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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань,  

спеціальність,  

ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 4  

Галузь знань 

13 - Механічна  

інженерія 

(шифр і назва) 
за вибором студента 

Загальна кількість го-

дин – 120 годин 
Спеціальність: 

133 – Галузеве  

машинобудування 

Курс Семестр 

Змістових модулів –2 4 / 2С 7 / 3 -й 

Тижневе  

навантаження: 

аудиторних занять –  

4 год. 

самостійна робота 

студента – 5 год. 

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 22 год. 

Лабораторні 

заняття 
- 

Практичні 

заняття 
22 год. 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
76 год. 

Форма контролю:  

екзамен 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою дисципліни “ Інженерно-технічне забезпечення переробних і харчо-

вих виробництв ” (ІТЗ) є підготовка фахівців для виробничо-технічної, проектно-

конструкторської і дослідної діяльності, пов’язаної з конструюванням, експлуата-

цією та обслуговуванням машин і апаратів переробних і харчових виробництв; 

навчити студентів використовувати знання, отримані в результаті фундаменталь-

ної підготовки з загальноосвітніх і загальнотехнічних дисциплін, для рішення ін-

женерних задач, пов’язаних з технічним сервісом технологічного обладнання хар-

чових та переробних виробництв. 

Завданнями дисципліни є: 

- надати інформацію з теоретичних основ ремонту машин та обладнання; 

- надати інформацію з теоретичних основ тертя та зношування; 

- розкрити поняття про виробничий та технологічний процес ремонту машин 

та обладнання; 

- надати інформацію з методів відновлення посадок з’єднань; 

- надати інформацію з сучасних способів відновлення деталей та ремонту аг-

регатів і систем машин; 

- навчити студента методиці вибору раціонального способу і розробки опти-

мального прогресивного технологічного процесу відновлення деталей і ре-

монту машини в цілому; 

- надати вимоги до оформлення технологічної документації. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основи 

організації аграрного технічного сервісу в галузі механізації переробки та збері-

гання с.г. продукції та перспективи його розвитку, особливості організації та види 

аграрного технічного сервісу в умовах ринкової економіки, умови створення та 

функціонування вторинного ринку машин переробної промисловості, діагностич-

ні параметри технічного стану, основні методи та засоби діагностування техноло-

гічного обладнання, принципи розташування обладнання на дільницях ТО і ремо-

нту, основні положення організації технічного обслуговування та ремонту техно-

логічного обладнання, матеріально-технічну базу системи ТО і ремонту, види за-

бруднень, способи мийки та очистки обладнання харчових та переробних вироб-

ництв, основні види фінансового лізингу машин і обладнання харчових вироб-

ництв, права та обов’язки лізингодавців, лізингоотримувачів та продавців (поста-

чальників) техніки, основні положення законодавства України по фінансовому лі-

зингу, права покупців, обов’язки та відповідальність продавців машин і облад-

нання харчових та переробних виробництв, основні положення законодавства 

України по захисту прав покупців сільськогосподарських машин, організаційну 

структуру інформаційно-консультаційного забезпечення процесів виробництва та 

переробки сільськогосподарської продукції та технічного сервісу обладнання пе-

реробних та харчових виробництв, основні положення законодавства України 

щодо сільськогосподарської дорадчої діяльності, основні положення систем стан-

дартизації та сертифікації послуг технічного сервісу та метрології в технічному 

сервісі. 
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вміти: 

робити оцінку технічного стану машини, розробляти поглиблені характери-

стики типових несправностей технологічного обладнання, розробляти блок-схеми 

алгоритмів діагностування та усунення типових несправностей технічних 

об’єктів, моделювати критичні виробничі ситуації при відмові технічних об’єктів, 

визначати склад обладнання для проведення ТО і ремонту, розраховувати параме-

три  енергопостачання, освітлення, опалення та вентиляції дільниці технічного 

обслуговування і ремонту обладнання харчових та переробних виробництв, роз-

раховувати собівартість робіт з технічного обслуговування машин і обладнання, 

розраховувати потребу в запасних частинах, складати ремонтну документацію, 

вибирати засоби та обладнання для санітарної обробки машин, проводити основні 

операції технічного обслуговування обладнання, готувати його до ремонту, роз-

робляти технологічний процес ремонту базових деталей технологічного облад-

нання, моделювати критичні виробничі ситуації при відмові технічних об’єктів, 

оформляти договори післяпродажного сервісу машин і обладнання харчових та 

переробних виробництв, складати рекламації та претензії до продавців машин 

щодо порушення прав покупця, складати заявки на ліцензування діяльності та 

сертифікацію послуг з технічного сервісу.   
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ 

МАШИН І ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ТА ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ. 

Тема № 1 Технічний сервіс, його місце в структурі аграрного сервісу [1, с.32-46]  

- Місце технічного сервісу в структурі аграрного, його мета і завдання. - Основні 

принципи та перспективи розвитку технічного сервісу   

Тема № 2 Особливості організації та види аграрного технічного сервісу в 

умовах ринкової економіки [1, с.46-56] 

- Специфіка надання технічних сервісних послуг в переробній промисловості.  

- Вторинний ринок машин харчових виробництв.  

- Тема № 3 Організаційні основи технічного сервісу [1, с.56-64] 

- Технічний сервіс машин як система – Основні підходи до здійснення сервісу  

- Принципи та форми організації технічного обслуговування 

Тема № 4 Стратегія технічного сервісу [1, с.64-76] 
- Стратегія післяпродажного сервісу – Форми та тенденції сучасного сервісу 

Тема № 5  Технічне діагностування технологічного обладнання. [4, с.42-64] 

Технологія технічного діагностування, - Розробка блок-схем алгоритмів діагнос-

тування та усунення типових несправностей технічних об’єктів та моделювання 

критичних виробничих ситуацій при відмові технічних об’єктів 

Тема № 6 Показники використання обладнання та методи їх розрахунків [6, 

с.52-59] 
- Знос і форми відтворення знарядь праці – Показники використання обладнання  

Змістовий модуль 2 ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХ-

НІЧНОГО СЕРВІСУ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ТА 

ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ 

Тема № 7 Система технічного обслуговування і ремонту обладнання  [4, с.62-

68] 

- Сутність системи технічного обслуговування та ремонту устаткування,  - Мето-

ди й організація ремонту устаткування 

Тема № 8 Технічне обслуговування типових деталей та складальних одиниць 

[4, с.82-98] 

- Технічне обслуговування типових деталей - Технічне обслуговування складаль-

них одиниць 

Тема № 9 Захист прав покупців сільськогосподарських машин [13, с.1-28] 
– Права покупців сільськогосподарських машин та їх захист – Обов’язки і відпо-

відальність виробників, продавців і виконавців послуг з технічного сервісу.  

Тема № 10 Державне регулювання системи технічного сервісу [14, с.1-6] 

- Перспективна структурна схема інженерно-технічного забезпечення, – Побудо-

ва та функції інженерно-технічної служби 

Тема № 11   Система інженерно-технічного забезпечення агропромислового 

комплексу України [14, с.1-32]                               

- Основні завдання системи інженерно-технічного забезпечення агропромислово-

го комплексу - Наукове та інформаційне забезпечення системи інженерно-

технічного забезпечення агропромислового комплексу. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття або  

завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 
бали 

лк лаб пр. СРС 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи технічного сервісу машин і  

обладнання харчових та переробних виробництв 

1 

Лекція 1 

Технічний сервіс, його 

місце в структурі агра-

рного сервісу 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 1 

Технічна документація 

машин 
- - 2 - 2 

Самостійна 

робота 1 

Потреби виробництва у 

послугах 
- - - 5 2 

2 

Лекція 2 

Особливості організації 

та види ТС в умовах 

ринкової економіки 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 2 

Приймання, обкатка та 

технічне обслуговуван-

ня обладнання 
- - 2  2 

Самостійна 

робота 2 

Причини виникнення 

вторинного ринку машин 
- - - 5 2 

3 

Лекція 3 
Організаційні основи 

технічного сервісу 
2 - - - - 

Практичне 

заняття 3 

Технологія санітарної 

обробки обладнання 
- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 3 

Організація сервісного 

обслуговування 
- - - 5 2 

4 

Лекція 4 
Стратегія технічного 

сервісу 
2 - - - - 

Практичне 

заняття 4 

Миючі і дезінфікуючі 

засоби переробних галу-

зей АПК 

- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 4 

Принципи гарантійного 

обслуговування 
- - - 5 1 

5 

Лекція 5 
Технічне діагностування 

технологічного обладнання 
2 - - - - 

Практичне 

заняття 5 

Змащувальні роботи при  

технічному обслуговуванні 
- - 2  3 

Самостійна 

робота 5 

Призначення технічного 

діагностування машин 
- - - 5 1 

6 Лекція 6 
Показники викорис-
тання обладнання та 
методи їх розрахунків 

2 - - - - 
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Практичне 
заняття 6 

Особливості технічного 
обслуговування основних 
машин і обладнання 

- - 2 - 2 

Самостійна 
робота 6 

Причини і залежності 
зношування деталей - - - 5 2 

7, 8 

Самостійна 

робота 7 
Підготовка до ПМК1 - - - 6 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 - 60 год. 12 - 12 36 35 

Змістовий модуль 2. Організаційне та правове забезпечення технічного  
сервісу машин і обладнання харчових та переробних виробництв 

9 

Лекція 7 
Система технічного об-
слуговування і ремонту 
обладнання 

2 - - - - 

Практичне 
заняття 7 

Особливості технічного 
обслуговування холоди-
льних машин 

- - 2 - 3 

Самостійна 
робота 8 

Причини необхідності в 
обслуговуванні 

- - - 6 2 

10 

Лекція 8 
Технічне обслуговуван-
ня типових деталей та 
складальних одиниць 

2 - - - - 

Практичне 
заняття 8 

Особливості технічного 
обслуговування теплових 
апаратів 

- - 2 - 3 

Самостійна 
робота 9 

Номенклатура типових 
деталей та вузлів 

- - - 6 2 

 
 
 

 
11 

Лекція 9 

Захист прав покупців 

сільськогосподарських 

машин 

2 -  - - 

Практичне 
заняття 9 

Особливості технічного 
обслуговування вальцо-
вих верстатів 

- - 2 - 3 

Самостійна 
робота 10 

Взаємовідносини поста-
чальників та споживачів 
послуг техсервісу 

- - - 6 2 

 
 
 

12 

Лекція 10 
Державне регулюван-
ня системи технічного 
сервісу 

2 - - - - 

Практичне 
заняття 10 

Особливості технічного 
обслуговування відцен-
трових насосів 

- - 2 - 3 

Самостійна 
робота 11 

Призначення інженерно-
технічної служби 

- - - 6 2 

 
 

Лекція 11 
Система інженерно-
технічного забезпечен-

2 - - - - 
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13 

ня агропромислового 
комплексу України 

Практичне 
заняття 11 

Особливості технічного 
обслуговування транспо-
ртерів, норій, елеваторів 

- - 2 - 3 

Самостійна 
робота 12 

Основні завдання інже-
нерно-технічного забез-
печення виробництва 

- - - 6 2 

14, 15 

Самостійна 

робота 7 
Підготовка до ПМК 2 - - - 10 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 - 60 год. 10 - 10 40 35 

Екзамен     30 

   Всього з навчальної дисципліни  120 год. 22 - 22 76 100 

 
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 
 

1. Місце технічного сервісу в структурі аграрного, його мета і завдання.  
2. Основні принципи та перспективи розвитку технічного сервісу 
3. Взаємовідносини між виробниками та споживачами технічного сервісу 
4. Специфіка надання технічних сервісних послуг в переробній промисловості 
5. Створення регіональних підрозділів при ремонтних майстернях по фірмовому 
обслуговуванню технічних засобів  
6. Вторинний ринок машин харчових виробництв  
7. Технологія технічного діагностування 
8. Розробка поглиблених характеристик типових несправностей технологічного 
обладнання 
9. Розробка блок-схем алгоритмів діагностування та усунення типових не-
справностей технічних об’єктів 
10. Моделювання критичних виробничих ситуацій при відмові технічних об’єктів 
11. Сутність системи ТО і ремонту устаткування 
12. Вироби як об’єкти ТО і ремонту 
13. Основні види технічного обслуговування 
14. Основні види ремонту 
15. Періодичність ремонту 
16. Методи й організація ремонту устаткування 
17. Матеріально-технічна база системи ТО і ремонту 
18. Планування і фінансування ремонтних робіт 

 

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 
НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 

1. Технічний сервіс машин як система 
2. Види сервісу за часом його здійснення 
3. Фірмовий технічний сервіс 
4. Основні підходи до здійснення сервісу. 
5. Типи ремонтних підприємств 
6. Організація ремонту обладнання 
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7. Забезпечення запасними частинами, їх збереження та облік 
8. Порядок здавання обладнання в ремонт та приймання з ремонту. 
9. Закон України „Про захист прав покупців сільськогосподарських машин” 
10. Права покупців та їх захист 
11. Обов’язки і відповідальність продавців, виконавців і покупців 
12. Громадські організації (об’єднання) покупців 
13. Стандартизація послуг технічного сервісу 
14. Обов’язкова та добровільна сертифікація підприємств технічного сервісу 
15. Метрологія в технічному сервісі 
16. Закон України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропро-

мислового комплексу України» 
17. Основні завдання системи інженерно-технічного забезпечення агропроми-

слового комплексу  
18. Ринкові відносини в системі інженерно-технічного забезпечення агропро-

мислового комплексу  
19. Наукове та інформаційне забезпечення системи інженерно-технічного за-

безпечення агропромислового комплексу 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

БАЗОВА  

1. Економіка і організація аграрного сервісу /за редакцією П.О.Мосіюка,/ К., 

НАУ,2001  

2. Авдеева, А.В.Коррозия в пищевых производствах и способы защиты, М.  

«Пищевая промышленность», 1972  

3. Зайчик, Ц.Р. Оборудование предприятий винодельческого производства, М., 

Агропромиздат, 1992  

4. Тартаковский, М.А., Ремонт и монтаж оборудования, М.А.Тартаковский, 

А.Г.Царев  М., Агропромиздат, 1987  

5. Левитин, В.С. Холодильные установки фруктохронилищ, В.С.Левитин, 

В.М.Шляховецкий  М.: Колос, 1974  

6. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: Навч. посібник/ 

О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. – К.: Вища освіта. 2006. 

– 479 с.  

7. Гвоздев, А.В. Механизация переработки зерна на муку, крупы и растительное 

масло. - Курс лекций. Мелитополь. ТДАТА. - 2002. – 120с.  

8. Гвоздев. А.В. Механизация производства хлебобулочных, мучных кондитер-

ских и мучных изделий. -  Курс лекций. Мелитополь. ТДАТА. -  2002. – 64с.  

9. Самойчук К.О., Кюрчев С.В., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Петриченко 

С.В., Ковальов О.О. Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка про-

дукції тваринництва: Посібник-практикум. Мелітополь: Видавничий будинок 

Мелітопольської міської друкарні, 2020. 250 с.   

10. Петриченко С. В. и др. Удосконалення системи технічного обслуговування 

харчового обладнання шляхом використання методів і засобів вібродіагностуван-

ня. – 2015.  

11. К.О. Самойчук, В.С. Бойко, В.О. Олексієнко, С.В. Петриченко, В.Г. Тара-

сенко, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева, В.Г., О.О. Ковальов. Основи ро-

зрахунку і конструювання обладнання переробних і харчових виробництв. Під-
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ручник. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 

2020.   

12. Дацишин, О.В., Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю., Рогач Ю.П. Механізація пере-

робки і зберігання плодоовочевої продукції, О.В.Дацишин, О.В.Гвоздєв, 

Ф.Ю.Ялпачик, Ю.П.Рогач – К: Мета, 2003 – 288с.  

13. Буров, Л.А., Медведев Г.М. Технологическое оборудование макаронных 

предприятий, Л.А. Буров, Г.М.Медведев. М: Пищевая промышленность., 1980 - 

248с.  

14. Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Навч. 

посібник/ О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, Л.М. Кюрчева/ За ред. к.т.н.  

О.В. Гвоздєва. – Суми: Довкілля, 2004. – 420 с.7. Технологическое оборудование 

мясокомбинатов/ С.А. Бредихин, О.В. Бредихина, Ю.В. Космодемьянский, Л.Л. 

Никифоров. – М.: Колос, 1997. – 392 с.  

15. Закон України „Про захист прав покупців сільськогосподарських машин”  

16. Закон України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропро-

мислового комплексу України»  

ДОПОМІЖНА  

1. Куликов, В.Н., Оборудование предприятий элеваторов и зерноперерабатываю-

щей промышленности. Справочник. В.Н.Куликов, М.Б.Миловидов - М: Агропро-

миздат, 1991-383 с.  

2. Технологическое оборудование предприятий по хранению и переработке зер-

на./Под. ред. Соколова А.Я./ - М: Колос, 1984-445 с.  

3. Камінський, В.Д., Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції, 

В.Д.Камінський, М.Б.Бабіч, Аспект, Одеса, 2000 г.  

4. Полторак, М.И. и др. Технологическое оборудование предприятий хлебопекар-

ной промышленности. Справочник. - К.: Урожай, 1989, 200с.  

5. Корнюшко,Л.М. Оборудование для производства колбасных изделий. Справоч-

ник – М: Колос, 1993-304 с.  

6. Попов, В.И. Оборудование предприятий пивоваренной и безалкогольной про-

мышленности - М: Пищевая промышленность,1974-280 с  

7. Юхин, А.Е. Справочник по оборудованию элеваторов и складов _ М: Колос, 

1978-240 с.  

8. Періодична печать «Вісник аграрної науки», «Харчова та переробна проми-

словість», «Хранение и переработка зерна» та інші.  

 

8. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1386 
2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 
3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ. 
4. Сайт кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика 

http://www.tsatu.edu.ua/ophv/course/inzhenerno-tehnichne-zabezpechennja-
pererobnyh-harchovyh-vyrobnyctv-hm-2s-k-8-sem/  

5. Науково-технічна бібліотека кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика 
http://ophv.tsatu.edu.ua/  

 

 

http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1386
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/course/inzhenerno-tehnichne-zabezpechennja-pererobnyh-harchovyh-vyrobnyctv-hm-2s-k-8-sem/
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/course/inzhenerno-tehnichne-zabezpechennja-pererobnyh-harchovyh-vyrobnyctv-hm-2s-k-8-sem/
http://ophv.tsatu.edu.ua/

