
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Силабус дисципліни 

“ Технічний сервіс в АПК ” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 

Кафедра 

Машиновикористання 

та сервісу технологічних 

систем 

Освітній ступінь – Перший (бакалаврський) 

рівень 

Галузь знань: 20 “Аграрні науки та 

продовольство” 

Спеціальність: 208 “Агроінженерія” 

Освітньо-професійна програма –“Агроінженерія” 

Кількість кредитів – 4,0  

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 8-й 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

компонента 

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=857 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber, Skype, 

Team  щоп’ятниці  з 15.00 до 17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 
 

Метою дисципліни «Технічний сервіс в АПК» є вивчення організаційної та 

технологічної структур сервісних підприємств з технічного обслуговування 

та ремонту сільськогосподарської техніки в АПК, діяльність яких 

спрямована на забезпечення високопродуктивної і надійної роботи 

сільськогосподарської техніки при оптимальних матеріальних і трудових 

затратах. забезпечення, на основі науково-обґрунтованих шляхів проведення 

діагностичних робіт, операцій з технічних обслуговувань машин та 

обладнання, а також основ інженерного забезпечення, ефективного 

використання техніки, методів найбільш ефективного керування технічним 

станом машин. 



Завдання: обґрунтування організаційних, технологічних та економічних 

шляхів  вдосконалення системи технічного сервісу в АПК України на 

сучасному етапі. 

СК 09. Здатність виконувати монтаж, налагодження, діагностування та 

випробування сільськогосподарської техніки, технологічного обладнання, 

систем керування і забезпечувати якість цих робіт. 

СК 11. Здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування та 

усувати відмови сільськогосподарської техніки та технологічного 

обладнання 

 

4. Організація навчання 

4.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 30 4 

Практичні / лабораторні 34 8 

Самостійна робота 56 108 

 

 

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 Аналіз стану технічного сервісу в Україні. 

1.1. Аналіз стану технічного сервісу в Україні. 

1.2. Технічний сервіс сільськогосподарської техніки за 

кордоном. 

1.3. Умови та особливості використання сільськогосподарської 

техніки. 

1.4. Основні поняття, терміни та визначення технічного стану 

машин. 

1.5. Визначення граничних станів та строків служби машин. 

 

2  

2 Т2 Стратегія ТО машин  

2.1 Розвиток системи ТО сільськогосподарської техніки. 

2.2 Система технічного обслуговування машин. 

2.3 Технічна експлуатація, поняття і визначення. 

2.4 Суть планово-запобіжної системи ТО. 

4  



2.5 Елементи системи. 

2.6 Обґрунтування періодичності ТО і допустимих значень 

параметрів машин. 

 

3 Т3 Організаційні та технологічні методи сервісних робіт  

3.1. Організаційні методи  сервісних робіт 

3.2. Технологічні методи сервісних робіт 

3.3. Фірмове сервісне обслуговування сільськогосподарської 

техніки 

 

4 2 

4 Т4 Система і види технічного обслуговування 

сільськогосподарської техніки  

4.1 Види і періодичність ТО сільськогосподарської техніки 

4.2 ТО сільськогосподарської техніки при експлуатаційному 

обкатуванні та використанні 

4.3 Методи визначення періодичності ТО. 

4.4 Оптимізація кількості видів ТО. 

4.5 Корегування періодичності ТО залежно від умов 

використання машин. 

 

4  

5 Т5 Організація робіт по забезпеченню працездатності техніки  

5.1 Планування ТО техніки 

5.2 Організація ТО техніки. 

5.3 Нормативно-технічна документація на ТО 

5.4 Порядок введення машин в експлуатацію та їх списання. 

 5.5 Державний нагляд за технічним станом машин. 

2  

6 Т6 Технологія технічного обслуговування  

6.1 Поняття про технологію і правила ТО машин. 

6.2 Зміст і технологія щозмінного і періодичних ТО тракторів, 

автомобілів і сільськогосподарських машин 

6.3 Основні технологічні групи операцій 

6.4 Номенклатура мийно-очисних робіт 

6.5 Кріпильно-регулювальні роботи при ТО. 

6.6 Номенклатура мастильно-дозаправочних робіт 

6.7 Технологія виконання мастильно-дозаправочних робіт 

4  

7 Т7 Основи технічної діагностики  

7.1 Роль і значення контролю працездатності і технічного 

діагностування в системі ТО машин 

7.2 Основні поняття і визначення діагностування 

7.3 Класифікація методів діагностування 

7.4 Види, періодичність і зміст діагностування 

7.5 Динамічні методи діагностування складних машин 

7.6 Гальмівні та безгальмівні методи перевірки потужності 

двигунів 

7.7 Діагностування кривошипно-шатунного, газорозподільного 

механізмів. 

7.8 Діагностування паливної апаратури. 

4 2 

8 Т8 Матеріально-технічна база ТО машин та обладнання. 

Ремонтно-обслуговуюча база агропідприємств  

8.1 Ремонтно-обслуговуюча база агроформувань. Генеральний 

план і забудова інженерно-технічних комплексів. Матеріально-

технічна база для ТО і ремонту машин і обладнання. Типові 

2  



проекти РОБ. 

8.2 Будівельні, санітарні, пожежні норми і правила організації 

РОБ агроформувань. 

8.3 Проектування цехів і дільниць, визначення потреби і вибір 

обладнання для РОБ. 

9 Т9 Організація і технологія зберігання машин  

9.1 Організація зберігання. Машинні двори і їх елементи. Види і 

способи зберігання. 

9.2 технологія виконання робіт під час постановки та зняття 

техніки із зберігання. 

9.3 Обслуговування машин при зберіганні. Визначення 

трудомісткості робіт та чисельності працівників. 

2  

10 Т1

0 
Забезпечення машин паливо мастильними матеріалами  

10.1. Організація забезпечення підприємств АПК паливо 

мастильними матеріалами  

10.2. Технологічне обладнання нафтоскладу. 

10.3. Технічне обслуговування технологічного обладнання. 

2  

Разом: 30 4 

 

 

 

Теми практичних занять 

 
№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Визначення кількості ремонтнообслуговуючих дій груповим 

методом 

4 

2 Визначення кількості ремонтнообслуговуючих дій 

помашинним  методом 

4 

3 Визначення кількості ремонтів стохастичним методом 2 

4 Розрахунок фондів часу 2 

5 Визначення кількості обслуговуючого персоналу 2 

6 Технічне обслуговування кривошипно-шатунного механізму 

та циліндро-поршневої групи 

4 

7 Експлуатаційна обкатка тракторів та комбайнів 4 

8 Технічне обслуговування і регулювання газорозподільного 

механізму автотракторних двигунів 

4 

9 Визначення і установка кута початку подачі палива на 

тракторних двигунах 

4 

10 Перевірка технічного стану і регулювання муфти зчеплення 

тракторних двигунів 

2 

11 Перевірка технічного стану і регулювання валу відбору 

потужності трактора 

2 

Разом - 34 

 

 

 

 

 

 



Самостійна робота 

№ п/п Назва теми роботи Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Предмет, завдання та зміст дисципліни «Технічний 

сервіс в  АПК».  

2 10 

2 Стратегія ТО машин 4 11 

3 Організаційні та технологічні методи сервісних робіт 6 11 

4 Система і види технічного обслуговування 

сільськогосподарської техніки 

6 11 

5 Організація робіт по забезпеченню працездатності  6 11 

6 Технологія технічного обслуговування 8 11 

7 Основи технічної діагностики 6 11 

8 Матеріально-технічна база технічного обслуговування 6 11 

9 Організація і технологія зберігання машин  6 11 

10 Забезпечення машин паливо мастильними матеріалами  6 10 

Разом   56 108 

4.4. Система оцінювання та вимоги 

Вид заняття 
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Лекції 0,5 30 15 

Курсовий проект 
* 

- - - 

Лабораторні  заняття 1 34 34 

Самостійна робота 0.2 56 11 

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 

На модульні контрольні роботи (МКР) передбачити кількість балів, яка 

складає не менше 20% від максимальної кількості балів, які студент може 

отримати під час поточного контролю за накопичувальною системою (60 

балів) 

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 

ПР 01. Володіти гуманітарними, природничо-науковими та професійними 

знаннями; формулювати ідеї, концепції з метою використання у професійній 

діяльності. 

ПР 06.   Формулювати нові ідеї та концепції розвитку агропромислового 

виробництва. 

ПР 15. Визначати показники якості технологічних процесів, машин та 

обладнання і вибирати методи їх визначення згідно з нормативною 

документацією 

ПР 19. Застосовувати стратегії та системи відновлення працездатності 

тракторів, комбайнів, автомобілів, сільськогосподарських машин та 

обладнання. Складати плани-графіки виконання ремонтно-обслуговуючих 

робіт. Виконувати операції діагностування, технічного обслуговування та 

ремонту сільськогосподарської техніки. 

ПР 24. Організовувати виробничий процес підрозділів з технічного 

забезпечення агропромислових виробництв. 

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 

При викладанні курсу “ Технічний сервіс в АПК ”  буде застосована 

адаптивна система безперервного навчання, яка базується на основі стійких 

зворотних зв'язків між викладачами і студентами. На першому етапі ці 

зв'язки будуть встановлені шляхом цільового анкетування студентів з метою 



виявлення рівня засвоєння попередніх базових дисциплін. В процесі 

викладання курсу форми зв'язків будуть коригуватись залежно від 

досягнутих результатів. Підготовка студентів буде спрямована на 

розширення не тільки їх знань але й на вироблення навиків поглибленої 

оцінки явищ, фактів, результатів для чого лекції будуть читатись в 

діалоговому режимі. У кожній лекції будуть мати місце матеріали для 

аналізу, оцінки, пошуку правильних, а пізніше і оптимальних чи 

раціональних рішень. При читанні лекцій будуть використовуватись ТЗН. 

При виконанні практичних робіт студенти будуть проводити нескладні 

експериментальні дослідження, обробку експериментальних даних, робити 

висновки і пробувати давати рекомендації щодо поліпшення того чи іншого 

параметра. 

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.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 

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. 
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