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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. 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.  

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. 

Завдання дисципліни полягає у засвоєнні теоретичних основ механізації 

технологічних процесів технічного сервісу мехатронних систем, аналізуванні 

технологічних процесів які потребують застосування різних рівнів механізації, а 

також вибору раціонального рівня механізації і розробки оптимального 

прогресивного технологічного процесу відновлення деталей і ремонту машини в 

цілому. 
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Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

208 

Агроінженерія 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях 

ЗК 3. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

аспектів професійної 

діяльності.  

ЗК 4. Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення. 

ФК 1. Здатність 

розвʼязувати складні 

управлінські задачі та 

проблеми в сфері 

сільськогосподарського 

виробництва. 

ФК 3. Здатність 

використовувати сучасні 

методи моделювання 

технологічних процесів і 

систем для створення 

моделей механізованих 

технологічних процесів 

сільськогосподарського 

виробництва. 

ФК4. Здатність 

застосовувати сучасні 

інформаційні та 

компʼютерні технології 

для вирішення 

професійних завдань. 

ФК 5. Здатність 

розвʼязувати задачі 

оптимізації і приймати 

ефективні рішення з 

питань використання 

машин і техніки в 

рослинництві, 

тваринництві, зберіганні, 

первинній обробці і 

транспортуванні 

сільськогосподарської 

продукції. 

ФК 6. Здатність 

проектувати і 

використовувати 

мехатронні системи 

машин і засоби 

механізації 

сільськогосподарського 

виробництва. 

ФК 7. Здатність 

проектувати, 

виготовляти і 

експлуатувати технології 

та технічні засоби 

виробництва, первинної 

обробки, зберігання та 

транспортування 

сільськогосподарської 

продукції. 

РН2. Розробляти енергоощадні, 

екологічно безпечні технології 

виробництва, первинної обробки і 

зберігання сільськогосподарської 

продукції. 

РН 3.Знати, розуміти і застосовувати 

норми законодавства, що стосуються 

професійної діяльності.  

РН4. Викладати у закладах вищої 

освіти та розробляти методичне 

забезпечення спеціальних дисциплін, 

що стосуються агроінженерії.  

РН5. Приймати обґрунтовані 

управлінські рішення для 

забезпечення прибутковості 

підприємства.  

РН6. Приймати ефективні рішення 

стосовно форм і методів управління 

інженерними системами в АПК.  

РН10. Приймати ефективні рішення 

щодо складу та експлуатації 

комплексів машин.  

РН11. Застосовувати методи 

мехатроніки для автоматизації в 

АПК.  

РН12.Проектувати 

конкурентоспроможні технології та 

обладнання для виробництва 

сільськогосподарської продукції 

відповідно до вимог споживачів та 

законодавства .  

РН13.здійснювати ефективне 

управління та оптимізацію 

матеріальних потоків.  

РН14.забезпечувати робото здатність 

та справність машин. 

РН15. Впроваджувати системи 

точного землеробства, машин і 

засобів механізації та вибирати 

режими роботи машинно-тракторних 

агрегатів для механізації 

технологічних процесів у 

рослинництві. 

РН16. Створювати і оптимізувати 

інноваційні техніко-технологічні 

системи в рослинництві, 

тваринництві, зберіганні продукції і 

технічному сервісі. 

РН17. Здійснювати управління 

якістю в аграрній сфері, 

обґрунтовувати показники якості 
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ФК 8. Здатність 

використовувати методи 

управління й планування 

матеріальних та 

повʼязаних з ними 

інформаційних і 

фінансових потоків для 

підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємств. 

ФК 9.  Здатність 

прогнозувати і 

забезпечувати технічну 

готовність 

сільськогосподарської 

техніки. 

ФК 10. Здатність 

організовувати процеси 

сільськогосподарського 

виробництва на 

принципах систем 

точного землеробства, 

ресурсозбереження, 

оптимального 

природокористування та 

охорони природи, 

використовувати 

сільськогосподарські 

машини  та енергетичні 

засоби, що адаптовані до 

використання у системі 

точного землеробства. 

ФК 12. Здатність 

використовувати сучасні 

принципи, стандарти та 

методи управління 

якістю, забезпечувати 

конкурентоспроможність 

технологій і машин у 

виробництві 

сільськогосподарських 

культур. 

ФК 15. Здатність 

комплексно 

впроваджувати 

організаційно-

управлінські і технічні 

заходи зі створення 

безпечних умов праці в 

АПК. 

  

сільськогосподарської продукції. 

РН18. Застосовувати 

багатокритеріальні моделі прийняття 

рішень у детермінованих умовах та в 

умовах невизначеності під час 

вирішення професійних завдань. 

РН20. Розробляти та реалізувати 

ресурсоощадні та природно-охоронні 

технології у сфері діяльності 

підприємств АПК. 

РН21. Розробляти заходи з охорони 

праці в сфері сільськогосподарського 

виробництва відповідно до чинного 

законодавства. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

Вступ. Роль технічного сервісу мехатронних систем (технічного 

обслуговування та засобів механізації) в забезпеченні рентабельності та високої 

якості продукції сільськогосподарського виробництва.  
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Об‘єктивна необхідність та економічна обґрунтованість механізації робіт при 

ремонті машин.  

 Відомості про розвиток засобів механізації згідно з розвитком ремонтного 

виробництва в нашій країні і за кордоном. Предмет та зміст дисципліни “Технічний 

сервіс мехатронних систем”. Місце та значимість курсу в навчанні інженера-

механіка сільського господарства. Поняття про механізацію та автоматизацію 

технологічних процесів ремонту. 

2. Засоби технічного діагностування машин і агрегатів. Обладнання і прилади 

для діагностування машин. Типові прилади, пристрої та інші контрольно-

діагностичні засоби комплектів     діагностичних установок. Засоби діагностування 

агрегатів тракторів, автомобілів і сільськогосподарських  машин. Засоби 

діагностування шасі.  

3. Засоби технічного діагностування машин і агрегатів. Обладнання і прилади 

для діагностування машин. Типові прилади, пристрої та інші контрольно-

діагностичні засоби комплектів     діагностичних установок. Засоби діагностування 

агрегатів тракторів, автомобілів і сільськогосподарських  машин. Засоби 

діагностування шасі.  

4. Діагностування  мехатронних систем  ДВЗ. 

Параметри технічного стану систем двигуна. Методи контролю 

працездатності двигуна. Діагностування двигуна внутрішнього згорання з 

розподільним послідовним вприском палива. Діагностичні карти, їх призначення та 

види. Етапи і задачі прогнозування стану машин. Прогнозування залишкового 

ресурсу. 

 

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 

 

1. Вибір та обґрунтування засобів механізації для виконання діагностувальних 

робіт. 

2. Засоби механізації для діагностування, обкатки і випробування агрегатів 

гідравлічних систем. 

3. Засоби механізації для діагностування, обкатки і випробування двигунів. 

4. Засоби механізації для діагностування, випробування і регулювання 

дизельної паливної апаратури. 

5. Вплив  гідропідсилювання  на  роботу  рульового керування  автомобіля  

ЗІЛ-130. 

6. Екологічний аналіз двигуна. 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Налагоджування роботизованої установки для відновлення пружності пружин 

газорозподільного механізму. 

2. Вибір та обґрунтування засобів механізації для виконання контрольних 

операцій. 

3. Розробка операційно - технологічної карти ТО. 

4. Розробка логіко-діагностичної карти ТО. 

5. Розрахунок очікуваних техніко-економічних показників 
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