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1 Анотація курсу та Веб-сайт його розміщення 

Проектування сервісних підприємств – дисципліна, яка вивчає методи розміщення і 

оптимізації виробничої потужності підприємств технічного сервісу, раціонального 

компонування і оснащення їх підрозділів, робочих місць для забезпечення найвищої якості 

ремонту, технічного обслуговування та ефективності діяльності. Навчальна дисципліна 

«Проектування сервісних підприємств» (ПСП) є логічним завершенням формування 

професійних знань здобувачів ступеня вищої освіти “магістр” зі спеціальності 208 

Агроінженерія. 

 Веб-сайт курсу http://op.tsatu.edu.ua/course/index.php?categoryid=35 

Примітка – для входу на портал потрібен логін і пароль. 

 

2 Мета викладання дисципліни 

Мета навчальної дисципліни ПСП полягає в отриманні студентами теоретичних знань 

і практичних навичок по розробленню комплексної документації, необхідної для 

проектування, реконструкції, розширення, переозброєння підприємств технічного сервісу, на 

базі новітніх даних про організацію виконання сервісних послуг та розрахунку параметрів 

забезпечення ефективної роботи підприємств.  

 

3 Завдання вивчення дисципліни 

Завданнями  дисципліни  є  навчити майбутніх спеціалістів грамотно  

– оцінювати стан технічного сервісу в АПК,  

– визначати перспективи і напрям його подальшого розвитку,  

– здійснювати розрахунок оптимальної потужності і розміщення ремонтно-обслуговуючих 

підприємств (РОП),  

– обґрунтовувати раціональну виробничу структуру РОП, 

– удосконалювати методи технологічного проектування і розрахунку РОП, 

– приймати рішення по реконструкції, розширенню, технічному переозброєнню діючих 

РОП. 

 

4 Результати навчання 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

– методику розрахунку розвитку і розміщення об’єктів ремонтно-обслуговуючої бази АПК, 

– порядок розроблення технічної документації на будівництво нових, реконструкцію, 

розширення, переозброєння діючих сервісних підприємств, 

– основні принципи компонувальних і планувальних рішень цехів, відділень, дільниць РОП 

на базі досягнень науки, техніки і сучасної організації виробництва. 

студент повинен вміти: 

– обґрунтовувати вибір оптимального варіанту розвитку і розміщення об’єктів РОП, 

– розроблювати склад РОП і розраховувати його основні параметри, 

– аналізувати і виконувати компонувальні плани, технологічні планування, генеральні 

плани РОП, 

– вирішувати питання охорони праці, природи, протипожежної безпеки при проектуванні, 

– розраховувати потребу РОП в енергоресурсах, 

– виконувати техніко-економічну оцінку проектних рішень; 

студент повинен отримати навички: 

– роботи з проектними документами; 

– розробки генеральних планів підприємства, компонувальних рішень виробничих 

корпусів, планувань обладнання дільниць; 
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– розрахунку обсягів робіт, обладнання, чисельності працюючих, виробничих і допоміжних 

площ; 

– розробки проектних рішень реконструкції, розширення і технічного переозброєння 

діючих ремонтно-обслуговуючих підприємств; 

– розрахунку техніко-економічних показників сервісних підприємств. 

 

5 Пререквізити (Prerequisite) 

Теоретичний зміст дисципліни базується на циклі дисциплін професійної та 

практичної підготовки: «Ремонт машин та обладнання», «Проектування технологічних 

процесів технічного сервісу машин в АПК», «Охорона праці в галузі», «Економіка 

сільськогосподарського виробництва». 

 

6 Постреквизиты (Postrequisite) 

Знання, уміння й навички, що отримуються по завершенню вивчення дисципліни, 

використовуються при вивченні дисципліни “Технічний сервіс мехатронних систем”, а також 

при виконанні дипломних випускних робіт та в виробничій діяльності. 

 

7 Інформація про викладача  

Дашивець Галина Іванівна, к.т.н., доцент кафедри ТСС АПК 

galyna.dashyvets@tsatu.edu.ua 

Консультації щотижня: середа 15.30-17.00. 

 Галузь наукових інтересів: 

- обґрунтування способів, робочих процесів, конструктивних параметрів обладнання 

для очищення об'єктів ремонту; 

- методи прийняття нових технічних рішень. 

http://www.tsatu.edu.ua/tstt/people/ dashyvec-halyna-ivanivna / 

 

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 

лекц. лаб. прак. СРС 

 

Змістовий  модуль  1.   Загальні  питання  проєктування  сервісних  підприємств 
 

1-2  

  

Лекція 1 
Ремонтно-обслуговуюча база 

технічного  сервісу   в АПК 
2 – – – – 

Практичне 

заняття 1 

Розрахування оптимальної 

програми ремонтно-

обслуговуючого 

підприємства 

– – 4 – 3 

mailto:galyna.dashyvets@tsatu.edu.ua
http://www.tsatu.edu.ua/tstt/people/%20/
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Номер 

тижня  
Вид занять  

Тема заняття або  

завдання  

на самостійну роботу  

Кількість  

годин 
балів 

лекц. лаб. прак. СРС 

Самостійна 

робота 1 

Вивчення теми «Визначення  

оптимальної  програми  

ремонтного  підприємства». 

Підготовка до практичної 

роботи 1 

– – – 12 3 

3-4 

  

Лекція 2  
Розрахунок основних 

параметрів підприємств 

технічного сервісу 

2 – – – – 

Практичне 

заняття 2 

Розрахунок  річних  фондів  

часу робітників і  

обладнання сервісного 

підприємства 

– – 2 – 3 

Практичне 

заняття 3 

Розрахування  чисельності 

працюючих сервісного 

підприємства 
– – 2 – 3 

Самостійна 

робота 2 

Вивчення тем «Режим  

роботи  підприємства  і  річні  

фонди  часу», «Розрахунок  

чисельності  працюючих  

підприємства». Підготовка до 

практичних робіт  2, 3 

– – – 12 3 

5-6 

Лекція 3 

Компонувальні та 

планувальні рішення 

будівель сервісних 

підприємств  

2 – – – – 

Практичне 

заняття 4  

Проєктування складів 

сервісного підприємства – – 2 – 3 

Практичне 

заняття 5 

Визначення площі, 

габаритних розмірів 

виробничого корпусу 

сервісного підприємства 

– – 2 – 3 

Самостійна 

робота 3 

Вивчення теми «Розрахунок  

площ  сервісного  підприєм-

ства». Підготовка до 

практичних робіт  4, 5 

– – – 12 4 

7-8 

Самостійна 

робота 4 
Підготовка до ПМК 1 – – – 12 – 

ПМК 1  
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 
– – – – 10 

Всього за змістовий модуль − 66 год. 6 – 12 48 35 
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Номер 

тижня  
Вид занять  

Тема заняття або  

завдання  

на самостійну роботу  

Кількість  

годин 
балів 

лекц. лаб. прак. СРС 

Змістовий модуль 2   Проектування  виробничих  підрозділів сервісного  

підприємства 

9-10 

Лекція 4 

Проєктування дільниць, 

відділень, цехів ремонтно-

обслуговуючих  

підприємств 

2 – – – – 

Практичне 

заняття  6 

Компонування виробничого 

корпусу сервісного 

підприємства 

– – 4 – 5 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до практичної 

роботи 6. Вивчення теми 

«Порядок проєктування 

виробничого корпусу». 

– – – 12 3 

11-12 

Лекція 5 

Проєктування підйомно-

транспортних засобів, 

енергоресурсів, 

генерального плану 

підприємств технічного 

сервісу  

2 – – – – 

Практичне 

заняття 7 

Проєктування гальванічної 

дільниці сервісного 

підприємства 

– – 2 – 3 

Практичне 

заняття 8 

Проєктування механічної 

дільниці сервісного 

підприємства 

– – 2 – 3 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до практичних 

робіт  7, 8 
– – – 12 4 

13 

Практичне 

заняття 9 

Проєктування генерального 

плану сервісного 

підприємства 

– – 2 – 4 

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до практичної 

роботи 9 
– – – 8 3 

14-15 

Самостійна 

робота 8 
Підготовка до ПМК 2 – – – 8 – 

ПМК 2  
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
– – – – 10 

Всього за змістовий модуль – 54 год. 4 – 10 40 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 100 
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 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 (ОНП) спеціальності у формі тестування. 

Основні вимоги до контролю знань наведені у Положенні про оцінювання знань 

здобувачів ВО ТДАТУ. 

 

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, озвучені 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 одержання високого рейтингу необхідно виконувати наступні умови:   

- не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; 

- систематично брати активну участь у навчальному процесі;  

- чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; 

- не займатися сторонніми справами на заняттях;  

 - вислухувати відповіді товаришів, з повагою ставитися до думки інших членів 

колективу; 

 - 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 ПСП, 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) 
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Кафедра технічного сервісу та систем в АПК 

Силабус «Проектування сервісних підприємств» 2020-2021 н.р. 2 курс 3 семестр АІ. 
 

 

2.2.12 Рекомендована література та  інформаційні ресурси 

Рекомендована література: 

1.  Булей І.А. Проектування підприємств з виробництва і ремонту 

сільськогосподарських машин: навч. посібник / І.А. Булей. – К.: Вища школа, 1993. –  287 с. 

2.  Бабусенко С.М. Проектирование ремонтно-обслуживающих предприятий / 

С.М. Бабусенко. – М.: Агропромиздат, 1990. – 352 с. 

3.  Мишин М.М. Проектирование предприятий технического сервиса: учебное 

пособие/ М.М. Мишин, П.Н. Кузнецов. – Мичуринск: МичГАУ, 2008. – 213 с. [Електронний 

ресурс]. 

4.  Дашивець Г.І. Проектування сервісних підприємств: посібник-практикум / Г.І. 

Дашивець, В.А. Дідур, А.М. Бондар. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 144 с.  

5.  Дашивець Г.І. Проектування сервісних підприємств: навчально-методичний 

посібник для самостійної роботи студентів / Г.І. Дашивець, А.М. Бондар, В.В. Паніна. – 

Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. – 84 с. 

6.  Левитский И.С. Организация ремонта и проектирование сельскохозяйственных 

ремонтных предприятий / М.С. Левитский. – М.: Колос, 1977. – 240 с. 

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. – 184 с. 

8.  Миклуш В.П. Организация ремонтно-обслуживающего производства и 

проектирование предприятий технического сервиса АПК: учеб. пособие /         В.П. Миклуш, 

Т.А. Шаровар, Г.М. Уманський. – Мн.: Ураджай, 2001. – 662 с. 

Інформаційні ресурси: 

1. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/ 

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

3. Методичний кабінет кафедри ТСС АПК.  

4. Сайт кафедри ТСС АПК  http://tsatu.edu.ua/tsapk 

5. Internet.  

 

2.2.13 Інформаційний пакет дисципліни 

Інформаційний пакет до дисципліни ПСП розміщений на Веб-сайті курсу 

http://www.tsatu.edu.ua/tstt/course/proektuvannja-servisnyh-pidpryjemstv/,  на якому знаходяться 

робоча програма навчальної дисципліни; завдання для самостійної роботи з методичними 

рекомендаціями; питання до заліку (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://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7204
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7204
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7204
http://op.tsatu.edu.ua/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://tsatu.edu.ua/tsapk
http://www.tsatu.edu.ua/tstt/course/proektuvannja-servisnyh-pidpryjemstv/

