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Загальний опис навчальної дисципліни 
 

Метою вивчення дисципліни є набуття у здобувачів вищої 
освіти освітнього ступеня магістра загальних та фахових 
компетенцій по розробленню комплексної документації для 
проектування, реконструкції, розширення, переозброєння 
підприємств технічного сервісу та розрахунку параметрів 
забезпечення ефективної роботи підприємств.  

Завдання дисципліни полягає у формуванні системи 
теоретико-методологічних знань по розрахунку оптимальної 
потужності і розміщення ремонтно-обслуговуючих підприємств 
(РОП), обґрунтовування раціональної виробничої структури РОП, 
удосконалювання методів технологічного проектування і розрахунку 
підприємств. 

Дисципліна спрямована на вивчення таких питань: методика 
розрахунку розміщення об’єктів ремонтно-обслуговуючої бази АПК; 
порядок розроблення технічної документації на будівництво нових, 
реконструкцію, розширення, переозброєння діючих сервісних 
підприємств; обґрунтування складу РОП, розрахування основних 
параметрів підприємств; основні принципи компонувальних і 
планувальних рішень відділень, дільниць РОП; розрахунок техніко-
економічних показників сервісних підприємств. 

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; брати активну участь у науково-дослідній роботі студентів; 
вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; 
відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись академічної 
доброчесності. 

http://www.tsatu.edu.ua/tstt/course/proektuvannja-servisnyh-pidpryjemstv/
http://www.tsatu.edu.ua/tstt/people/dashyvec-halyna-ivanivna/


 

Орієнтовний перелік тем лекцій 
1. Ремонтно-обслуговуюча  база  технічного  сервісу  в АПК. 
2. Розрахунок основних параметрів підприємств технічного сервісу. 
3. Компонувальні та планувальні рішення будівель сервісних 

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

підприємств.  
5. Проєктування підйомно-транспортних засобів, енергоресурсів, 

генерального плану підприємств технічного сервісу.  
Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Розрахування оптимальної програми ремонтно-обслуговуючого 
підприємства. 

2. Розрахунок річних фондів часу робітників і обладнання сервісного 
підприємства. 

3. Розрахування чисельності працюючих сервісного підприємства. 
4. Проєктування складів сервісного підприємства. 
5. Визначення площі, габаритних розмірів виробничого корпусу 

сервісного підприємства. 
6. Компонування виробничого корпусу сервісного підприємства. 
7. Проєктування гальванічної дільниці сервісного підприємства. 
8. Проєктування механічної дільниці сервісного підприємства. 
9. Проєктування генерального плану сервісного підприємства. 
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