtimise ehitust ja tö ö põ himõ tet
2) Omab ü levaadet hü briid- ja elektriajamite tö ö põ himõ tetest
3) Omab ü levaadet alternatiivkü tustel tö ö tavate mootorite tö ö põ himõ tetest
4) Hindab sisepõ lemismootori tehnilist seisukorda, leiab rikked ja analü ü sib nende tekkepõ hjusi
5) Kõ rvaldab sisepõ lemismootori rikked, jä rgides remonditehnoloogiat
6) Kontrollib heitgaasi koostist ja heitgaasi ohutustamisseadiste tö ö d, võ rdleb nä itusid antud sõ idukile lubatud piirvä ärtusega ning
analü ü sib võ imalike kõ rvalekallete tekkepõ hjusi
7) Kõ rvaldab rikked, mis põ hjustavad heitgaaside koostise normist kõ rvalekaldeid, jä rgides remonditehnoloogiat
8) Kasutab tö ö ks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni ning erialast sõ navara eesti ja
inglise keeles
9) Tö ö tab jä rgides tö ö kultuuri, energia- ja keskkonnasä ä stliku, ohutu ning efektiivse tö ö põ himõ tteid, tulles toime tava- ja muutuvates
olukordades
2. Jõuülekande diagnostika ja remont - 6 EKAP
Õpiväljundid
1) Hindab jõ uü lekande tehnilist seisukorda, leiab rikked ja analü ü sib nende tekkepõ hjusi
2) Kõ rvaldab jõ uü lekande rikked, jä rgides remonditehnoloogiat
3) Kasutab tö ö ks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni ning erialast sõ navara eesti ja
inglise keeles
4) Tö ö tab jä rgides tö ö kultuuri, energia- ja keskkonnasä ä stliku, ohutu ning efektiivse tö ö põ himõ tteid, tulles toime tava- ja muutuvates
olukordades
3. Siinivõrkude diagnostika ja remont - 4 EKAP
Õpiväljundid
1) Hindab siinivõ rkude tehnilist seisukorda, leiab rikked ja analü ü sib nende tekkepõ hjusi
2) Kõ rvaldab siinivõ rkude rikked, jä rgides remonditehnoloogiat

3) Kasutab tö ö ks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni ning erialast sõ navara eesti ja
inglise keeles
4) Tö ö tab jä rgides tö ö kultuuri, energia- ja keskkonnasä ä stliku, ohutu ning efektiivse tö ö põ himõ tteid, tulles toime tava- ja muutuvates
olukordades
4. Elektriseadiste ja mugavussüsteemide diagnostika ja remont - 4 EKAP
Õpiväljundid
1) Hindab elektriseadiste ja mugavussü steemide tehnilist seisukorda, leiab rikked ja analü ü sib nende tekkepõ hjusi
2) Kõ rvaldab elektriseadiste ja mugavussü steemide rikked, jä rgides remonditehnoloogiat
3) Kasutab tö ö ks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni ning erialast sõ navara eesti ja
inglise keeles
4) Tö ö tab jä rgides tö ö kultuuri, energia- ja keskkonnasä ä stliku, ohutu ning efektiivse tö ö põ himõ tteid, tulles toime tava- ja muutuvates
olukordades
5. Juhtimisseadmete ja veermiku diagnostika ja remont – 5 EKAP
Õpiväljundid
1) Hindab juhtimisseadmete ja veermiku tehnilist seisukorda, leiab rikked ja analü ü sib nende tekkepõ hjusi
2) Kõ rvaldab juhtimisseadmete ja veermiku rikked, jä rgides remonditehnoloogiat
3) Kasutab tö ö ks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni ning erialast sõ navara eesti ja
inglise keeles
4) Tö ö tab jä rgides tö ö kultuuri, energia- ja keskkonnasä ä stliku, ohutu ning efektiivse tö ö põ himõ tteid, tulles toime tava- ja muutuvates
olukordades
6. Kliimaseadmete diagnostika ja remont - 2 EKAP
Õpiväljundid
1) Hindab kliimaseadmete tehnilist seisukorda, leiab rikked ja analü ü sib nende tekkepõ hjusi
2) Kõ rvaldab kliimaseadmete rikked, jä rgides remonditehnoloogiat
3) Jä rgib kliimaseadmete kä itlemise nõ udeid, tunneb asjakohaseid õ igusakte, millised on kehtestatud fluoritud kasvuhoonegaase ja
osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete kä itlemistoimingutele
4) Kasutab tö ö ks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni ning erialast sõ navara eesti ja
inglise keeles
5) Tö ö tab jä rgides tö ö kultuuri, energia- ja keskkonnasä ä stliku, ohutu ning efektiivse tö ö põ himõ tteid, tulles toime tava- ja muutuvates
olukordades
7. Turvaseadiste diagnostika ja remont – 1,5 EKAP
Õpiväljundid
1) Hindab turvaseadmete ja nende komponentide tehnilist seisukorda, leiab rikked ja analü ü sib nende tekkepõ hjusi
2) Kõ rvaldab turvaseadmete ja nende komponentide rikked, jä rgides remonditehnoloogiat
3) Kasutab tö ö ks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni ning erialast sõ navara eesti ja
inglise keeles
4) Tö ö tab jä rgides tö ö kultuuri, energia- ja keskkonnasä ä stliku, ohutu ning efektiivse tö ö põ himõ tteid, tulles toime tava- ja muutuvates
olukordades
8. Karjääri planeerimine ja ettevõtlus – 4,5 EKAP
Õpiväljundid
1) Mõ istab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjä äriplaneerimise protsessis
2) Mõ istab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist mõ testab oma rolli ettevõ tluskeskkonnas
3) Kasutab oma õ igusi ja tä idab oma kohustusi tö ö keskkonnas tegutsemisel
4) Kä itub vastastikust suhtlemist toetaval viisil

9. Praktika – 15 EKAP
Õpiväljundid
1) Kü lastab mootorsõ idukite hoolduse ja remonttö ö dega tegelevaid ettevõ tteid ja peab lä birä äkimisi praktikale asumiseks, vastavalt
kooli praktikakorraldusele sõ lmib kolmepoolse praktikalepingu
2) Tutvub praktikaettevõ tte tö ö korraldusega ning lä bib tö ö kohalohutusalase juhendamise
3) Tö ö tab juhendamisel vastavalt spetsialiseerumisele praktikaettevõ ttes
4) Jä rgib ettevõ tte tö ö korraldusest tulenevaid nõ udeid
5) Rakendab tö ö tamisel ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid tö ö võ tteid ning tä idab kvaliteedinõ udeid
6) Diagnoosib ja remondib mootorsõ idukit vastavalt remondijuhisele
7) Arendab meeskonna liikmena suhtlemis- ja koostö ö valmidust
8) Analü ü sib ennast tö ö alaselt ning dokumenteerib tehtud tö ö d nõ uetekohaselt
9) Praktika lõ ppedes koostab praktika aruande ja esitleb koolis
Valikõpingute moodulite nimetused ja maht ning valiku võimalused:

1. Mootorsõ idukite kõ rgepinge jõ useadmete diagnostika ja remont 3EKAP
2. Mootorsõ idukite gaasiseadmete diagnostika ja remont 3KAP
3. Mootorsõ idukite mü ra ja vibratsiooni diagnostika ja kõ rvaldamine 3EKAP
4. Erialane võ õ rkeel 3EKAP
5. Mootorsõ idukite navigatsiooniseadmed 3EKAP
6. Elektri- ja hü briidautode diagnostika ja remont 3EKAP

Opilasel on kohustus valida valikmooduleid 9 EKAP-i ulatuses ning õ igus valida vaikmooduleid kooli teistest õ ppekavadest võ i teiste
õ ppeasutuste õ ppekavadest kooli õ ppekorralduseeskirjast sä testatud korras.

Spetsialiseerumised: puudub
Õppekava kontaktisik:
ees ja perenimi:
Neeme Noppel
ametikoht:
Autoosakonna juhtivõ petaja
telefon:
56480449
e-post:
neeme@vigalattk.ee
Märkused: Kooli õ ppekava ja moodulite rakenduskavad on kä ttesaadavad:
http://www.vigalattk.ee/erialad/koosk%C3%B5lastamisel-olevad-%C3%B5ppekavad

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
Õppekava rakendusplaan
Mooduli nimetus
Põhiõpingud

Mootorielektroonika diagnostika ja remont
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Mootorsõ idukite gaasiseadmete diagnostika ja remont
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Mootorsõ idukite navigatsiooniseadmed
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