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1 Анотація курсу та Веб-сайт його розміщення 

 

Навчальна дисципліна "Технічний сервіс в АПК " (ТС АПК) 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 ремонтних робіт і 

технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, забезпечать прибуткове 

функціонування ремонтних підприємств. 

При цьому велике значення має вибір найбільш економічних технологій ремонтно-

обслуговуючого виробництва, сучасного високопродуктивного обладнання та способів 

організації робіт. 

 Веб-сайт курсу http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1557 

Примітка – для входу на портал потрібен логін і пароль. 

 

2 Мета викладання дисципліни 

Мета навчальної дисципліни ТС АПК - «Технічний сервіс в АПК» є формування в 

студентів теоретичних і практичних навичок за технологією й організацією технічного 

сервісу машин і встаткування в АПК, складанні й веденні експлуатаційної й ремонтної 

документації на сервісних підприємствах,  а також навчити майбутніх фахівців 

забезпечувати роботоздатність сільськогосподарських машин за мінімальних витрат часу, 

трудових та матеріальних ресурсів за рахунок формування у студентів  глибокого розуміння 

основних положень системи ТО і ремонту сільськогосподарської техніки, особливості 

ремонтно-обслуговуючої бази АПК, системи підготовки та організації робіт сервісних 

підприємств, їх матеріально-технічного забезпечення, шляхів підвищення якості послуг 

технічного сервісу. 
 

 

3 Завдання вивчення дисципліни 

Завданнями дисципліни є: 

 - надати інформацію з теоретичних основ технічного сервісу в АПК;  

 - надати інформацію з теоретичних основ інженерного забезпечення ефективного 

використання техніки, методів найбільш ефективного керування технічним станом машин з 

метою їх високопродуктивної і надійної роботи при оптимальних матеріальних і трудових 

затратах; 

 - надати вимоги до оформлення технологічної документації. 

- планувати роботу підприємства ТС (ремонтно-обслуговуючого підприємства та 

розраховувати їх основні параметри; 

- надати вимоги щодо організації виробничого процесу послуг ТС (ремонту машин та 

організації  робіт  на  виробничих дільницях  підприємства); 

- надати інформацію з обґрунтування техніко-економічної доцільності впровадження 

інженерних рішень у виробництво. 

- надати інформацію з сучасних способів діагностування, ТО та ремонту агрегатів і 

систем машин; 

- надати інформацію з методів керування якістю послуг ТС  (ремонту машин). 

 

 

 

http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1557
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4 Результати навчання (з урахуванням soft skills) 

 Інтегральна компетентність 

 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

агропромислового виробництва (послуг ТС)   , що передбачає застосування певних знань та 

вмінь, технологічних методів та прийомів (науки ТС машин та обладнання) і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

  Загальні компетентності: 

 Знання та розуміння предметної області (послуг ТС)   та розуміння професії: 

- знати сучасні способи забезпечення працездатності сільськогосподарської  техніки;  

- знати будову та основи використання сучасного ремонтно-технологічного 

обладнання. 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях:  

- знати методики проектування прогресивних технологічних процесів; 

- знати методи управління якістю продукції; підвищення довговічності деталей, 

міжремонтного ресурсу складальних одиниць і машин а цілому; 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 Фахові компетентності 

Здатність виконувати монтаж, налагодження, діагностування та випробування 

сільськогосподарської техніки, технологічного обладнання, систем керування і 

забезпечувати якість цих робіт.  

Здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування та усувати відмови 

сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання. А саме: 

- вибирати і проектувати раціональні технологічні процеси діагностування, ремонту 

та відновлення зношених деталей; 

- вибирати і користуватись вимірювальним інструментом і спеціальними засобами для 

дефектування деталей; 

 - використовувати в практичній діяльності ремонтну технічну документацію. 

Здатність аналізувати та систематизувати науково-технічну інформацію для 

організації матеріальнотехнічного забезпечення технічного сервісу.  

Здатність організовувати роботу та забезпечувати адміністративне управління 

виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення технічного сервісу 

відповідно до реалізації правових вимог безпеки життєдіяльності і охорони праці; 

аналізувати показники техногенних та природних небезпек, а також планувати і 

виконувати відповідні захисні заходи.  

 

  

 Soft skills: 

 - комунікативні навички:  письмове, вербальне й невербальне спілкування; - уміння 

грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою позицію, спілкування в 

конфліктній ситуації; навички створення, керування й побудови відносин у команді. 

 -уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на публіці; 

проводити презентації.  
 - керування часом - уміння справлятися із завданнями вчасно/. 
 - гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; уміння 
аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем. 

 - лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; уміння 

ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати. 

 - особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, терпіння, 

повага до навколишніх. 
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 5 Пререквізити (Prerequisite) 

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

РМО: “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”. 

 

6 Постреквізити (Postrequisite) 

Дисципліни, для вивчення яких потрібні знання, уміння й навички, що здобуваються 

по завершенню вивчення дисципліни ТС АПК: “Експлуатація машин та обладнання”, 

“Ремонт машин та обладнання”, “Менеджмент та економіка аграрного виробництва”, 

“Моделювання технологічних процесів в АПК”, “Основи охорони праці”. 

 

7 Інформація про викладачів 

Сорваніді Юрій Георгійович, к.т.н., доцент кафедри ТСС АПК 
yurii.sorvanidi@tsatu.edu.ua 

Галузь наукових інтересів: 

- основи технічного сервісу в АПК 

- удосконалення навчального процесу 

http://www.tsatu.edu.ua/tstt/people/sorvanidi-jurij-heorhijovych/ 

Смєлов Андрій Олександрович, к.т.н., доцент кафедри ТСС АПК 

andriy.smielov@tsatu.edu.ua 

 Галузь наукових інтересів: 

- технологія відновлення деталей та технологія ремонту машин.  

- удосконалення навчального процесу. 

http://www.tsatu.edu.ua/tstt/people/smjelov-andrij-oleksandrovych/ 

Консультації щотижня: четвер 15.30-17.05, п’ятниця 12.00-13.35. 

 

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.   Основи організації ремонтно-обслуговуючої бази в  

                                          сільському господарств 

1,2 Переддипломна практика (Збір вихідних даних для виконання ДП) 30 - 

3 Лекція 1 

Планування робіт ремонтно-

обслуговуючого підприємства. 

Розрахунок основних 

параметрів ремонтно-

обслуговуючого підприємства 

2 - - - - 

mailto:%3C?php%20get_post_meta(%20get_the_ID(),%20'people_email',%20true%20)?%3e
http://www.tsatu.edu.ua/tstt/people/sorvanidi-jurij-heorhijovych/
mailto:andriy.smielov@tsatu.edu.ua
http://www.tsatu.edu.ua/tstt/people/smjelov-andrij-oleksandrovych/
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Лабораторне 

заняття 1 

Планування потреби с.г. 

техніки в ремонтах і ТО. 

Обґрунтування виробничої 

програми ремонтної майстерні.  

- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до л.з. 1. 

Переглянути  презентацію до 

лекції 1 

- - - 7 2 

4 

Лекція 2 

Організація виробничого 

процесу ремонту машин. 

Організація  робіт  на  

виробничих дільницях  

підприємства 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 2 

Календарне планування роботи 

майстерні 
- 2 - - 3 

Самостійна  

Виконання підрозділів 1.1–1.3 

курсового проекту:  

«Характеристика  ремонтної  

майстерні», «Розрахунок  

річної  кількості  ремонтів  і  

ТО  машин підприємства», 

- - - 7 2 

робота 2 

 «Обґрунтування  виробничої  

програми  ремонтної 

майстерні». 

     

5  

Лекція 3 

Організація  робіт  на  

виробничих дільницях  

підприємства (продовження)  

2  - - - - 

Лабораторне 

 заняття 3 

Побудова лінійного графіка 

організації ремонту трактора. 
- 2 - - 3 

Самостійна 

робота  3 

Виконання підрозділу 1.4 

курсового проекту 

«Календарний  план  роботи  

майстерні». Переглянути 

презентацію до лекції 2 

- - - 7 2 

6 

Лекція 4 

Організація  робіт  на  

виробничих дільницях  

підприємства. (продовження) 

2  - - - - 

Лабораторне 

заняття 4 

Організація роботи виробничої 

дільниці ремонтної майстерні 
- 2 - - 3 

Самостійна 

робота  4 

Виконання 2 розділу курсового 

проекту. Побудування 

лінійного графіка організації 

- - - 7 2 
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

ремонту трактора. 

7 

Лекція 5 

Організація  робіт  на  

виробничих дільницях  

підприємства (продовження) 

Техніко-економічні показники 

ремонтно-обслуговуючого 

підприємства 

2  - - - - 

Лабораторне 

заняття 5 

Визначення  витрат  з 

поточного  ремонту  трактора 
- 2 -  3 

Самостійна 

робота  5 

Виконання підрозділу 2.5 

курсового проекту 

«Організація роботи дільниці» 

Переглянути презентацію до 

лекції 3  

- - - 7 2 

8,9 

Самостійна 

робота 6 
Підготовка до ПМК 1 - - - 5 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 
- - - - 10 

 

Всього за змістовий модуль 1 -  90 год. 

 

10 

 

10 

 

- 

 

70 

 

35 

Змістовий модуль 2. Основні послуги технічного сервісу 

10 

Лекція 6 
Послуги на стадії забезпечення 

споживача технікою 
2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 6 

Технологія перед-продажного 

обслуго-вування сільсько-

господарських машин 

- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 6 

Передпродажна підготовка 

машин. Монтаж і 

пусконаладка технологічних 

машин і комплексів 

- - - 1 2 

 

11 

 Лекція 7 

Послуги на стадії  

експлуатації машин. 

Діагностика в технічному 

сервісі. Оцінка технічного 

стану об'єкта.  

2  - - -  - 

Лабораторне 

заняття 7 

Діагностування  агрегатов 

автотракторного 

електрообладнання 

- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 7 

Вихідні дані для вибору 

діагностичних параметрів. 

Оцінка технічного стану 

-  - - 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 

об'єкта.  

12 

Лекція 7 

продовж. 

Діагностика систем двигуна. 

Методи контролю 

працездатності двигуна.  

Методи діагностування 

систем двигуна. 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 8 

Визначення  залишкового  

моторесурсу двигуна. 
- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 8  

Несправності та показники 

призначення  двигуна. 
- - - 1 2 

13 

Лекція 8 
Види і способи зберігання 

машин.   
2  - - - - 

Лабораторне 

заняття 9 

Розрахунок кількості та площ 

майданчиків для постановки 

с.г. машин на тривале 

зберігання 

- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 9 

Обслуговування машин при 

зберіганні. Виробнича база 

зберігання. 

- - - 1 2 

 

 

14 

 

Лекція 9 
Огляд сучасних методів і  

технологій утилізації машин. 
2  - - - - 

Лабораторне 

заняття 10 

Утилізація одходив 

виробництва при відновленні 

деталей 

- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 10 

Утилізація РТВ. Економічна і 

екологічна ефективність 

утилізації. 

- - - 1 2 

15 

Самостійна 

робота 11 

Підготовка до ПМК2 
   5 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2     10 

Всього за змістовий модуль 2 – 30 год. 10 10 - 10 35 

    Екзамен 30 

   Всього з навчальної дисципліни - 60 +30+30 = 120 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.  
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 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. 

Основні вимоги до контролю знань наведені у Положенні про оцінювання знань 

здобувачів ВО ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-

content/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; 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 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 ТС АПК, 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) 

 

 

 

 

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf
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12 Рекомендована література та  інформаційні ресурси 

Рекомендована література: 

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

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

2. Булей І.А. Проектування підприємств з виробництва і ремонту сільськогосподарських 

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

3. Гуревич Д.Ф. Ремонтные мастерские совхозов и колхозов / Д.Ф. Гуревич, А.А. Цырин. – 

Л.: Агропромиздат, 1988. – 336 с. 

4. Система технического обслуживания и ремонта машин в сельском  хозяйстве. –  М.: 

ГОСНИТИ, 2001.- 168 с. 

6. 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. 

7. Оборудование для текущего ремонта сельскохозяйственной техники: справочник / под 

ред. С.С. Черепанова. – М.: Колос, 1981. – 256 с. 

8.Закон України «Про систему інжерено-технічного забезпечення в агропромисловому 

комплексі України» / Голос України. – 2006. - № 217 (3967)  ( 11 листопада ). – с.10-11. 

9. Технічний сервіс в АПК : навчально-методичний комплекс: навч. посіб. для студентів 

інжен. спец. на осв.-кваліф. рівні «Бакалавр» напрямку «Процеси, машини  та обладнання 

агропромислового виробництва» / [C.М. Грушецький, І.М. Бендера, О.В. Козаченко та ін.] за 

ред.  C.М. Грушецького, І.М. Бендери. - Кам’янець-Подільский :ФОП Сисин Я.І., 2014.-680 с. 

10. Технологія технічного обслуговування машин: [навч. посіб. для студентів інжен. спец. зі 

спеціалізації «Технічний сервіс» на осв.-кваліф. рівні «Спеціаліст», «Магістр»] / І.М.Бендера, 

С.М.Грушецький, П.І.Роздорожнюк, Я.М.Михайлович. – Кам’янець-Подільський: ФОП 

Сисин О.В., 2010. -320 с. 

14. ГОСТ 7751-85 Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения. М.: Изд-

во стандартов, 1985. 31с. 

17. М. Е. Краснянский. Утилизация и рекуперация отходов. Учебное пособие. – Донецк: 

ДонТНУ, 2004. – 238 с. 

Інформаційні ресурси: 

1 Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua  

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

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

4 Internet.  

 

13 Інформаційний пакет дисципліни 

Інформаційний пакет до дисципліни ТС АПК розміщений на Веб-сайті курсу 

http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1557 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://op.tsatu.edu.ua/
http://nip.tsatu.edu.ua/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://tsatu.edu.ua/tsapk
http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1557

