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1 Анотація курсу та Веб-сайт його розміщення 

Навчальна дисципліна "Організація робіт підприємств ТО" (ОРПТО) охоплює 

теоретичні і практичні компоненти які функціонально пов’язують засоби технологічного 

оснащення, предмети виробництва з виконавцями. Для виявлення несправних складових 

частини машин та знарядь виробництва, їх залишкової довговічності, відновлення справності 

та працездатності машин з найменшими затратами праці, енергетичних і матеріальних 

ресурсів, та коштів. Тому потрібні фахівці які ефективно виконуючи усі види організаційних 

робіт і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, забезпечать прибуткове 

функціонування обслуговуючих підприємств. 

При цьому велике значення має вибір найбільш економічних технологій 

обслуговуючого виробництва, сучасного високопродуктивного обладнання та способів 

організації робіт. 

 Веб-сайт курсу http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1558 
Примітка – для входу на портал потрібен логін і пароль. 

 

2 Мета викладання дисципліни 

Мета навчальної дисципліни ОРПТО - формування у студентів глибокого розуміння 

питань раціональної організації робіт підприємств технічного обслуговування 

сільськогосподарської техніки з мінімальними витратами часу, трудових та матеріальних 

ресурсів із застосуванням сучасних методів і засобів діагностування і виконання робіт. 

 

3 Завдання вивчення дисципліни 

Завданнями дисципліни є: 

- надати інформацію з теоретичних основ організації ТО; 

- розкрити питання організації ТО в умовах ринкової економіки; 

- навчити студентів плануванню обсягів робіт підприємств ТО; 

- надати інформацію з сучасних форм та методів організації виробничого процесу ТО; 

- надати методику вибору методів проведення ТО і організації робочих постів; 

- надати вимоги до матеріально-технічного забезпечення підприємств ТО; 

- визначити шляхи покращення якості ТО сільськогосподарської техніки; 

- навчити студентів проводити техніко-економічну оцінку інженерних рішень на 

підприємствах ТО. 

 
4 Результати навчання  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- сутність чинної системи ТО СГТ; 

- види та зміст обслуговуючих втручань та періодичність їх проведення; 

- методи та нормативно-технічну документацію для планування обсягу робіт з ТО СГТ; 

- методику визначення параметрів організації виробничого процесу на підприємствах 

ТО; 

- організацію праці, робочих місць, постів і їх обслуговування; 

- сутність зовнішньої та внутрішньої підготовки виробництва; 

- методику визначення потреби підприємства ТО в матеріально- технічних ресурсах; 

- сутність системи покращення якості послуг з ТО СГТ; 

- методику техніко-економічної оцінки інженерних рішень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 
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- планувати обсяги робіт з ТО СГТ з використанням діючих нормативів; 

- визначити параметри організації виробництва підприємств ТО; 

- вибирати форму і методи проведення робіт з ТО; 

- визначити потребу підприємств в робітниках, робочих місцях, обладнанні; 

- здійснювати технічну підготовку виробництва; 

- планувати потребу виробництва в матеріально-технічних засобах; 

- організувати перевірку якості виконання послуг з ТО; 

- визначити собівартість виконання послуг з ТО і шляхи їх зниження. 

та отримати навички з: 

- роботи з нормативно-технічною документацією, пов’язаної з проведенням ТО; 

- планування обсягу робіт з ТО СГТ; 

- обгрунтування виробничої програми підприємства ТО; 

- складання планів-графіків проведення ТО СГТ; 

- вибір методу організації проведення ТО; 

- визначення параметрів і вибір поточної лінії проведення ТО; 

- визначення вартості послуг з проведення ТО. 

 

5 Пререквізити (Prerequisite) 

Дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для освоєння дисципліни 

ОРПТО: “Вища математика”, “Фізика”, “Трактори та автомобілі”, “Сільськогосподарські 

машини”, “Машини та обладнання для тваринництва”, “Матеріалознавство і технологія 

конструкційних матеріалів”, “Деталі машин”, “Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка”, 

“Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання”, “Експлуатація машин та 

обладнання”, “Технічний сервіс в АПК”, «Ремонт машин та обладнання». 

 

6 Постреквизиты (Postrequisite) 
Дисципліни, для вивчення яких потрібні знання, уміння й навички, що здобуваються 

по завершенню вивчення дисципліни ОРПТО: “Філософія”, “Використання техніки в АПК”, 

“Менеджмент та економіка аграрного виробництва”, “Моделювання технологічних процесів 

в АПК”, “ Іноземна мова”, “Основи охорони праці”. 

 
7 Інформація про викладача  

Бондар Андрій Миколайович, к.т.н., ст. викладач кафедри ТСС АПК. 

andriy.bondar@tsatu.edu.ua 

Консультації щотижня: понеділок 15.20-17.05, четвер 15.20-17.05. 

 Галузь наукових інтересів: 

-організація робіт підприємств технічного сервісу; 

-ресурсоенергозберігаючі технології в ремонтному виробництві. 

http://www.tsatu.edu.ua/tstt/people/bondar-andrij-mykolajovych/  
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8 Структура курсу та форма контролю знань 

У структурі курсу вказані перелік тем, тривалість занять (курсу), форма контролю та 

оцінювання по кожній складовій освітнього процесу і графік підсумкового модульного 

контролю. 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1  Методи технічного обслуговування та ремонту СГТ на 

підприємствах ТО 

1 

Лекція 1 

Вступ. Основи організації ТО.  

Предмет та завдання 

дисципліни. Наукові основи 

організації ТО. Розрахунок 

виробничої програми 

підприємства ТО. Розрахунок 

виробничої потужності 

підприємства ТО. 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 1 

Вибір обслуговуючо-

ремонтних формувань 

технічного обслуговування та 

діагностування за трудо-

місткістю робіт. Частина1  

- 2 - - 1,2 

Практичне 

заняття 1 

Вибір  методу організації 

технологічного процесу 

технічного обслуговування 

автомобілів 

 

- - 2 - 1,2 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до практичної  та 

лабораторної роботи 1 
- - - 7 1,5 

 

2 

 

Лекція 2 

Характеристика та вимоги до 

підприємств ТО. 

Типи підприємств ТО та їх 

характеристики. 

Вимоги до підприємств ТО 

Принципи організації ТО 

техніки. 

2  - - - - 

Лабораторна 

робота 2 

Вибір обслуговуючо-

ремонтних формувань 

технічного обслуговування та 

діагностування за трудо-

місткістю робіт. Частина 2 

- 2 - - 1,2 

Практичне 

заняття 2 

Визначення виробничої 

потужності ремонтно-

обслуговуючого підприємства 

- - 2 - 1,2 
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до практичної  та 

лабораторної роботи 2  
- - - 7 1,5 

3  

Лекція 3  

Організація виробничого 

процесу ТО і ремонту техніки. 

Основні принципи 

раціональної організації 

виробничого процесу 

Типова схема організації 

ТО і ремонту автомобілів 

на СТО. 

Методи ТО і ПР техніки. 

Техніко-економічні та 

ергономічні вимоги до робочих 

місць і постів 

Класифікація робочих 

місць і постів та визначення 

їх потреби 

Вибір методів ТО і ПР 

автомобілів 

Розрахунок параметрів 

потокової лінії ТО 

Параметри організації 

виробничого процесу 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 3 

Технічна діагностика стану 

агрегатів  системи мащення 

двигунів. 

- 2 - - 1,2 

Практичне 

заняття 3 

Визначення ціни послуг 

СТОА і ТО автомобілів. 
- - 2 - 1,2 

Самостійна 

робота 3 

Підготовка до практичної  та 

лабораторної роботи 3  
- - - 7 1,5 

4 Лекція 4 

Технологічне планування 

підприємств ТО. Основні 

етапи технологічного 

планування. 

Технологічне планування 

виробничих приміщень 

підприємства 

 Естетика виробничого 

середовища підприємства 

 Генеральний план 

2 - - - - 
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

підприємства 

 

Лабораторна 

робота 4 

Обґрунтування місця для 

проведення зберігання  та 

технічного обслуговування 

зернозбиральних комбайнів. 

Частина 1. 

- 2 - - 1,2 

Практичне 

заняття 4 

Формування обсягу  і  змісту 

робіт робочих місць 

ремонтного  підприємства.  

- - 2 - 1,2 

Самостійна 

робота 4 

Підготовка до практичної  та 

лабораторної роботи 4 
- - - 7 1,5 

5 

Лекція 5 

Виробничий персонал та 

організація його праці.  

 Розрахунок чисельності 

персоналу. Поділ та 

кооперація праці. Організація 

робочих місць і постів. 

Обслуговування робочих 

місць. Система організації 

оплати праці. 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 5 

Обґрунтування місця для 

проведення зберігання  та 

технічного обслуговування 

зернозбиральних комбайнів. 

Частина 2. 

- 2 - - 1,2 

Практичне 

заняття 5 

Розрахунок параметрів 

потокових ліній з то 

автомобілів 

- - 2 - 1,2 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до практичної  та 

лабораторної роботи 5 
- - - 7 1,5 

6 Лекція 6 

Управління якістю ТО і ПР 

техніки. Економіка ТО і ПР 

техніки на підприємстві ТО.  

Аналіз інформації щодо якості 

ТО і ПР техніки. Комплексна 

система управління якістю ТО 

і ПР техніки. Оцінка якості 

ТО та ПР на СТО. Основні 

техніко-економічні показники 

діяльності підприємств. 

Собівартість - ціна послуг 

підприємства ТО. 

2     
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Визначення економічної 

ефективності впровадження 

організаційно-технічних 

заходів. 

Лабораторна 

робота 6 

Визначення оптимальних 

параметрів роботи заглибного 

електронасосу. 

- 2 - - 1,2 

Практичне 

заняття 6 

Інтегральна вартісна оцінка 

результатів впровадження 

інноваційних рішень 

- - 2 - 1,8 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до практичної  та 

лабораторної роботи 6 
- - - 7 2,5 

7-8 

 

Самостійна 

робота 7 
Підготовка до ПМК1 - - - 8 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 
- - - - 10 

 

Всього за змістовий модуль 1 -  86 год. 

 

 

12 12 12 50 35 

Змістовий модуль 2.  Основи проектного розрахунку обслуговуючих формувань. 

Теоретичні основи організації технологічного процесу технічного обслуговування та 

діагностування машин. 

9 

Лекція 7 

Система технічного 

обслуговування машин АПВ. 

Задачі, область використання, 

види та організація ТО та 

діагностування.    

Стратегії технічного 

обслуговування машин. 

Задачі діагностування в 

процесі ТО. Область 

використання діагностування 

та його організація. Правила 

визначення робіт по 

результатам.  

2  - - - - 

Лабораторна 

робота 7 

Розробка блок-схеми 

послідовності перевірки та 

ліквідації несправностей 

машин та агрегатів. Частина1. 

- 2 - - 1 

Практичне 

заняття 7 

Складання річного плану 

проведеня то та ремонту 

сільськогосподрської техніки 

- - 2 - 1 
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Самостійна 

робота 8 

Підготовка до практичної  та 

лабораторної роботи 7 
- - - 7 1,3 

 

 

10 

 

Лекція 8 

Прогнозування потреби 

виконання обслуговуючих 

втручань. Основи 

метрологічного забезпечення 

діагностичних засобів.  

Відмінності замірів при 

діагностування машин. 

Комплекс експлуатаційних 

факторів, які впливають на 

надійність та точність 

діагностичних засобів. 

Погрішність замірів при 

діагностування машин. 

2  - - - - 

Лабораторна 

робота 8 

Розробка блок-схеми 

послідовності перевірки та 

ліквідації несправностей 

машин та агрегатів. Частина2. 

- - - - 1 

Практичне 

заняття 8 

Обґрунтування виробничої 

програми підприємства 

технічного обслуговування 

автомобілів з урахуванням 

умов їх експлуатації 

- - 2 - 1 

Самостійна 

робота 9 

Підготовка до практичної  та 

лабораторної роботи 8 
- - - 7 1,3 

 

11 
Лекція 9  

Розрахунок обслуговуючих 

формувань за трудомісткістю 

робіт. Засоби для проведення 

ТО та діагностування машин.  

Станції технічного 

обслуговування тракторів 

(СТОТ). СТО автомобілів. 

СТО тваринницьких ферм.  

Пункти ТО та пересувні 

агрегати ТО. 

Діагностичне обладнання. 

Розрахунок видів та кількості 

обслуговуючих формувань, 

робітників та технологічного 

обладнання. Частина 1 

2 - - - - 
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Лабораторна 

робота 9 

Обґрунтування оптимальної 

кількості пересувних 

механізованих заправників  

- 2 - - 1 

Практичне 

заняття 9 

Розрахунок виробничої 

програми СТОА 
- - 2 - 1 

Самостійна 

робота 10 

Підготовка до практичної  та 

лабораторної роботи 9 
- - - 7 1,3 

12 

Лекція 10 

Розрахунок обслуговуючих 

формувань за трудомісткістю 

робіт. Засоби для проведення 

ТО та діагностування машин.  

Станції технічного 

обслуговування тракторів 

(СТОТ). СТО автомобілів. 

СТО тваринницьких ферм.  

Пункти ТО та пересувні 

агрегати ТО. 

Діагностичне обладнання. 

Розрахунок видів та кількості 

обслуговуючих формувань, 

робітників та технологічного 

обладнання. Частина 2 

2     

Лабораторна 

робота 10 

Обґрунтування складу 

інженерно-технічної служби та 

інженерно-технічних 

робітників технічного сервісу. 

Частина 1. 

- 2 - - 1 

Практичне 

заняття 10 

Визначення потреби зон ТО і 

ПР автомобілів в робітниках 

та розподіл їх по робочим 

постам 

- - 2 - 1 

Самостійна 

робота 11 

Підготовка до практичної  та 

лабораторної роботи 10 
   7 1,3 

13 Лекція 11 

Методика аналізу 

конструктивно-технологічного 

базису процесів технічного 

обслуговування та вплив 

вхідних параметрів на вихідні 

параметри машин. 

Діагностування та технічне 

обслуговування двигуна 

внутрішнього згорання.  

2     
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Поняття конструктивно-

технологічного базису. 

Основні несправності агрегатів 

двигуна які впливають на 

роботоздатність (вихідні 

параметри двигуна). 

Несправності двигуна, які 

впливають на довговічність та 

безвідказність. 

Методи контролю 

роботоздатності двигуна.  

Технічне обслуговування 

двигунів з  розподіленим, 

послідовним вприском палива 

під норми токсичності «ЕВРО-

2». 

Лабораторна 

робота 11 

Обґрунтування складу 

інженерно-технічної служби та 

інженерно-технічних 

робітників технічного сервісу. 

Частина 2. 

- 2 - - 1 

Практичне 

заняття 11 

Розробка  карти  організації  

праці на  робочому  місці 
- - 2 - 1 

 
Самостійна 

робота 12 

Підготовка до практичної  та 

лабораторної роботи 11 
   7 1,3 

14 

Лекція 12 

Побудова логіко- 

діагностичних карт 

діагностування  машин та 

агрегатів  

Загальний опис 

діагностування. Діагностичні 

прилади. Загальні роботи по 

проведенню діагностування. 

Види діагностичних карт. 

Побудова логіко-

діагностичних  карт.  

2     

Лабораторна 

робота 12 

Вплив технічного стану 

елементів вакуумного насосу 

на його вихідні параметри 

- 2 - - 1 

Практичне 

заняття 12 

Розробка ілюстрованої 

технологічної  карти 

технічного обслуговування 

автомобілів 

- - 2 - 1 
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Самостійна 

робота 13 

Підготовка до практичної  та 

лабораторної роботи 12 
   7 1,3 

15 

Лекція 13 

Проектування технологічних 

процесів діагностування та 

технічного обслуговування 

машин і вузлів.  

Обґрунтування технологічного 

процесу ресурсного 

діагностування та технічного 

обслуговування машин. 

Технологічна документація 

для технологічних процесів  

ТО  та діагностування. 

Розробка операційно-

технологічної карти на 

ресурсне  діагностування та 

технічне обслуговування 

машин. 

2     

Лабораторна 

робота 13 

Технічне обслуговування 

холодильного обладнання 

тваринницьких ферм 

- 2 - - 1 

Практичне 

заняття 13 

Розробка  карти  організації  

праці на  робочому  місці 
- - 2 - 2 

Самостійна 

робота 14 

Підготовка до практичної  та 

лабораторної роботи 13 
   5 2,2 

16-17 

Самостійна 

робота 15 
Підготовка до ПМК2 - - - 5 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 –94 год. 14 14 14 52 35 

    Екзамен 30 

   Всього з навчальної дисципліни - 180 год. 100 

 
 

Поточний контроль успішності здобувачів ВО – проводиться на поточних заняттях 

відповідно до розкладу у вигляді усного контролю, тестового контролю або розв’язування 

проблемних ситуацій тощо.  

 Підсумковий модульний контроль здійснюється відповідно до модульної освітньої 

програми, академічного календаря і затверджених навчальних програм з дисципліни, 

розроблених на основі ОПП спеціальності у формі тестування. 
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Основні вимоги до контролю знань наведені у Положенні про оцінювання знань 

здобувачів ВО ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/ 

polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf 

 
9 Методи та форми навчання викладання 

 Лекції (проблемні й оглядові), робота з малими групами, опитування, завдання, 

лабораторні та практичні заняття, форум. Для забезпечення цього процесу для студентів 

підготовлені різні матеріали такі як: роздаткові матеріали; презентації; відео файли; заняття 

із застосуванням телекомунікаційної техніки; дослідницькі методи;  робота в Internet 

аудиторіях – електронні лекції, семінари, лабораторні роботи, дистанційні консультації й ін. 

 

10 Політика курсу 

 Для забезпечення високої якості знань необхідно виконувати наступні умови:   

- не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; 

- систематично брати активну участь у освітньому процесі;  

- чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; 

- не займатися сторонніми справами на заняттях;  

 - приймати активну участь у науково-дослідній роботі студентів; 

 - виключати мобільний телефон під час занять і під час контролю знань; 

 - вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; 

- відпрацьовувати пропущені заняття; 

- дотримуватись академічної доброчесності. 

 

 11 Шкала оцінок 

Дисципліна ОРПТО, оцінюється за 100-бальною шкалою.  

 Переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали у національну та шкалу ЄКТС 

здійснюється у наступному порядку: 

 

 

Шкала  

рейтингу 

ТДАТУ 

Оцінка 

за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен або диференційований залік 

90-100 A 5 (відмінно) 

82-89 B 
4 (добре)  

75-81 C 

67-74 D 
3 (задовільно)  

60-66 E 

35-59 FX 
2 (незадовільно) 

(з можливістю повторного перескладання) 

0-34 F 
2 (незадовільно) 

(з обов’язковим повторним вивченням курсу) 

 

 
12 Рекомендована література та  інформаційні ресурси 

Рекомендована література: 

1. Лудченко І.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і 

управління. Підручник для вузів   /І.А. Лудченко - К.: Знання, 2004. - 478с. 

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/%20polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/%20polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf
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2. Колесник П.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник для 

вузов / П.А. Колесник., В.А. Шейнин - М.: Транспорт, 1985 - 325с. 

3. Комплексная система технического обслуживания и ремонта машин в 

сельском хозяйстве - М.: ГОСНИТИ, 1985. - 153с. 

4. Суханов Б.Н. Техническое обслуживание автомобилей./Б.Н.Суханов, 

И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев - М.: Транспорт, 1985. - 224с. 

5. Аветісяна В.К. Економіка ремонтного підприємства. /В.К. Аветісяна - Харків, 

ХНТУСГ, 2005. - 389с. 

6. Обладнання ремонтних підприємств / М.І.Черновол та інш. – К.: Урожай,1996. 

– 272с. 

7. Серый И.С. Курсовое и дипломное проектирование по надежности и ремонту 

машин / И.С.Серый, А.П. Смелов, В.Е.Черкун - М.: Агропромиздат, 1991. - 184с. 

8. Організація та технологія технічного сервісу машин: навчальний посібник  для 

студентів інженерних спеціальностей на освітніх рівнях «Бакалавр», «Магістр» / О. 

М. Шокарев,  В. М. Кюрчев,  С. В. Кюрчев,  А. М. Побігун : // за ред. О. М. 

Шокарева.–Мелітополь, ТОВ «ФОРВАРДПРЕСС», 2019, - 307с. 

9. Технічний сервіс в АПК: Навчально-методичний комплекс: Навч. посібник для 

студентів інжен. спец. на осв.-кваліф. рівні «Бакалавр» напряму ПМО АПВ / С.М. 

Грушецький, І.М. Бендера, С.В. Кюрчев, О.М. Шокарев та ін. - Кам’янець-

Подільський: ФОП Сисин Я.І. «Абетка», 2014. - 680 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

1 Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1558 

2 Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/  

3 Сайт кафедри ТСС АПК http://www.tsatu.edu.ua/tstt/navchannja/dyscypliny/ 

4 Internet.  

 

13 Інформаційний пакет дисципліни 

Інформаційний пакет до дисципліни ОРПТО розміщений на Веб-сайті курсу 

http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1558 на якому знаходяться робоча програма 

навчальної дисципліни; завдання для самостійної роботи з методичними рекомендаціями; 

питання до екзамену; література базова та допоміжна; тексти лекцій з вказівкою назв тем та 

планів лекцій у відповідності до календарно-тематичного плану;  тестові завдання до ПМК; 

тестовий комплекс з дисципліни з глосарієм. 

 

 

http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1558

