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Загальний опис освітнього компонента 

Мета освітнього компонента: 

Метою вивчення освітнього компонента "Технологія технічного обслуговування 

машин" є формування у здобувачів вищої освіти техніко-технологічного світогляду, 

отримання комплексу теоретичних та практичних навичок новітніх технологій технічного 

обслуговуванні машин, необхідних для прийняття раціональних рішень в умовах 

сучасного ринку та вимог виробництва. 

Завдання освітнього компонента: 

Основними завданнями вивчення освітнього компонента "Технологія технічного 

обслуговування машин" є:  

- теоретична та практична підготовка здобувачів вищої освіти із технологій у 

обслуговуванні та діагностуванні а також технічних та технологічних основ розвитку 

сервісу автотракторної техніки; 

- ознайомлення здобувачів вищої освіти із особливостями технологій, матеріальної 

сфери обслуговуючого виробництва та їх характеристиками; 

- вивчення сучасних та перспективних технологій технічного обслуговування 

автотракторної техніки; 

- вивчення загальних закономірностей розвитку і взаємодії в різних системах технологій 

технічного обслуговування; 

- систематизація і розширення знань по впровадженню сучасних та новітніх технологій 

діагностики та технічного обслуговування; 

- аналіз та оцінка ефективності технологій технічного обслуговування, якості 

технологічних рішень на обслуговуючих підприємствах; 

- вивчення ефективності технологій та технологічного оснащення, а також шляхів її 

підвищення; 

- вивчення доцільності використання різних технологічних і технічних рішень для 

підвищення ефективності технологічних процесів при обслуговуванні автотракторної 

техніки . 

Після вивчення освітнього компонента «Технологія технічного обслуговування 

машин» здобувач вищої освіти очікувано буде здатен продемонструвати наступні 

результати навчання:  

ДРН 1. Аналізувати сучасні підходи до підвищення ефективності проведення 

діагностики та технічного обслуговування; 

ДРН 2. Розробляти і реалізувати заходи з контролю якості проведення технологічного 

обслуговування;  

ДРН 3. Розробляти та удосконалювати технологічні процеси обслуговування машин за 

умов різних форм власності і господарювання; 

ДРН 4. Обґрунтовувати доцільність та ефективність впровадження перспективних 

технологій технічного обслуговування. 

 

 



Методи викладання, що пропонуються:  
Лекція-розповідь з поясненням, лекція-презентація з демонстрацією та 

використанням інтерактивних технологій. Практичні роботи з розрахунками за 

індивідуальним завданням. Тестування (опитування), з використанням навчальних і 

контролюючих тестів. 

Тематика лекційних занять: 

1. Основи технології технічного обслуговування машин. 

2. Діагностування та технічне обслуговування циліндро-поршневої групи, 

кривошипно-шатунних та газорозподільних механізмів автотракторних двигунів 

3. Діагностування та технічне обслуговування систем мащення автотракторних 

двигунів. 

4. Діагностування та технічне обслуговування систем охолодження двигунів 

внутрішнього згоряння. 

5. Діагностування та технічне обслуговування систем живлення двигунів внутрішнього 

згоряння. 

6. Діагностування та технічне обслуговування трансмісії сільськогосподарської 

техніки. 

7. Технічне обслуговування механізмів керування сільськогосподарської техніки 

8. Технічне обслуговування гальмової системи. 

Тематика практичних занять: 

1. Визначення  ефективної потужності двигуна 

2. Перевірка технічного стану циліндро-поршневої групи двигунів внутрішнього 

згоряння.  

3. Діагностування та технічне обслуговування газорозподільних механізмів 

автотракторних двигунів 

4. Технічне діагностування та обслуговування систем мащення двигунів внутрішнього 

згоряння. 

5. Технічне діагностування та обслуговування систем охолодження двигунів 

внутрішнього згоряння. 

6. Діагностування та обслуговування елементів системи живлення двигунів 

внутрішнього згоряння 

7. Діагностування та обслуговування паливної системи дизельних двигунів 

внутрішнього згоряння. 

8. Технічне діагностування та обслуговування трансмісії сільськогосподарської 

техніки. 

9. Технічне обслуговування механізмів керування сільськогосподарської техніки. 

10. Технічне обслуговування рульового керування з гідравлічним приводом 

11. Технічне обслуговування гальмової системи з пневматичним приводом. 

12. Автомобільні шини сучасної автотракторної техніки 

13. Технічне обслуговування шин 

14. Запобігання утворенню корозії автотракторної техніки 

15. Підготовка сільськогосподарської техніки до тривалого зберігання 
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