
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 

Силабус дисципліни 

“Сервісне обслуговування машин та обладнання” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 
Кафедра 

Машиновикористання та 
сервісу технологічних систем 

Освітній ступінь – другий (бакалаврський) рівень 

Галузь знань: 20 “Аграрні науки та продовольство” 

Спеціальність: 208 “Агроінженерія” 

Освітньо-професійна програма –“Агроінженерія” 

Кількість кредитів – 5,0  

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 1-й 

Компонент освітньої програми: обов`язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Савченко Василь Миколайович 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-

fakultet/m-about-mmests/m-chief-mmests 

Контактна інформація +380674122120, dgs-ua@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=854 

Консультації 

Зазначте формат та орієнтовний графік проведення 

консультацій  

ПРИКЛАД: Онлайн консультація через Zoom, Viber, 

Skype, Team  щоп’ятниці  з 15.00 до 17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

Вивчення  дисципліни дає можливість отримання студентами теоретичних 

знань і практичних навичок з основ сервісного обслуговування  машин  та 

обладнання. Основним завданням, що вирішується в процесі вивчення 

дисципліни, є набуття студентами професійної підготовки у галузі сервісного 

обслуговування машин та обладнання , шляхом освоєння  сучасних методів 

прогнозування  та технологій і методів технічного діагностування машин та 

обладнання  

Мета та цілі дисципліни 

дати основи теоретичних i прикладних знань з технічного обслуговування, 

діагностування, зберігання машин в період експлуатації, закономірності 

зміни експлуатаційних характеристик машин та  відновлення їх через 

систему технічного обслуговування. Дати здобувачам вищої освіти глибокі 

знання з:  

 Вихідних положеннях теорій i практики підтримування 



роботоздатностi техніки в період виробничої експлуатації;  

 Суті i значимості  технічного обслуговування машин. Основним 

складовим технічної експлуатації  машин;  

 Технічного  стану машин. Показникам їх вагомості.  

 Закономірностей  зміни показників технічного стану машин зі 

зростанням строків  експлуатації  i метод и та технологій їх 

відновлення через систему ТО;  

 Чинників i факторів, що впливають на показники технічного стану 

машин;  

 Діагностичних параметрів технічного стану агрегатів, систем, 

механізмів, машин;  

 Методів, технологій суб’єктивного та об’єктивного   діагностування 

основних агрегатів, систем, механізмів та визначеннях показників їх 

технічного стану за результатами діагностування;  

 Основних принципів забезпечення роботоздатності техніки у 

споживачів на весь період експлуатації.  

 

4. Організація навчання 

4.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 20 4 

Практичні / лабораторні 28 8 

Самостійна робота 102 138 

4.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни - змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle , Team, 

Skype, Zoom, Viber). Для заочної форми навчання  є поєднання очного та 

дистанційного форматів викладання дисципліни. 

. 

4.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Вступ. Сучасні проблеми забезпечення роботоздатного стану с.г.т.      

1. Завдання технічного обслуговування  та діагностування машин та 

обладнання сільськогосподарської техніки. 

2. Критерії якості машини: працездатність, ремонтопридатність, 

надійність. 

3. Життєвий цикл машини: приймання, обкатка, періодичність 

технічного обслуговування, зберігання, поточний та капітальний 

ремонти, списання. 

4. Зміст понять: експлуатація, технічна експлуатація, управління, 

технічне обслуговування, технічний нагляд, ремонт машини 

2 2 



 

2 Т2 Експлуатаційна надійність машин.  

1. Інформація про надійність машин та її аналіз. 

2. Експлуатаційна технологічність машин. 

3. Визначення періодичності технічного обслуговування автомобілів 

з використанням характеристик експлуатаційної надійності 

автомобілів. 

 

4  

3 Т3 Забезпечення надійності машин в експлуатаційних умовах . 

1. Система технічного обслуговування машин. 

2. Основні напрями подальшого вдосконалювання системи 

технічного обслуговування машин 

2  

4 Т4 Технічне діагностування систем та механізмів машин  

1. Загальні положення. 

2. Втрата працездатності й основні завдання технічної 

діагностики машин.  

3. Діагностичні моделі. 

2  

5 Т5 Тенденції розвитку діагностування та процесів технічного 

обслуговування. 

1. Ефективність діагностування. 

2. Стратегії технічних впливів системи технічного 

обслуговування.  

3. Концепції діагностування 

2 2 

6 Т6 Значення прогнозування в системі технічного обслуговування 

машин. основні завдання прогнозування. 

1. Терміни та визначення. 

2. Основні завдання прогнозування. 

3. Методи прогнозування. 

 

4  

7 Т7 Метод лінійного прогнозування. прогнозування за результатами 

двох діагностувань та прогнозування за допустимими значеннями 

параметрів. 

1. Характеристики методів прогнозування. 

2. Методика застосування. 

3. Характеристики методів прогнозування. 

4. Методика застосування. 

 

2  

8 Т8  Автоматизація прогнозування. 

1. Тенденції розвитку засобів прогнозування технічного стану 

машин. 

       2. Автоматизація прогнозування. 

 

2  

Разом: 20 4 

 

 

 

 

 

 



 
Теми лабораторних занять 

 

№ п/п Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Розрахунок кількості технічних обслуговувань за 

циклами. 
3  

2 Розрахунок кількості технічних обслуговувань за 

шкалами чергування їх періодичності. 

3  

3 Розрахунок кількості технічних обслуговувань за 

сумарними кривими витрат палива. 

3 2 

4 Безгальмівна перевірка потужності тракторних 

двигунів. 

3  

5 Динамічний метод оцінки основних параметрів 

тракторних двигунів. 

4 2 

6 Діагностика технічного стану деталей, що 

забезпечують герметичність камери стиску. 

4  

7 Діагностика технічного стану кривошипо - 

шатунного механізму автотракторного двигуна. 

4 2 

8 Діагностика технічного стану вузлів системи 

живлення дизельного двигуна. 

4 2 

Разом - 28 8 

 Самостійна робота 

№ п/п Назва теми роботи Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Вступ. Сучасні проблеми забезпечення роботоздатного 

стану с.г.т.      
11 

11 

2 Експлуатаційна надійність машин.  13 21 

3 Забезпечення надійності машин в експлуатаційних умовах . 13 17 

4 Технічне діагностування систем та механізмів машин. 13 19 

5 Тенденції розвитку діагностування та процесів технічного 

обслуговування. 

13 19 

6 Значення прогнозування в системі технічного 

обслуговування машин. основні завдання 

прогнозування. 

13 17 

7 Метод лінійного прогнозування. прогнозування за 

результатами двох діагностувань та прогнозування за 

допустимими значеннями параметрів. 

13 19 

8 Автоматизація прогнозування 13 15 

Разом   102 138 

 

 

 

 

 

 



4.4. Система оцінювання та вимоги 

Вид зантя 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 Максимальна 

кількість балів 

Лекції 1 10 

Лабораторні роботи 2 28 

Самостійна робота 0,2 10 

Модульна контрольна робота
* 

12 12 

Разом: 60 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Максимальна кількість 

балів становить 60. 

Мінімальна кількість 

балів складає 60% від 

максимальної кількості 

балів отриманих під час 

вивчення дисципліни – 

36 балів 

Критерії оцінювання Участь у роботі 

впродовж семестру / 

іспит: 60/40 

 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 

засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 

рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

 

5. Результати навчання 

РН 1. Володіти комплексом необхідних гуманітарних, природничо-наукових 

та професійних знань, достатніх для досягнення інших результатів навчання, 

визначених освітньою програмою  

РН 14. Забезпечувати роботоздатність і справність машин  

РН 16. Створювати і оптимізувати інноваційні техніко-технологічні системи 

в рослинництві, тваринництві, зберіганні продукції і технічному сервісі  

 

6. Пререквізити 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

студент повинен знати: 

 Будову  та принцип роботи сільськогосподарської техніки та 

устаткування  

 Основні закони надійності та прогнозування 

 Технологічні та організаційні методи технічного обслуговування 

сільськогосподарської техніки;  



 Методи і технології діагностування  технічного стану машин та 

обладнання;  

студент повинен уміти:  

 проводити технічне обслуговування машин різної  

конструктивної складності;  

 користуватися інструментами, обладнанням та приладами для 

обслуговування та діагностування;  

 планувати господарську діяльність підприємств з технічного 

обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки;  

 творчо застосовувати набуті знання з технічного обслуговування 

машин для підтримування їх роботоздатностi в період 

експлуатації.  

7. Політики дисципліни 

 

Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються 

дотримуватись таких положень: «Положення про академічну доброчесність, 

запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ», «Порядок формування 

рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для призначення академічних 

стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 

відповідальність. 
 

8. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

 

9.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

1. Технічний сервіс в АПК : навчально-методичний комплекс: навч. посіб. 

для студентів інжен. спец. на осв.-кваліф. рівні «Бакалавр» напрямку « 

Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» / [C.М. 

Грушецький, І.М. Бендера, О.В. Козаченко та ін.] за ред. C.М. Грушецького, 

І.М. Бендери. -Кам’янець-Подільский :ФОП Сисин Я.І., 2014.-680 с. 

2. Система технического обслуживания и ремонта машин в сельском 

хозяйстве. – М.: ГОСНИТИ, 2001.- 168 с. 

3. Технологія технічного обслуговування машин: [навч. посіб. для студентів 

інжен. спец. зі спеціалізації «Технічний сервіс» на осв.-кваліф. рівні 

«Спеціаліст», «Магістр»] / І.М.Бендера, С.М.Грушецький, П.І.Роздорожнюк, 

Я.М.Михайлович. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2010. -320 с. 

4. Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса / 

под ред. В.Я. Лимарева-М.: »Известия», 2004.- 624 с. 

5. Варнаков В.В. Организация и технология технического сервиса машин/ 

В.В. Варнаков, В.В. Стрельцов, В.Н. Попов, В.Ф. Карпенков – М.: Колос, 

2007. –277 с. 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf


6. М.В. Молодик. Наукові основи технічного обслуговування і ремонту 

машин у сільскому господарстві. Кіровоград: КОД,2009.-180 с. 

7. Сірий І.С. Взаємозамінність. Стандартизація і технічні вимірювання/ 

І.С.Сірий. – 2-е вид. допов. і перероб.– К.: Аграрна освіта, 2009. – 353 с. 

8. Левитский И.С. Организация ремонта и проектирование 

сельскохозяйственных ремонтных предприятий / И.С. Левитский – М.: 

Колос, 1977. - 240с. 

9. Бабусенко С.М. Проектирование ремонтно-обслуживающих предприятий / 

С.М. Бабусенко - М.: ВО Агропромиздат, 1990. – 352 с. 

10. Справочник инженера по техническому сервису машин и оборудования и 

АПК. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003.-604 с. 

11. Черновол М.І. Надійність сільськогосподарської техніки: Підручник. 

Друге видання, перероблене і доповнене / М.І.Черновол, В.Ю.Черкун, 

В.В.Аулін та ін., за ред. М.І.Черновола – Кіровоград:КОД, 2010 – 320 с. :іл. 

12. Экономика технического сервиса на предприятиях АПК /Под ред. Ю.А. 

Конкина. М.: УМЦ «Триада», 2007. – 572 с. 

13. Быков В.В., Голубев И.Г.Технология и организация сервисных услуг. 

Учебное пособие.- М.:МГУЛ, 2007.-156с. 

 

 

 


