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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 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

За вибором студента 

Загальна кількість 

годин – 120 Спеціальність 

208   

"Агроінженерія" 

Курс Семестр 

Змістових        

модулів – 2  
2-й 3-й 

Тижневе 

навантаження: 

аудиторних занять  – 

3 год., 

самостійна робота 

студента – 8 год. 

Ступень  вищої  освіти: 

 «Магістр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 10 год. 

Лабораторні 

заняття 
– 

Практичні 

заняття 
22 год. 

Семінарські 

заняття 
– 

Самостійна 

робота 
88 год. 

Форма контролю:  

екзамен 
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2  МЕТА  ТА  ЗАВДАННЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

Проєктування сервісних підприємств – дисципліна, яка вивчає методи 

розміщення і оптимізації виробничої потужності підприємств технічного 

сервісу, раціонального компонування і оснащення підрозділів, робочих місць 

для забезпечення найвищої якості ремонту і ефективності діяльності. 

Метою дисципліни є отримання студентами теоретичних знань і 

практичних навичок по розробленню комплексної документації, необхідної для 

проєктування, реконструкції, розширення, переозброєння сервісних 

підприємств. 

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. 

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 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 

проєктуванні, 

– розраховувати потребу РОП в енергоресурсах, 

– виконувати техніко-економічну оцінку проєктних рішень; 

студент повинен отримати навички: 

– роботи з проєктними документами; 

– розробки генеральних планів підприємства, компонувальних рішень 

виробничих корпусів, планувань обладнання дільниць; 

– розрахунку обсягів робіт, обладнання, чисельності працюючих, виробничих і 

допоміжних площ; 

– розробки проєктних рішень реконструкції, розширення і технічного 

переозброєння діючих ремонтно-обслуговуючих підприємств; 

– розрахунку техніко-економічних показників сервісних підприємств. 
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3  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Змістовий модуль 1   «ЗАГАЛЬНІ  ПИТАННЯ  ПРОЄКТУВАННЯ  

СЕРВІСНИХ  ПІДПРИЄМСТВ» 
 

Тема  1.  Ремонтно-обслуговуюча  база  технічного  сервісу  в АПК                             

[1 – 3, 6]. 

 

• Структура  ремонтно-обслуговуючого  виробництва.  Типи  підприємств,   

їх  характеристика. 

• Визначення  обсягів  робіт  з  ремонту  та  ТО  техніки. 

• Визначення  оптимальної  програми  ремонтного  підприємства. 

 

Тема  2.  Розрахунок  основних  параметрів  підприємств  технічного        

сервісу   [1 – 5], [7, 8]. 

 

• Порядок  проєктування  ремонтно-обслуговуючих  підприємств. 

• Виробнича  структура  ремонтно-обслуговуючого  підприємства.  

Визначення  загальної  трудомісткості  робіт. 

• Режим  роботи  підприємства  і  річні  фонди  часу. 

• Розрахунок  кількості  основного  обладнання,  чисельності  працюючих  

підприємства. 

• Розрахунок  площ  сервісного  підприємства. 

 

Тема  3.  Компонувальні  та  планувальні  рішення  будівель  сервісних  

підприємств  [1 – 3], [7, 8]. 

 

• Основні  положення  по  проєктуванню  будівель. 

• Компонування  виробничого  корпусу  ремонтно-обслуговуючого  

підприємства. 

 

 

 

 

Змістовий  модуль  2  «ПРОЄКТУВАННЯ  ВИРОБНИЧИХ                

ПІДРОЗДІЛІВ  СЕРВІСНОГО  ПІДПРИЄМСТВА» 

 

Тема  4.  Проєктування  дільниць, відділень,  цехів  ремонтно-обслуговуючих  

підприємств [1, 2, 4, 5, 8]. 

 

• Загальні  положення  проєктування  підрозділів  підприємств.   

• Проєктування  розбирально-мийного  цеху.   

• Проєктування  складальних  відділень.  

• Проєктування  мотороремонтних  відділень,  випробувальних  станцій. 
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Тема  5.  Проєктування  підйомно-транспортних  засобів,  енергоресурсів,  

генерального  плану  підприємств  технічного  сервісу  [1 – 3, 8]. 

 

• Проєктування  внутрішньозаводського  підйомно-транспортного 

обладнання.  

• Основи  проєктування  енергетичної  частини.  

• Проєктування  генерального  плану  сервісного  підприємства.  

• Техніко-економічна  частина  проєкту.  

• Розробка  проєкту  реконструкції  підприємства  технічного  сервісу.  
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4  СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

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 

Самостійна 

робота 1 

Вивчення теми «Визна-

чення  оптимальної  

програми  ремонтного  

підприємства». Підго-

товка 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  підприєм-

ства». Підготовка до 

практичних робіт  2, 3 

– – – 12 3 
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Номер 

тижня  
Вид занять  

Тема заняття або  

завдання  

на самостійну роботу  

Кількість  

годин 
балів 

лекц. лаб. прак. СРС 

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 

 

Змістовий модуль 2   Проектування  виробничих  підрозділів сервісного  

підприємства 
 

9-10 

Лекція 4 

Проєктування дільниць, 

відділень, цехів 

ремонтно-обслуговую-

чих  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 
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Номер 

тижня  
Вид занять  

Тема заняття або  

завдання  

на самостійну роботу  

Кількість  

годин 
балів 

лекц. лаб. прак. СРС 

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 

 

 
 

 

 



 10 

5  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ,  ЩО  ВИНОСЯТЬСЯ  НА  

ПІДСУМКОВИЙ  МОДУЛЬНИЙ  КОНТРОЛЬ  №1 
 

1. Структура ремонтно-обслуговуючого виробництва технічного сервісу. 

2. Типи, характеристика об‘єктів ремонтно-обслуговуючої бази підприємств, 

які експлуатують техніку. 

3. Типи, характеристика ремонтно-обслуговуючих підприємств районного 

рівня. 

4. Типи, характеристика спеціалізованих підприємств технічного сервісу. 

5. Початкові дані і порядок розрахунку ремонтно-обслуговуючого виробництва 

технічного сервісу. 

6. Визначення обсягів робіт з ремонту і технічного обслуговування тракторів, 

автомобілів, комбайнів. 

7. Визначення обсягів робіт з ремонту і ТО сільськогосподарських машин. 

8. Визначення обсягів робіт з ремонту і ТО обладнання тваринницьких ферм. 

9. Розрахунок обсягів робіт з капітального ремонту агрегатів і вузлів тракторів, 

комбайнів, автомобілів. 

10. Розрахунок обсягів робіт з ТО і ремонту металорізальних верстатів і 

технологічного обладнання. 

11. Визначення обсягів робіт з ремонту і ТО силового електрообладнання. 

12. Визначення обсягів робіт з відновлення деталей. 

13. Поняття про оптимальну програму сервісного підприємства. Вибір і 

обґрунтування критерію оптимізації програм підприємства. 

14. Аналіз собівартості ремонту машини залежно від програми сервісного 

підприємства. 

15. Методи визначення кількості ремонтів і технічних обслуговувань тракторів, 

комбайнів, автомобілів. 

16. Види спеціалізації сервісних підприємств. 

17. Розрахунок оптимальної програми сервісного підприємства. 

18. Вибір пункту розташування сервісного підприємства. 

19. Поняття про розширення, реконструкцію та технічне переоснащення 

сервісних підприємств. 

20. Вихідні матеріали для проектування підприємств. 

21. Стадії проектування підприємств. Зміст проектно-кошторисної документації. 

22.  Проектна документація на реконструкцію діючого підприємства. 

23.  Зміст робочого проекту ремонтного підприємства. 

24. Основні вимоги до майданчика під будівництво підприємства. 

25. Виробнича структура і склад ремонтного підприємства. 

26. Розрахунок трудомісткості робіт підприємства за технологічними 

процесами. 

27.  Розрахунок трудомісткості робіт підприємства методом порівняння. 

28. Розрахунок трудомісткості робіт підприємства за матеріалами раніше 

виконаних проектів. 
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29. Розрахунок трудомісткості робіт підприємства за техніко-економічними 

показниками. 

30. Режим роботи сервісного підприємства. 

31. Фонди часу роботи робітників, обладнання, робочих місць підприємства. 

32. Розрахунок кількості робочих місць підприємств. 

33. Способи розрахунку кількості обладнання сервісних підприємств. 

34. Штат підприємства. Розрахунок чисельності робітників. 

35. Характеристика площ підприємства за їхнім призначенням. 

36. Способи розрахунку виробничих площ підприємства. 

37. Розрахунок допоміжних площ ремонтного підприємства. 

38. Класифікація промислових будівель. 

39. Поняття про прогін, крок, сітку колон промислових будівель. 

40. “Прив‘язка” колон і стін до координаційних осей. 

41. Призначення, вихідні дані і послідовність виконання компонувального плану 

ремонтного підприємства. 

42. Схеми виробничих потоків на сервісних підприємствах та їх характеристика. 

43. Обґрунтування габаритних розмірів будівлі виробничого корпусу 

ремонтного підприємства. 

44. Основні правила виконання компонувального плану виробничого корпусу. 

45. Побудування графіка вантажопотоків на компонувальному плані 

виробничого корпусу ремонтного підприємства. 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ,  ЩО  ВИНОСЯТЬСЯ  НА   

ПІДСУМКОВИЙ  МОДУЛЬНИЙ  КОНТРОЛЬ  №2 

 

1.  Вихідні дані і послідовність проектування виробничих підрозділів сервісних 

підприємств. 

2.  Методи розроблювання планувальних рішень. 

3.  Основні вимоги до розміщування обладнання і робочих місць  на 

технологічних плануваннях дільниць. 

4.  Загальні правила виконання планувань обладнання на дільницях 

підприємств. 

5.  Послідовність і особливості проектування розбирально-мийного цеху. 

6.  Послідовність і особливості проектування мотороремонтних відділень. 

7.  Послідовність і особливості проектування випробувальних станцій. 

8.  Послідовність і особливості проектування складальних відділень. 

9.   Послідовність і особливості проектування слюсарно-механічної дільниці. 

10.  Послідовність і особливості проектування гальванічної дільниці.  

11.  Проектування складського господарства ремонтного підприємства. 

12.  Призначення і види внутрішнього заводського підйомно-транспортного 

обладнання. 

13.  Вибір і розрахунок потреби у транспортних засобах ремонтного 

підприємства. 
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14.  Розрахунок основних параметрів підвісних конвеєрів ремонтного 

підприємства. 

15.  Розрахунок потреби підприємства у електричній енергії. 

16.  Розрахунок потреби підприємства у воді, пару, паливі. 

17.  Розрахунок потреби підприємства у стислому повітрі. 

18.  Проектування компресорної станції ремонтного підприємства. 

19.  Протипожежні  вимоги при проектуванні сервісних підприємств. 

20.  Основні вимоги до проектування генерального плану сервісного 

підприємства. 

21.  Послідовність розроблення схеми генерального плану сервісного 

підприємства. 

22.  Техніко-економічні показники генерального плану сервісного підприємства. 

23.  Розрахунок величини капітальних вкладень на будівництво або 

реконструкцію сервісного підприємства. 

24.  Визначення економічної ефективності і капітальних вкладень на 

будівництво або реконструкцію сервісного підприємства. 

25.  Розрахунок собівартості продукції сервісного підприємства. 

26.  Визначення техніко-економічних показників підприємств, які проектуються. 
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