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1 Анотація курсу та Веб-сайт його розміщення 

Навчальна дисципліна "Технічний сервіс мехатронних систем" (ТСМС) охоплює 

теоретичні і практичні компоненти які функціонально пов’язують засоби технологічного 

оснащення, предмети виробництва з виконавцями для виявлення несправних складових 

частин машин та знарядь виробництва, їх залишкової довговічності, відновлення справності 

та працездатності машин з найменшими затратами праці, енергетичних і матеріальних 

ресурсів, та коштів. Тому потрібні фахівці які ефективно виконуючи усі види технічного 

обслуговування сільськогосподарської техніки, забезпечать прибуткове функціонування 

ремонтних підприємств. 

При цьому велике значення має вибір найбільш економічних технологій ремонтно-

обслуговуючого виробництва, сучасного високопродуктивного обладнання та способів 

організації робіт. 

 Веб-сайт курсу http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=674  

Примітка – для входу на портал потрібен логін і пароль. 

 

2 Мета викладання дисципліни 

Мета навчальної дисципліни ТСМС - формування у студентів глибокого розуміння 

важливості застосування сучасних засобів механізації робіт при технічному сервісі 

мехатронних систем для забезпечення рентабельності та високої якості продукції 

сільськогосподарського виробництва. 

 

3 Завдання вивчення дисципліни 

Завданнями дисципліни є: 

- надати інформацію з теоретичних основ механізації технологічних процесів 

технічного сервісу мехатронних систем; 

- навчити студентів виявляти і аналізувати технологічні процеси які потребують 

застосування різних рівнів механізації; 

- надати методику розрахунку рівня механізації технологічних процесів; 

- розкриття питань прогнозування потреби у засобах механізації технічного сервісу 

мехатронних систем; 

- надати інформацію про сучасні засоби механізації при технічному сервісі та 

відновленні агрегатів і систем машин; 

- навчити студента методиці вибору раціонального рівня механізації і розробки 

оптимального прогресивного технологічного процесу відновлення деталей і ремонту машини 

в цілому. 

 
4 Результати навчання (з урахуванням soft skills) 

 Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

агропромислового виробництва (у ремонтному виробництві), що передбачає застосування 

певних знань та вмінь, технологічних методів та прийомів (науки з ремонту машин) і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Загальні компетентності: 

 Знання та розуміння предметної області (технічний сервіс мехатронних систем) та 

розуміння професії: 

- знати сучасний виробничий процес технічного сервісу мехатронних систем і його 

функції; 

- знати зміст і задачі технічного сервісу; 

http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=674
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- знати особливості видів технічного сервісу; 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях: 

- знати методики механізації та автоматизації розбиральних, дефектувальних, 

діагностичних і випробувальних робіт;  

- знати вимоги безпеки при роботі з обладнанням при виконанні обслуговуючих 

впливів; 

- знати методику проектування засобів механізації технічного сервісу. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Фахові компетентності  
Здатність до конструювання засобів механізації на основі графічних моделей 

просторових форм та інструментів автоматизованого проектування - проектувати спеціальне 

технологічне оснащення для виконання операцій діагностування, розбирання, складання та 

відновлення. 

 Здатність планувати і здійснювати технічне оснащення сервісних підприємств для 

усування відмов сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання. А саме: 

- оцінювати технічний стан агрегатів, які поступають до ремонту за допомогою 

спеціального обладнання; 

- вибирати обладнання для механізації розбиральних, дефектувальних  і 

випробувальних робіт;  

- проектувати спеціальні пристрої і обладнання для механізації робіт технічного 

сервісу; 

- використовувати механізовані та автоматизовані технологічні процеси і обладнання 

при технічному обслуговуванні мехатронних систем; 

- обґрунтувати доцільність розробки і впровадження нових засобів механізації 

обслуговування машин у виробництво. 

Soft skills: 

 - комунікативні навички:  письмове, вербальне й невербальне спілкування; - вміння 

грамотно спілкуватися по e-mail; вести дискусії і відстоювати свою позицію, спілкування в 

конфліктній ситуації; навички створення, керування й побудови відносин у команді. 

 - уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на публіці; 

проводити презентації.  
 - керування часом - уміння справлятися із завданнями вчасно. 
 - гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; уміння 
аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем. 

 - лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; уміння 

ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати. 

 - особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, терпіння, 

повага до навколишніх. 

  
5 Пререквізити (Prerequisite) 

Дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для освоєння дисципліни 

ТСМС: “Вища математика”, “Фізика”, “Трактори та автомобілі”, “Сільськогосподарські 

машини”, “Машини та обладнання для тваринництва”, “Матеріалознавство і технологія 

конструкційних матеріалів”, “Деталі машин”, “Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка”, 

“Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання”, “Експлуатація машин та 

обладнання”, “Технічний сервіс в АПК”. 
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6 Постреквизиты (Postrequisite) 

Дисципліни, для вивчення яких потрібні знання, уміння й навички, що здобуваються 

по завершенню вивчення дисципліни ТСМС: “Філософія”, “Використання техніки в АПК”, 

“Менеджмент та економіка аграрного виробництва”, “Моделювання технологічних процесів 

в АПК”, “ Іноземна мова”, “Основи охорони праці”. 

 
7 Інформація про викладача  

Бондар Андрій Миколайович, к.т.н., ст. викладач кафедри ТСС АПК 

andriy.bondar@tsatu.edu.ua 

Консультації щотижня: понеділок 15.20-16.20, середа 15.20-16.20. 

 Галузь наукових інтересів: 

-організація робіт підприємств технічного сервісу; 

-ресурсоенергозберігаючі технології в ремонтному виробництві. 

http://www.tsatu.edu.ua/tstt/people/bondar-andrij-mykolajovych/  

 
8 Структура курсу та форма контролю знань 

У структурі курсу вказані перелік тем, тривалість занять (курсу), форма контролю та 

оцінювання по кожній складовій освітнього процесу і графік підсумкового модульного 

контролю. 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Основні складові технологічного процесу  

технічного сервісу мехатронних систем 

1-2 

Лекція 1 

Роль технічного сервісу 

мехатронних систем в 

забезпеченні рентабельності та 

високої якості продукції 

сільськогосподарського 

виробництва. 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 1 

Налагоджування роботизованої 

установки для відновлення 

пружності пружин 

газорозподільного механізму. 

- - 2 - 2,5 

Лабораторне 

заняття 1 

Вибір та обґрунтування засобів 

механізації для виконання 

діагностувальних робіт 

- 4 - - 2,5 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до лабораторного  

та практичного  заняття 1 
- - - 10 4 

3-4 Лекція 2 

Засоби технічного 

діагностування машин і 

агрегатів. 

2  - - - - 

mailto:%3C?php%20get_post_meta(%20get_the_ID(),%20%27people_email%27,%20true%20)?%3E
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Практичне 

заняття 2 

Налагоджування роботизованої 

установки для відновлення 

пружності пружин 

газорозподільного механізму. 

- - 2 - 2,5 

Лабораторне 

заняття 2 

Засоби механізації для 

діагностування, обкатки і 

випробування агрегатів 

гідравлічних систем 

- 4 - - 2,5 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до лабораторного  

та практичного  заняття 2 
- - - 10 3 

5-6 

Лекція 3 

 Механізація  і автоматизація 

обкатки та випробування 

об’єктів ремонту. 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 3 

Вибір та обґрунтування засобів 

механізації для виконання 

контрольних операцій 

- - 2 - 2,5 

Лабораторне 

заняття 3 

Засоби механізації для 

діагностування, обкатки і 

випробування двигунів 

- 4 - - 2,5 

Самостійна 

робота 3  

Підготовка до лабораторного  

та практичного  заняття 3 
- - - 10 3 

7-8 

Самостійна 

робота 4 
Підготовка до ПМК1 - - - 8 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  62 год. 6 12 6 38 35 

Змістовий модуль 2. Обґрунтування технологічного процесу технічного сервісу 

мехатронних систем 

9-10 

Лекція 4  
Діагностування  мехатронних 

систем  ДВЗ 
2  - - - - 

Практичне 

заняття 4 

Розробка операційно - 

технологічної карти ТО 
- - 2 - 2,5 

Лабораторне 

заняття 4  

Засоби механізації для 

діагностування, випробування 

і регулювання дизельної 

паливної апаратури 

- 4 - - 2,5 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до лабораторного  

та практичного  заняття 4 
- - - 10 4 

 

 

11-12 

Лекція 5 
Діагностування  мехатронних 

систем  ДВЗ   
2  - - - - 

Практичне Розробка логіко-діагностичної - - 2 - 2,5 
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

 заняття 5 карти ТО 

Лабораторне 

заняття 5 

Вплив  гідропідсилювання  на  

роботу  рульового керування  

автомобіля  ЗІЛ-130 

- 4 - - 2,5 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до лабораторного  

та практичного  заняття 5 
- - - 10 4 
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Лекція 6  
Діагностування  мехатронних 

систем  ДВЗ   
2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 6 
Екологічний аналіз двигуна       - 2 - - 3 

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до лабораторного  

заняття 6 
- - - 10 4 

14-15 

Самостійна 

робота 8 
Підготовка до ПМК2 - - - 8 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 –58 год. 6 10 4 38 35 

    Екзамен 30 

   Всього з навчальної дисципліни - 120 год. 100 

 
Поточний контроль успішності здобувачів ВО – проводиться на поточних заняттях 

відповідно до розкладу у вигляді усного контролю, тестового контролю або розв’язування 

проблемних ситуацій тощо.  

 Підсумковий модульний контроль здійснюється відповідно до модульної освітньої 

програми, академічного календаря і затверджених навчальних програм з дисципліни, 

розроблених на основі ОПП (ОНП) спеціальності у формі тестування. 

Основні вимоги до контролю знань наведені у Положенні про оцінювання знань 

здобувачів ВО ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/ 

polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf 

 
9 Методи та форми навчання викладання 

 Лекції (проблемні й оглядові), робота з малими групами, опитування, завдання, 

лабораторні та практичні заняття, форум. Для забезпечення цього процесу для студентів 

підготовлені різні матеріали такі як: роздаткові матеріали; презентації; озвучені відео файли; 

заняття із застосуванням телекомунікаційної техніки; дослідницькі методи;  робота в Internet 

аудиторіях – електронні лекції, семінари, лабораторні роботи, дистанційні консультації й ін. 

 

 

 

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/%20polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/%20polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf
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10 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; 

- не займатися сторонніми справами на заняттях;  

 - приймати активну участь у науково-дослідній роботі студентів; 

 - виключати мобільний телефон під час занять і під час контролю знань; 

 - вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; 

- відпрацьовувати пропущені заняття; 

- дотримуватись академічної доброчесності. 

 

 11 Шкала оцінок 

Дисципліна ТСМС, оцінюється за 100-бальною шкалою.  

 Переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали у національну та шкалу ЄКТС 

здійснюється у наступному порядку: 

 

Шкала  

рейтингу 

ТДАТУ 

Оцінка 

за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен або диференційований залік 

90-100 A 5 (відмінно) 

82-89 B 
4 (добре)  

75-81 C 

67-74 D 
3 (задовільно)  

60-66 E 

35-59 FX 
2 (незадовільно) 

(з можливістю повторного перескладання) 

0-34 F 
2 (незадовільно) 

(з обов’язковим повторним вивченням курсу) 

 

12 Рекомендована література та  інформаційні ресурси 

Рекомендована література: 

 1. Сідашенко О.І Ремонт машин та обладнання: підручник/ [Сідашенко О.І. та ін.].; за 

ред. проф. О.І. Сідашенко,  О.А.Науменка. - К.: Агроосвіта, 2014 -665 с.  

2.Обладнання ремонтних підприємств / М.І.Черновол та інш. – К.: Урожай,1996. – 

272с. 

3. Бутылин В. Г., Иванов В. Г., Лепешко И. И., Лещинский А. И., Юхнов. Анализ и 

перспективы развития мехатронных систем управления торможением колеса // Мехатроника. 

Механика. Автоматика. Электроника. Информатика. – 2000. – № 2. –С. 33–38. 

4. Данов Б. А., Титов Е. И. Электронное оборудование иностранных автомобилей: 

Системы управления трансмиссией, подвеской и тормозной системой. – М.: Транспорт, 1998. 

– 78 с. 
 

Інформаційні ресурси: 

1 Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=674 

2 Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/  

3 Сайт кафедри ТСС АПК http://www.tsatu.edu.ua/tstt/ 

4 Internet.  

http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
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Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

Кафедра технічного сервісу та систем в АПК 

Силабус «Технічний сервіс мехатронних систем» 2020-2021 н.р. 1 курс МБАІ. 
 

 

13 Інформаційний пакет дисципліни 

Інформаційний пакет до дисципліни ТСМС розміщений на Веб-сайті курсу 

http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=674 на якому знаходяться робоча програма 

навчальної дисципліни; завдання для самостійної роботи з методичними рекомендаціями; 

питання до екзамену; література базова та допоміжна; тексти лекцій з вказівкою назв тем та 

планів лекцій у відповідності до календарно-тематичного плану;  тестові завдання до ПМК; 

тестовий комплекс з дисципліни з глосарієм. 

 

 

http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=674

