
1 
 

 



2 
 

 



3 
 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування  

показників   

Галузь знань, напрям 

підготовки, cтупінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання 
(денна або заочна) 

 

Кількість кредитів - 5 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 
(шифр і назва) 

за вибором студента 
(обов’язкова або за вибором студента) 

Загальна кількість  

годин – 150 годин 

Спеціальність:  

208 «Агроінженерія» 
(шифр та назва) 

Курс Семестр 

Змістових модулів – 2 М1-й  2-й  

Тижневе навантаження:  

     - аудиторних  

занять 4 год. 

     - самостійна робота  

студента 7,5 год. 

Ступінь вищої освіти: 

 «Магістр»   

Вид занять 
Кількість 

годин  

Лекції  26   

Лабораторні 

заняття  
26  

Практичні 

заняття  
- 

Семінарські 

заняття  
- 

Самостійна 

робота  
98 

Форма контролю:  

екзамен 
(екзамен або диференційований залік)  
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою дисципліни ОРПТО є 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. 

Завданнями дисципліни є: 

- надати інформацію з теоретичних основ організації ТО; 

- розкрити питання організації ТО в умовах ринкової економіки; 

- навчити студентів планувати обсяги робіт підприємств ТО; надати 

інформацію з сучасних форм та методів організації 

виробничого процесу ТО; 

надати методику вибору методів проведення ТО і організації робочих 

постів; 

розкриття особливостей техніки підготовки підприємств ТО, 

планування та прогнозування їх виробництва; 

- подати вимоги до матеріально-технічного забезпечення підприємст 

ТО; 

- визначити шляхи покращення якості ТО СГТ; 

навчити студентів проводити техніко-економічну оцінку інженерних 

рішень на підприємствах ТО. 

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: 

- планувати обсяги робіт з ТО СГТ з використанням діючих 

нормативів;
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- 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; 

- обґрунтування 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. 

 

3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Методи та організація технічного 

обслуговування і ремонту СГТ на підприємствах ТО  

 

Вступ. Предмет та завдання дисципліни. 

Тема 1. Основи організації ТО. [ 1, 13... 19, 32...54, 2 13...83] 

1.1 Предмет та завдання дисципліни 

1.2 Наукові основи організації ТО 

1.3    Розрахунок виробничої програми підприємства ТО 

1.4 Розрахунок виробничої потужності підприємства ТО 

 

Тема 2. Характеристика та вимоги до підприємств ТО. [1,57... 85] 

2.1 Типи підприємств ТО та їх характеристики 

2.2 Вимоги до підприємств ТО 

2.3 Принципи організації ТО техніки. 

 

Тема 3. Організація виробничого процесу ТО і ремонту техніки. [1,120...139] 

Методи ТО і ПР техніки. [1,149... 159] 

3.1 Основні принципи раціональної організації виробничого 

процесу 

3.2 Типова схема організації ТО і ремонту автомобілів на СТО. 

3.3    Параметри організації виробничого процесу 

3.4  Техніко-економічні та ергономічні вимоги до робочих місць і 

постів. 

3.5   Класифікація робочих місць і постів та визначення їх потреби 
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3.6   Вибір методів ТО і ПР автомобілів 

3.7   Розрахунок параметрів потокової лінії ТО 

 

Тема 4. Технологічне планування підприємств ТО. [1,287...331] 

4.1 Основні етапи технологічного планування 

4.2 Технологічне планування виробничих приміщень підприємства 

4.3  Естетика виробничого середовища підприємства 

4.4  Генеральний план підприємства 

 

Тема 5. Виробничий персонал та організація його праці. [1,185...206] 

5.1 Розрахунок чисельності персоналу 

5.2 Поділ та кооперація праці 

5.3 Організація робочих місць і постів 

5.4 Обслуговування робочих місць 

5.5 Система організації оплати праці 

 

Тема 6.Управління якістю ТО і ПР техніки. [1,209.. .223]. Економіка ТО і ПР 

техніки на підприємстві ТО. [1,342...360] 

6.1 Аналіз інформації щодо якості ТО і ПР техніки 

6.2 Комплексна система управління якістю ТО і ПР техніки 

6.3 Оцінка якості ТО та ПР на СТО 

6.4 Основні техніко-економічні показники діяльності підприємств 

6.5 Собівартість - ціна послуг підприємства ТО. 

6.6 Визначення економічної ефективності впровадження організаційно-

технічних заходів. 

 

 Змістовий модуль 2.  Основи проектного розрахунку обслуговуючих 

формувань. Теоретичні основи організації технологічного процесу технічного 

обслуговування та діагностування машин. 

  

 Тема 7. Система технічного обслуговування машин АПВ.  [1, с.10…11; 17, 

с.49…58; 13, с. 7…8.] 

1.1  Стратегії технічного обслуговування машин. 

1.2  Система ТО та діагностування машин. 

1.3 Задачі діагностування в процесі ТО. 

1.4 Область використання діагностування та його організація. 

1.5 Правила визначення робіт по результатам.  

 

 Тема 8.  Прогнозування потреби виконання обслуговуючих втручань. 

Основи метрологічного забезпечення діагностичних засобів. [13, с.8…28; 15, 

с.5…15; с. 84…131; 14, с.368…371.] 

2.1 Відмінності замірів при діагностування машин. 

2.2 Комплекс експлуатаційних факторів, які впливають на надійність 

та точність діагностичних засобів. 

2.3 Погрішність замірів при діагностування машин.  
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2.4 Прогнозування остаточного ресурсу та періодичність 

діагностування. 

2.5 Прогнозування потреби виконання обслуговуючих втручань. 

2.6 Прогнозування календарної потреби виконання обслуговуючих 

втручань. 2.7 Побудова план-графіка ТО. 

 

 Тема 9. Розрахунок обслуговуючих формувань за трудомісткістю робіт. Засоби 

для проведення ТО та діагностування машин. [4, с. 44…78.] 

 3.1Станції технічного обслуговування тракторів (СТОТ). СТО 

автомобілів. СТО тваринницьких ферм.  

 3.2Пункти ТО та пересувні агрегати ТО. 

  3.3 Діагностичне обладнання. 

 3.4 Розрахунок видів та кількості обслуговуючих формувань, 

робітників та технологічного обладнання. 

  
 Тема 10. Методика аналізу конструктивно-технологічного базису процесів 

технічного обслуговування та вплив вхідних параметрів на вихідні параметри 

машин. Діагностування та технічне обслуговування двигуна внутрішнього 

згорання. [4, с.18…48; 12, с.15…35; с. 94…161; 16, с.268…351.] 

 4.1 Поняття конструктивно-технологічного базису. 

 4.2 Основні несправності агрегатів двигуна які впливають на 

роботоздатність (вихідні параметри двигуна). 

 4.3 Несправності двигуна, які впливають на довговічність та 

безвідказність. 

 4.4 Методи контролю роботоздатності двигуна.  

 4.5 Технічне обслуговування двигунів з  розподіленим, послідовним 

вприском палива під норми токсичності «ЕВРО-2». 

  
 Тема 11.  Побудова  логіко-діагностичних карт діагностування  машин та 

агрегатів [4, с.55…98; 12, с.47…98; с. 170…191; 16, с.360…441] 

5.1 Загальний опис діагностування. Діагностичні прилади. 

5.2 Загальні роботи по проведенню діагностування. 

5.3 Види діагностичних карт. 

5.4 Побудова логіко-діагностичних  карт.  

 

Тема 12. Проектування технологічних процесів діагностування та технічного 

обслуговування машин і вузлів. [9, с. 39...42; 11, с. 78…117; 6, с. 41…66.] 

6.1 Обґрунтування технологічного процесу ресурсного діагностування 

та технічного обслуговування машин. 

6.2 Технологічна документація для технологічних процесів  ТО  та 

діагностування. 

 6.3 Розробка операційно-технологічної карти на ресурсне  

діагностування та технічне обслуговування машин. 
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4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

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. 

- 2 - - 2,5 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до лабораторної 

роботи 1 
- - - 7 1,6 

 

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  методу організації 

технологічного процесу 

технічного обслуговування 

автомобілів. 

 

- 2 - - 2,5 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до лабораторної 

роботи 2  
- - - 7 1,6 

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 

2 - - - - 
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

місць і постів та 

визначення їх потреби 

Вибір методів ТО і ПР 

автомобілів 

Розрахунок параметрів 

потокової лінії ТО 

Параметри організації 

виробничого процесу 

Лабораторна 

робота 3 

Визначення виробничої 

потужності ремонтно-

обслуговуючого підприємства 
- 2 - - 2,5 

Самостійна 

робота 3 

Підготовка до лабораторної 

роботи 3  
- - - 7 1,6 

4 

Лекція 4 

Технологічне планування 

підприємств ТО. Основні 

етапи технологічного 

планування. 

Технологічне планування 

виробничих приміщень 

підприємства 

 Естетика виробничого 

середовища підприємства 

 Генеральний план 

підприємства 

 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 4 

Обґрунтування місця для 

проведення зберігання  та 

технічного обслуговування 

зернозбиральних комбайнів.  

- 2 - - 2,5 

Самостійна 

робота 4 

Підготовка до лабораторної 

роботи 4 
- - - 7 1,6 

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 

Формування обсягу  і  змісту 

робіт робочих місць 

ремонтного  підприємства. 

- 2 - - 2,5 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до лабораторної 

роботи 5 
- - - 7 1,6 
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

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. 

Визначення економічної 

ефективності впровадження 

організаційно-технічних 

заходів. 

2 - - - - 

6 

Лабораторна 

робота 6 

Інтегральна вартісна оцінка 

результатів впровадження 

інноваційних рішень 

- 2 - - 2,5 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до лабораторної 

роботи 6 
- - - 7 2 

7-8 

 

Самостійна 

робота 7 
Підготовка до ПМК1 - - - 7 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  73 год. 12 12 - 49 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 

Складання річного плану 

проведення ТО та ремонту 

сільськогосподарської техніки 

- 2 - - 2,5 

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до лабораторної 

роботи 7 
- - - 6 1,4 
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

 

 

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 

Обґрунтування виробничої 

програми підприємства 

технічного обслуговування 

автомобілів з урахуванням 

умов їх експлуатації 

- 2 - - 2,5 

Самостійна 

робота 9 

Підготовка до лабораторної 

роботи 8 
- - - 6 1,4 

 

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 - - - - 

Лабораторна 

заняття 9 

Розрахунок виробничої 

програми СТОА 
- 2 - - 2,5 

Самостійна 

робота 9 

Підготовка до лабораторної 

роботи 9 
- - - 6 1,4 

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.  

2     
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Пункти ТО та пересувні 

агрегати ТО. 

Діагностичне обладнання. 

Розрахунок видів та кількості 

обслуговуючих формувань, 

робітників та технологічного 

обладнання. Частина 2 

Лабораторна 

заняття 10 

Визначення потреби зон ТО і 

ПР автомобілів в робітниках 

та розподіл їх по робочим 

постам 

- 2 - - 2,5 

Самостійна 

робота 10 

Підготовка до лабораторної 

роботи 10 
   6 1,4 

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.  

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». 

2     

Лабораторна 

заняття 11 

Розробка  карти  організації  

праці на  робочому  місці 
- 2 - - 2,5 

Самостійна 

робота 11 

Підготовка до лабораторної 

роботи 11 
   6 1,4 

14 Лекція 12 

Побудова логіко- 

діагностичних карт 

діагностування  машин та 

агрегатів  

Загальний опис 

діагностування. Діагностичні 

2     
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

прилади. Загальні роботи по 

проведенню діагностування. 

Види діагностичних карт. 

Побудова логіко-

діагностичних  карт.  

Лабораторна 

заняття 12 

Розробка ілюстрованої 

технологічної  карти 

технічного обслуговування 

автомобілів 

- 2 - - 2,5 

 
Самостійна 

робота 12 

Підготовка до лабораторної 

роботи 12 
   6 1,4 

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 

заняття 13 

Визначення ціни послуг СТОА 

і ТО автомобілів. 
- 2 - - 2,5 

Самостійна 

робота 14 

Підготовка до лабораторної 

роботи 13 
   6 1,6 

16-17 

 

Самостійна 

робота 15 
Підготовка до ПМК2 - - - 7  

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 –77 год. 14 14 - 49 35 

Екзамен     30 

Всього з навчальної дисципліни - 150 год.     100 
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3 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

1. Предмет і задача дисципліни “Організація робіт підприємств ТО“. 
2. Наукові основи організації ТО сільськогосподарської техніки. 

3. Структура ремонтно-обслуговуючої бази сільського господарства і принципи її 

організації. 

4. Загальні принципи організації ТО і ремонту СГТ. 

5. Розрахунок виробничої програми в трудових та грошових показниках 

6. Характеристика вимог до підприємств по проведенню ремонтно - 

обслуговуючих послуг. 

7. Характеристика планово-запобіжної системи То машин. 

8. Визначення потреби в послугах з ТО та ремонту машин. 

9. Обґрунтування виробничої програми підприємств ТО. 

10. Обґрунтування трудомісткості робіт з ТО та її коректування. 

11. Складання графіків ТО і ремонту машин. 

12. Принципи організації виробничого процесу ТО і ремонту машин. 

13. Визначення потреби підприємства в робітниках і робочих постах ТО та ПР 

СГТ. 

14. Визначення параметрів організації виробничого процесу ТО і ремонту машин. 

15. Методи організації технологічного процесу проведення ТО та їх вибір. 

16. Критерії вибору методів організації технологічного процесу ТО. 

17. Розрахунок параметрів потокових ліній ТО автомобілів. 

18. Поясніть різницю стратегій системи ТОР СГТ в проведенні робіт з ТО та 

ремонту. 

19. Поясніть сутність принципів формування режимів ТО і ремонту СГТ. 

20. Залежно від чого і як коректують нормативи ТО і ремонту автомобілів. 

21. Розрахунок виробничої потужності підприємств ТО. 

22. Види підприємств ТО і показники їх класифікації 

23. Характеристика вимог до підприємств ТО юридичних, технологічних, по 

якості виконання послуг та кадровому забезпеченню. 

24. Завдання технічної служби підприємства ТО. 

25. Характеристика вимог до підприємств ТО з екології, безпеки праці та 

економіки. 

26. Назвіть основні види робіт з ТО автомобілів та обґрунтуйте послідовність їх 

виконання. 

27. Характеристика універсального та спеціалізованого методів організації ТО 

автомобілів. 

28. Основні вимоги до раціональної організації робочих місць і постів. 

29. Вимоги до обсягу та змісту робіт, які виконуються на робочому місці. 

30. Особливості визначення трудомісткості робіт зон ТО ПР автомобілів 

підприємства ТО. 

31. Типова схема організації ТО і ПР автомобілів на СТОА. 

32. Робочий пост і робоче місце. 

33. Операційно-технологічні та ілюстраційні технологічні карти. 

34. Роль і місце діагностування в технологічному процесі ТО і ремонту 

автомобілів. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

1. Задачі і зміст організації праці на підприємствах по ТО. 

2. Характеристика видів поділу праці. 

3. Організація робочих місць і постів на підприємствах по ТО. 

4. Організація обслуговування робочих місць. 

5. Призначення і види оснащення робочих місць. 

6. Просторова організація робочих місць. 

7. Призначення та характеристика карти організації праці. 

8. Характеристика функцій і принципів обслуговування робочих місць. 

9. Призначення та склад тарифної системи оплати праці. 

10. Призначення і характеристика тарифно-кваліфікаційного довідника. 

11. Призначення і характеристика тарифної сітки і тарифної ставки. 

12. Характеристика відрядної та погодинної форм оплати праці. 

13. Основні положення концепції розвитку техсервісу на Україні. 

14. Види і стадії планування на ремонтно-обслуговуючих підприємствах. 

15. Зміст бізнес-планів підприємств ТО. 

16. Характеристика принципів організації матеріально-технічного постачання 

підприємств ТО. 

17. Планування потреби ремонтно-обслуговуючих підприємств у запасних 

частинах і матеріалах. 

18. Планування потреби підприємств ТО в матеріально-технічних ресурсах. 

19. Характеристика показників якості послуг аграрного технічного сервісу. 

20. Організація заходів підприємств техсервісу по забезпеченню стабільності 

якості послуг. 

21. Характеристика основних факторів, що роблять вплив на якість ремонтно-

обслуговуючих послуг. 

22. Організація заходів щодо підтримки технологічної дисципліни на 

підприємствах ТО. 

23. Організація метрологічної служби і перевірка устаткування і оснащення на 

технологічну точність. 

24. Характеристика основних заходів щодо поліпшення якості ремонтно-

обслуговуючих послуг. 

25. Призначення і зміст атестації робочих місць ремонтно- обслуговуючих 

підприємств. 

26. Характеристика критеріїв атестації робочих місць. 

27. Атестація і сертифікація послуг технічного сервісу. 

28. Організація технічного контролю на ремонтно-обслуговуючих підприємствах 

аграрного техсервісу. 

29. Визначення собівартості ТО і ремонту машин. 

30. Мета і методика визначення відсотка накладних витрат підприємств ТО. 

31. Визначення абсолютних і відносних показників діяльності підприємств ТО. 

32. Визначення економічної ефективності виконання послуг з ТО ремонту машин. 

33. Собівартість і ціна послуг підприємств ТО. 

34. Шляхи зниження собівартості послуг ремонтно-обслуговуючих підприємств 

ТО, 
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6. Техническое обслуживание и ремонт машин /под ред. И.Е. Ульмана. 

М.: Агропромиздат, 1990 - 339с. 
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8. Крамаренко Г.В. Техническое обслуживание автомобилей. / 
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9. Аветісяна В.К. Економіка ремонтного підприємства. /В.К. Аветісяна - 

Харків, ХНТУСГ, 2005. - 389с. 

10. 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. 
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2. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных 

средств - К.: Вища школа. 1992. - 325с. 

3. Ленский A.B. Системы ТО МТП. /A.B.Ленский - М.: Россельхозиздат, 

1982. - 224с. 
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5 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

1 Освітній 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 ТСC АПК http://www.tsatu.edu.ua/tstt/. 

5 Internet.  
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