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ПЕРЕДМОВА 

Фахівець аграрного виробництва за існуючим освітньо-кваліфі- 

каційним рівнем «Бакалавр» повинен мати відповідну теоретичну та 

практичну підготовку, організаторські навички, діловитість, досвід до- 

слідницької роботи, вміти творити, мислити й працювати з людьми. 

«Технічний сервіс в АПК» є навчальною дисципліною циклу про- 

фесійної та практичної підготовки і завершує формування майбутнього 

бакалавра з процесів, машини та обладнання агропромислового вироб- 

ництва. 

Технічний сервіс - це забезпечення агропромислового комплексу 

технічними засобами і підтримання їх у технічно справному стані про- 

тягом усього періоду експлуатації. 

Засвоєння навчальної інформації передбачається під час проведен- 

ня лекційного курсу, лабораторних занять, екскурсій на підприємства 

технічного сервісу машин та самостійної роботи, яка включає опрацю- 

вання теоретичного матеріалу та написання реферату згідно з індиві- 

дуальним завданням. 

Мета навчальної дисципліни - надання студентам необхідних знань 

та формування умінь із наукових основ технічного сервісу машин в 

АПК, його основних складових, технічного обслуговування і поточно- 

го ремонту сільськогосподарської техніки, ефективного її використан- 

ня. Все це необхідно для компетентного вирішення професіональних 

завдань: використання сучасних технологій технічного обслуговування 

і діагностування з метою забезпечення високої готовності машин; про- 

ведення технічного контролю, вимірювання та управління технічним 

станом машин під час використання їх за призначенням; удосконален- 

ня машин та їх робочих органів, пошуку шляхів підвищення експлуа- 

таційних показників технічних засобів; розробки планів і виробничих 

програм з технічного обслуговування і ремонту машин. 

Завдання навчальної дисципліни: 

методичне - ознайомлення студентів з методикою навчання; 

пізнавальне - надбання студентами знань із системи технічного 

сервісу машин в АПК, впливу якості сервісу на надійність машин, бу- 

довою та застосуванням обладнання у процесі сервісу машин; 

практичне - формування вмінь та навичок з проведення робіт у 

сервісі машин. 

Предмет навчальної дисципліни - технологічні процеси та засоби 

для технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки. 

 



 

 

Розділ 1. 
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

При складанні навчально-методичного комплексу і використання 

його у навчальному процесі випливають наступні специфічні терміни 

та визначення. 

1.1. Загальні терміни та визначення 
Вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у вищому 

навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспря- 

мованого процесу засвоєння змісту навчання, що ґрунтується на базовій 

загальній середній освіті та повній загальній середній освіті й завершу- 

ється здобуттям особою певної академічної або (та) професійної квалі- 

фікації за підсумками державної атестації в акредитованому закладі. 

Вищий навчальний заклад - освітній, освітньо-науковий заклад, 

який заснований і діє відповідно до законодавства України про освіту, 

реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми 

вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рів- 

нями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку гро- 

мадян відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та норматив- 

них вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково- 

технічну діяльність. 

Галузевий стандарт вищої освіти - сукупність норм, які визна- 

чають зміст вищої освіти, зміст навчання, засіб діагностики якості ви- 

щої освіти та нормативний термін навчання. 

Галузеві стандарти вищої освіти є основою оцінювання освітнього 

та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм оде- 

ржання вищої освіти. Відповідальність освітніх послуг галузевим ста- 

ндартам вищої освіти визначає якість освітньої та наукової діяльності 

вищих навчальних закладів. 

Галузь (в економіці) - сукупність усіх виробничих одиниць, які бе- 

руть участь переважно в однакових або подібних видах виробничої ді- 

яльності. 

Галузь знань - група напрямів підготовки, споріднених за ознакою 

спільності узагальнених структур діяльності. 

Зміст лекційного курсу - теми і плани лекцій, рекомендована літе- 

ратура. 

Зміст навчання - структура, зміст і обсяг навчальної інформації, 

засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і пе- 

вної кваліфікації. 
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Розділ 4. КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ 

4.1. Лекція № 1. ВСТУП 

Зміст лекції: 

1. Мета, завдання, структура та зміст навчальної дисципліни, її 

структурно-логічна схема. 

2. Об'єкти та методи дослідження. Предмет і методи навчання. Роль 

навчальної дисципліни у формуванні фахівців ОКР «Бакалавр». 

3. Взаємозв'язок навчальної дисципліни з іншими навчальними 

дисциплінами. 

4. Види навчальної діяльності, навчальних занять та індивіду- 

альних завдань самостійної роботи студентів. 

5. Форми контрольних заходів. 

6. Список рекомендованої літератури та інших дидактичних засобів. 

1. Мета, завдання, структура та зміст навчальної дисципліни, 

її структурно-логічна схема 

Технічний сервіс - це забезпечення агропромислового комплексу 

технічними засобами і підтримання їх у технічно справному стані про- 

тягом усього періоду експлуатації. 

Засвоєння навчальної інформації передбачається під час проведен- 

ня лекційного курсу, лабораторних занять, екскурсій на підприємства 

технічного сервісу машин та самостійної роботи, яка включає опрацю- 

вання теоретичного матеріалу та написання реферату згідно з індиві- 

дуальним завданням. 

Мета навчальної дисципліни - надання студентам необхідних 

знань та формування умінь із наукових основ технічного сервісу ма- 

шин в АПК, його основних складових технічного обслуговування і по- 

точного ремонту сільськогосподарської техніки, ефективного її вико- 

ристання. Все це необхідно для компетентного вирішення професіона- 

льних завдань: використання сучасних технологій технічного обслуго- 

вування і діагностування з метою забезпечення високої готовності ма- 

шин; проведення технічного контролю, вимірювання та управління 

технічним станом машин під час використання їх за призначенням; 

удосконалення машин та їх робочих органів, пошуку шляхів підви- 

щення експлуатаційних показників технічних засобів; розробки планів 

і виробничих програм з технічного обслуговування і ремонту машин. 

Завдання навчальної дисципліни: 

методичне - ознайомлення студентів з методикою навчання; 
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 _______________________________________ Розділ 5 

5.1.2. Паспорт лабораторії 

Паспорт лабораторії є складовою частиною паспорту кафедри. Па- 

спорт лабораторії включає титульну сторінку з назвою та номером ла- 

бораторії, підпис відповідального працівника та підпис директора Ін- 

ституту (декана факультету). Паспорт лабораторії містить такі розділи: 

призначення лабораторії (аудиторії), відповідальні працівники на кож- 

ний навчальний рік, загальні відомості про лабораторію (площа, об'єм, 

наявність опалення, вентиляції, потужність освітлення та ін.), робочі 

меблі, навчально-методична документаціям література, засоби навчан- 

ня, технічні засоби навчання, засоби охорони праці, техніки безпеки і 

пожежної безпеки, навчальне-виробниче обладнання, навчально-мето- 

дичні розробки, пам'ятку з техніки безпеки та протипожежної безпеки, 

прізвище, ініціали та підпис відповідального за стан лабораторій та 

протипожежну безпеку, підпис завідувача кафедри, результати атеста- 

ції лабораторії за кожний навчальний рік. 

У розділі паспорту призначання лабораторії зазначається для яких 

дисциплін призначена дана лабораторія, якими необхідними наочними 

матеріалами та приладами оснащена. 

У розділі таблиці паспорту лабораторії вказуються загальні відомо- 

сті про лабораторію: її площа, площа препараторської, об'єм кабінету, 

наявність системи опалення (центральне, пічне), штучна вентиляція, 

контролюючі прилади, підвід води (кількість місць), підвід газу (кіль- 

кість місць), злив води (кількість місць), умивальник, годинник та інше; 

загальна потужність освітлення, кількість робочих місць. В підрозділ ро- 

бочі меблі перераховують всі наявні в лабораторії меблі: стіл з пультом 

керування, столи або парти учнівські, столи допоміжні, шафи методичні, 

стінки, кафедра (подіум), дошка, екран. 

У підрозділі «Навчально-методична документація і література» пе- 

рераховуються документи та література, які використовуються при на- 

вчанні, їх наявна кількість в лабораторії (аудиторії): діюча навчальна 

програма, тематичний план, нормативне оснащення, підручники, на- 

вчальні посібники, довідкова література, збірники задач, методичні по- 

сібники, методичні рекомендації, класна методика, інформаційні мате- 

ріали про передовий досвід, дослідження науки, техніки, інструкції, 

інструкційно-технологічні карти. 

Для забезпечення наочності навчального процесу та кращого за- 

своювання матеріалу використовуються технічні засоби навчання, які 

перераховуються в підрозділі «засоби навчання»: навчальні ПЕОМ, 

програмовані мікрокалькулятори, кіноапарат, кодоскоп, епідіаскоп, ма- 
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Лабораторний практикум 

5.27. Лабораторна робота № 26. 
Діагностика рульового керування 

5.27.1. Мета і задачі роботи 
1. Набути навичок перевірки технічного стану рульового керування 

автомобіля. 

2. Отримати практичні навики з виконання такого роду робіт. 

3. За результатами діагностування зробити висновки щодо технічного 

стану рульового керування автомобіля. 

4. Підготувати звіт по роботі. 

5.27.2. Обладнання, прилади та інструменти 
1. Методичні вказівки для виконання лабораторних занять. 

2. Роздаточний ілюстративний матеріал з технічної діагностики авто- 

мобілів на діючих моделях. 

3. Інструкції з технічної діагностики автомобілів. 

4. Плакати і схеми. 

5. Автомобілі КамАЗ-5320, WV Golf, Skoda Octavia. 

6. Люфтомір. 

7. Пристосування для перевірки гідравлічного підсилювача і насоса 

рульового керування автомобілів. 

8. Домкрат. 

9. Набор інструментів. 

10. Інструкція з експлуатації люфтоміра, 

5.27.3. Вказівки по виконанню роботи 
1. Методику виконання роботи, будову, принцип дії і правила корис- 

тування приладами студенти вивчають самостійно (під час само- 

підготовки), використовуючи вказану літературу. 

2. Робота виконується ланкою студентів під керівництвом учбового 

майстра і викладача. 

3. Перед початком роботи кожен студент зобов'язаний: 

- ознайомитися з порядком виконання робіт і вивчити правила 

техніки безпеки; 

- відповісти на контрольні питання по допуску до виконання 

лабораторної роботи. 

4. Захист звіту по роботі - індивідуальний. 

5.27.4. Техніка безпеки 

      До виконання лабораторної роботи допускаються студенти, що 

ознайомилися з теоретичними і практичними аспектами виконуваних 

робіт під час самостійної і індивідуальної роботи, вивчили методичні 

вказівки і отримали допуск у викладача. 
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