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Загальний опис освітнього компонента 

Мета освітнього компонента: 

Метою дисципліни «Проектування технологічних процесів технічного сервісу 

машин» є формування у студентів знання вимог основного сільськогосподарського 

виробництва до технічного сервісу, а також розуміння системних взаємозв’язків між 

структурою та властивостями системи технічного обслуговування і ремонту машин 

агропромислового виробництва; знання основних засад оптимального проектування 

технологічних процесів, що виконуються на стаціонарних постах та виїзними ланками 

(технічного обслуговування машин, заміни вузлів та агрегатів), технологічних лініях 

(розбирання-складання вузлів та агрегатів), технологічних дільницях (відновлення 

зношених деталей) як для випадків моно- так і багатопредметної спеціалізації, визначення 

оптимальних режимів виконання ремонтних операцій, організації контролю і управління 

якістю ремонту машин та обладнання агропромислового виробництва. а також знання 

вимог до оформлення проектної і технологічної документації, санітарних норм і правил 

проектування, засад оцінювання ефективності проектних рішень. 

Завдання освітнього компонента: 

Основними завданнями вивчення освітнього компонента "Проектування технічних 

процесів технічного сервісу" є:  

- теоретична та практична підготовка здобувачів вищої освіти із технічного сервісу, а 

також технічних та технологічних основ розвитку сервісу автотракторної техніки; 

- ознайомлення здобувачів вищої освіти із особливостями технологій, матеріальної 

сфери обслуговуючого виробництва та їх характеристиками; 

-  вивчення загальних закономірностей розвитку і взаємодії в різних системах 

технічного сервісу; 

- систематизація і розширення знань по впровадженню сучасних та новітніх 

технологій технічного сервісу; 

- аналіз та оцінка ефективності технологій технічного сервісу, якості технологічних 

рішень на обслуговуючих підприємствах; 

- вивчення ефективності спроектованих технологій та технологічного оснащення, а 

також шляхів її підвищення; 

- вивчення доцільності спроектованих технологічних процесів при обслуговуванні 

автотракторної техніки. 

Після вивчення освітнього компонента «Проектування технічних процесів 

технічного сервісу» здобувач вищої освіти очікувано буде здатен продемонструвати 

наступні результати навчання:  

ДРН 1.Обґрунтовувати потребу розробки нових чи удосконалення чинних 

технологічних процесів технічного сервісу: 

ДРН 2. Обґрунтовувати технологію виконання робіт технічного сервісу; 

ДРН 3. Здійснювати технологічну підготовку обслуговуючо-ремонтного виробництва 

(розробляти технологічну документацію, інструкції, ремонтні креслення; 



ДРН 4. Обґрунтовувати виробничу структуру обслуговуючо-ремонтних формувань для 

реалізації запроектованих технологічних процесів, оптимізувати такт їх роботи 

(продуктивність) та обирати раціональні варіанти технологічних процесів; 

ДРН 5. Оцінювати запропоновані проектні рішення; 

ДРН 6. Обґрунтовано вибирати обладнання для технічного сервісу. 

Методи викладання, що пропонуються:  
Лекція-розповідь з поясненням, лекція-презентація з демонстрацією та 

використанням інтерактивних технологій. Практичні роботи з розрахунками за 

індивідуальним завданням. Тестування (опитування), з використанням навчальних і 

контролюючих тестів. 

Тематика лекційних занять: 
1. Принципи проектування технології технічного обслуговування і діагностування 

2. Організаційні основи технічного агросервісу 

3. Склад і структура виробничої бази технічного сервісу АПК 

4. Забезпеченість інженерно-технічних комплексів основним ремнтно-діагностичним 

обладнанням 

5. Технологічні процеси технічного обслуговування 

6. Технологія технічного обслуговування 

7. Методи діагностування 

8. Загальне діагностування і здавання машин на технічне обслуговування. 

Тематика практичних занять: 

1. Розрахунок кількості технічних обслуговувань тракторів аналітичним методом  

2. Розрахунок виробничої програми з технічного обслуговування тракторів цикловим 

методом  

3. Розрахунок кількості технічних обслуговувань і ремонтів тракторів за допомогою 

шкал періодичності  

4. Розрахунок виробничої програми з технічного обслуговування комбайнів та 

складних сільськогосподарських машин аналітичним методом  

5. Розрахунок виробничої програми з технічного обслуговування автомобільного 

парку підприємства. Визначення кількості технічних обслуговувань і ремонтів. 

6. Розрахунок виробничої програми з технічного обслуговування автомобільного 

парку підприємства. Визначення трудомісткості технічних обслуговувань і ремонтів  

7. Вибір і обґрунтування засобів для технічного сервісу МТП господарства  

8. Розрахунок елементів матеріально-технічної бази зберігання сільськогосподарської 

техніки  
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