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Загальний опис навчальної дисципліни 

 

Анотація курсу. 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. 

 

 Метою вивчення 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 
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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 підприємств 

ТО; 

- визначити шляхи покращення якості ТО СГТ; 

- навчити студентів проводити техніко-економічну оцінку 

інженерних рішень на підприємствах ТО. 

 

Основний перелік тем лекцій 

 

1. Предмет та завдання дисципліни.. 

2. Характеристика та вимоги до підприємств ТО. 

3. Організація виробничого процесу ТО і ремонту техніки. Методи ТО і 

ПР техніки. 

4.  Технологічне планування підприємств ТО.  

5. Виробничий персонал та організація його праці. 

6. Управління якістю ТО і ПР техніки. Економіка ТО і ПР техніки на 

підприємстві ТО. 

7. Система технічного обслуговування машин АПВ.   

8. Прогнозування потреби виконання обслуговуючих втручань. Основи 

метрологічного забезпечення діагностичних засобів. 

9. Розрахунок обслуговуючих формувань за трудомісткістю робіт. Засоби 

для проведення ТО та діагностування машин. 

10. Методика аналізу конструктивно-технологічного базису процесів 

технічного обслуговування та вплив вхідних параметрів на вихідні параметри 

машин. Діагностування та технічне обслуговування двигуна внутрішнього 

згорання. 

11. Побудова  логіко-діагностичних карт діагностування  машин та 

агрегатів. 

12. Проектування технологічних процесів діагностування та технічного 

обслуговування машин і вузлів. 

 

Основний перелік тем лабораторних занять 

 

1. Вибір обслуговуючо-ремонтних формувань технічного 

обслуговування та діагностування за трудомісткістю робіт. 

2. Вибір  методу організації технологічного процесу технічного 

обслуговування автомобілів. 

3. Визначення виробничої потужності ремонтно-обслуговуючого 

підприємства. 

4. Обґрунтування місця для проведення зберігання  та технічного 

обслуговування зернозбиральних комбайнів. 

5. Формування обсягу  і  змісту робіт робочих місць ремонтного  

підприємства. 
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