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1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 

Кафедра процесів, машин і 

обладнання в агроінженерії 

 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»  

Спеціальність: 208  «Агроінженерія» 

Освітньо-професійна програма  

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 1/1 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки:  загально-освітня 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) 
Д.т.н., професор ГРАБАР Іван Григорович,  асистент Тимків 

Валентин Володимирович 

Профайл викладача (-ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-about-

pmo/ sklad-pmo /grabar-ivan-grygorovych,  tymkiv-valentin-

volodymyrovych 

Контактна інформація (097)266 1880, ivan-grabar@ukr/net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=894 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, telegram, щосереди  з 13.00 до 

15.00 
 

3. Анотація до дисципліни 
Мехатроніка – це галузь науки і техніки, що базується  на синергетичному поєднанні 

вузлів точної механіки з електронними, електротехнічними і комп’ютерними 

компонентами, що забезпечують проектування і розробку якісно нових модулів, систем, 

машин і систем з інтелектуальним управлінням їх функціональних рухів. 

Оволодіння навичками наукових досліджень є важливою компонентою  

магістерської підготовки.   Ось чому дисципліна “Мехатронні системи техніки в АПК” 

займає провідну роль в формуванні  наукового світогляду магістрів в галузі механізації 

сільського господарства. 
Інноваційне проектування, конструювання та науково обґрунтована експлуатація 

сучасних машин аграрного виробництва має базуватися на впровадженні сучасних 

досягнень мехатроніки та робототехніки.  . Це суттєво впливає  на продуктивність  та 

конкурентоздатність сільськогосподарського виробництва, його економічність та 

екологічність.   



Дисципліна забезпечує підготовку студентів для вивчення таких дисциплін: 
Сервісне обслуговування машин та обладнання; Використання техніки в АПК; Оцінка 
впливу на довкілля технічних систем.  

 

 

 

4. Мета та цілі дисципліни 
               Мета дисципліни  Оволодіння навичками проектування та програмування 

мехатронних систем  є важливою компонентою  магістерської підготовки.   Ось чому 

дисципліна “Мехатронні системи техніки в АПК” займає провідну роль в формуванні  

наукового світогляду магістрів в галузі використання новітніх досягненнях в галузі 

мехатроніки та робототехніки механізації сільського господарства. 

               Інноваційне проектування, конструювання та науково обґрунтована експлуатація 

сучасних машин аграрного виробництва має базуватися на широкому поєднанні передових 

досягнень в області як міцності та надійності машин, так і автоматизації та роботизації 

технологічних процесів.   

Дисципліна забезпечує формування наступних компетенцій: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

            ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

СК 6. Здатність проектувати й використовувати мехатронні системи машин і засоби                          

механізації аграрного виробництва. 

 
 

 

 

 

 

5. Організація навчання 

Попередні вимоги до опанування начальної дисципліни: 

студент повинен знати: основи математичного аналізу, векторної алгебри, елементів 

кінематичного та динамічного аналізу машин,   агротехнічні та нормативні документи з 

використання машинних технологій,  передовий та закордонний досвід застосування 

засобів механізації агровиробництв,  основи електротехніки, навички програмування, 

методи оцінювання якості роботи машин, їх переваги і недоліки, особливості механізації 

процесів рослинництва в умовах ринкової економіки, основні напрями і тенденції розвитку 

окремих груп машин та сільськогосподарської техніки загалом. 

вміти: використовувати методи вищої математики, векторного аналізу, теоретичної 

механіки, теорії машин та механізмів,   виконувати технологічні, кінематичні, енергетичні 

розрахунки електро-, гідро- та  пневмоприводу   машин, їх робочих органів та вузлів. 

  

 

5.1. Обсяг дисципліни (всього 120 год) 

 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції                 14 6 



Практичні / лабораторні 22 8 

Самостійна робота 84 106 

 

5.2. Формат дисципліни 
Необхідно вказати формат проведення дисципліни: очний, змішаний (поєднання 

традиційних форм навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle), 

дистанційний. Для заочної форми навчання можливим є поєднання очного та 

дистанційного форматів викладання дисципліни. 

Для формування у студентів системного технічного мислення на лекційних та 

лабораторних заняттях проводяться обговорення актуальних питань по даній дисципліні, 

експрес-опитування, аналіз та вирішення практичних ситуацій. 

Лекції та практичні заняття проводяться очно з можливим  поєднання очного та 

дистанційного форматів викладання дисципліни (на платформі Moodle) під 

безпосереднім керівництвом викладача з використанням електронних дидактичних 

демонстраційних матеріалів (мультимедійні презентації, схеми, відео- й аудіозаписи, 

тощо), що призначені для супроводу навчального процесу. 

   Практичні та лабораторні роботи – інформаційні інтерактивні демонстраційні 

моделі природних і штучних об’єктів, процесів та їхніх властивостей із застосуванням 

методичних розробок, плакатів, натурних зразків. 

Самостійна робота з використанням можливості мережі інтернет з наданням 

відповідних посилань на джерело інформації. Самостійна робота планується та 

організовується індивідуально кожним студентом, але він завжди може розраховувати на 

консультацію викладача. 

 

 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
 

 

№ 

п,п 

Тема Назви  тем Усього 

годин 

Денна Заочна 

1 Т1 1. Вступ до мехатроніки. . Виконавчі механізми та перетворювачі 

в мехатроніці 

2 2 

2 Т2 2. Датчики в мехатроніці. Типи датчиків та їх класифікація 4 2 

3 Т3 3. Будова та конструктивні особливості виконавчих  

пневмоелементів стенду  САМОZZI. Будова захватів роботів. 

4 2 

4 Т4 4. Вступ до програмування. Апаратна складова  LEGO 

MINDSTORMS EV3 

4 2 

5 Т5 5. Вступ до програмування мехатронних систем в EV3. 

Робота з датчиками 

8 2 

6 Т6 6. Вступ до програмування мехатронних систем в EV3. Типи 

блоків та бази бібліотек 

6 2 

7 Т7 7. Елементи програмування в мехатроніці. Програмування в 

середовищі EV3 LabVIEW MindsTORMS.  Практика та техніка 

програмування 

8 2 

 

 

 



5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання дисципліни 
ПРИКЛАД: 

Участь у роботі впродовж семестру/екзамен – 60/40 

 

Вид заняття 

Максимальна 

кількість 

балів за 

одиницю 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 

Лекції 2 14 28 

Практичні 

заняття 
1 22 22 

Самостійна 

робота 
2 5 10 

Модульна 

контрольна 

робота* 

- - - 

Індивідуальні 

завдання 
- - - 

Разом: 60 
 

Умови допуску до підсумкового контролю 

Здобувач вищо освіти допускаєть до підсумкрвого контролю за 

умови здачі або захисту звітів по лабораторним роботам та 

успішного виконання розрахунково-графічних робіт. 

Критерії оцінювання 

Система оцінювання сформованих компетентностей у 

студентів враховує види занять, які згідно з програмою 

навчальної дисципліни передбачають лекційні, лабораторні 

заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання 

сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Відповідно 

контрольні заходи включають: 

- поточний контроль, що здійснюється протягом 

семестру під час проведення лекційних, лабораторних занять і 

оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 60 

балів;); 

- підсумковий/семестровий контроль, що проводиться 

у формі семестрового екзамену, відповідно до графіку 

навчального процесу. 

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни 

проводиться в таких формах: 

- активна робота на лекційних заняттях; 

- активна участь у виконанні лабораторних робіт; 

- активна участь у дискусії та презентації матеріалу 

на лабораторних заняттях, захисту звіту по лабораторній роботі; 

- експрес-опитування. 

Підсумковий/семестровий контроль проводиться у 

формі семестрового екзамену. Семестровий екзамен – форма 

оцінки підсумкового засвоєння студентами теоретичного та 

практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що 

проводиться як контрольний захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань 

студентів. 

Оцінювання знань студента під час лабораторних занять 

проводиться за накопичувальною 100-бальною системою за 

такими критеріями: 



- розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології 

проблем, що розглядаються; 

- ступінь засвоєння фактичного матеріалу 

навчальної дисципліни; 

-  ознайомлення з рекомендованою літературою, а 

також із сучасною літературою з питань, що розглядаються; 

-  вміння поєднувати теорію з практикою при 

розгляді виробничих ситуацій, розв'язанні задач, проведенні 

розрахунків у процесі виконання завдань, винесених на розгляд 

в аудиторії; 

-  логіка, структура, стиль викладу матеріалу в 

письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння 

обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення 

інформації та робити висновки; 

-  арифметична правильність виконання завдання. 

Максимально можливий бал за конкретним завданням 

ставиться за умови відповідності індивідуального завдання 

студента або його усної відповіді всім зазначеним критеріям. 

Відсутність тієї або іншої складової знижує кількість балів. При 

оцінюванні індивідуальних завдань увага також приділяється 

якості, самостійності та своєчасності здачі виконаних завдань 

викладачу, згідно з графіком навчального процесу. Якщо якась 

із вимог не буде виконана, то бали будуть знижені. 

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної 

роботи студентів. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється 

оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів, є: 

глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння 

систематизувати знання за окремими темами, вміння робити 

обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, 

навички і прийоми виконання практичних завдань, вміння 

знаходити необхідну інформацію, здійснювати її 

систематизацію та обробку, самореалізація на лабораторних 

заняттях. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей 

студентів з навчальної дисципліни здійснюється на підставі 

проведення семестрового екзамену. 

Екзаменаційний білет охоплює програму дисципліни і 

передбачає визначення рівня знань та ступеня опанування 

студентами компетентностей. 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом 

програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між 

окремими розділами, здатності творчого використання 

накопичених знань, вміння формулювати своє ставлення до 

певної проблеми навчальної дисципліни тощо. В умовах 

реалізації компетентнісного підходу екзамен оцінює рівень 

засвоєння студентом компетентностей, що передбачені 

кваліфікаційними вимогами.  

Студент не може бути допущений до складання 

екзамену, якщо кількість балів, одержаних за результатами 

перевірки успішності під час поточного та модульного 

контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, 

в сумі не досягла 36 балів. Після екзаменаційної сесії декан 

факультету видає розпорядження про ліквідацію академічної 



заборгованості. У встановлений термін студент добирає залікові 

бали. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, 

одержаних за результатами підсумкової/семестрової перевірки 

успішності, дорівнює або перевищує 60. Результат семестрового 

екзамену оцінюється в балах (максимальна кількість – 40 балів, 

мінімальна кількість, що зараховується, – 24 бали) і 

проставляється у відповідній графі екзаменаційній "Відомості 

обліку успішності". 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

розраховується з урахуванням балів, отриманих під час 

екзамену, та балів, отриманих під час поточного контролю за 

накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за 

семестр складає: "60 і більше балів – «задовільно»", "59 і менше 

балів – «не задовільно»" та заноситься у екзаменаційну 

"Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни. У 

випадку отримання менше 60 балів студент обов'язково складає 

екзамен після закінчення екзаменаційної сесії у встановлений 

деканом факультету термін. 

У випадку повторного отримання менше 60 балів декан 

факультету призначає комісію у складі трьох викладачів на чолі 

із завідувачем кафедри та визначає термін перескладання 

екзамену, після чого приймається рішення відповідно до 

чинного законодавства. 

 

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. 

 

 

 

 

6. Результати навчання 
Шифр Результат навчання 

РН9 

Знати: 

РН 9. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та сучасні інформаційні 

технології для вирішення професійних завдань 

РН11 РН 11. Застосовувати методи мехатроніки для автоматизації в АПК 

РН14 РН 14. Забезпечувати роботоздатність і справність машин 

 

7. Пререквізити 

Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідне для вивчення дисципліни 
1. Вища математика.. 

2. Фізика. 

3. Електротехніка 

4. Деталі машин і основи   конструювання. 

5. Теоретична механіка 

6. Теорія машин і механізмів 
 

 

 



8. Політики дисципліни 
(політики дисципліни (вимоги та правила поведінки учасників освітнього процесу 

(відвідування занять, академічна активність, мотивація тощо), рекомендації щодо 

виконання контрольних заходів, принципи формування підсумкової оцінки, забезпечення 

інклюзивності освітньої діяльності через гарантування рівного доступу до здобуття 

вищої освіти особами з особливими потребами і т.д.).  

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. 

 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Практичні навички студенти отримують при виконанні лабораторних робіт в навчальному 

класі мехатроніки та робототехніки а також  мікронабору ЛЕГО «Мехатроніка» LEGO 

MINDSTORMS EV3 з повним програмним забезпеченням. 

 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

Методичне забезпечення 
 

1. Методичні вказівки до виконання практичних  робіт з дисципліни: “Основи 

мехатроніки”  (для студентів ОС «Магістр» факультету інженерії та 

енергетики за спеціальністю 208) 

2. Конспект лекцій на електронному та паперовому носіях 
 

Рекомендована література: 

Основна література 

1. Орловський Б. В.  Мехатроніка в галузевому машинобудуванні: навчальний 

посібник / Б. В. Орловський. ‒ К.: КНУТД. ‒ 2018. – 416 c. [Електронний ресурс]  

Режим доступу: 

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9468/2/Orlovskiy_NP_Titul_Vstup.pdf 

2. Грабченко А.И., Клепиков В.Б., Доброскок В.Л., Крыжный Г.К., Анищенко Н.В., Кутовой Ю.Н., 

Пшеничников Д.А., Гаращенко Я.Н.Введение в мехатронику. -Учебное пособие. — Харьков: Изд-во 

ХПИ, 2014. — 264 с.. https://www.twirpx.com/file/1445233/ 

 

3. Карнаухов М. Ф. Електромеханічні та мехатронні  системи. —  2006 р. — 320 с.   

4. Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduinо. – 

СПб.:БВХ-Петербург. -2012. – 256 с. 

5. Michael Margolis. Arduino Cookbook/ - O’Reily Media/ - 2011/ - 662 s.  

6. Evans B. Arduino programming notebook [Електронний ресурс] //First edition : 

Режим доступу до ресурсу: 

https://playground.arduino.cc/uploads/Main/arduino_notebook_v1-1.pdf 

 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9468/2/Orlovskiy_NP_Titul_Vstup.pdf
https://www.twirpx.com/file/1445233/
https://playground.arduino.cc/uploads/Main/arduino_notebook_v1-1.pdf


 

Допоміжна  література 

1. Грабар І.Г. ПЕРКОЛЯЦІЙНО-ФРАКТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ: властивості, 

технології, застосування. – Житомир. – 2007. – 370 с.  

2. Бочаров С.Ю. Мікропроцесорна техніка. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП. – 

2006. – 163 с. 

3.  Грабар І.Г., Грабар О.І. Тензори  і фрактали в наукових дослідженнях. – Житомир. 

– 2007. – 70 с.  

4. Грабар І.Г. та ін. Наукові парки інноваційного підприємництва. – 2009. – 350 с. . 

5.  Грабар І.Г., Водяницький Г.П. Основи наукових досліджень. – Житомир. – 2013. – 

256 с. 

6. В.А. Лопота, Е.И. Юревич.  Миниатюризация и интеллектуализация техники – 

глобальная тенденция XXI века. Микросистемная техника, №1, 2003 

7. .Смирнов А.Б. Мехатронные системы микроперемещений. Мехатроника, 

Автоматизация, Управление, № 6, 2004. 

 

 

 

 

14. Інформаційні ресурси 

 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий 

бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших 

бібліотек (на розсуд викладача). 

2. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 

дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 

комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 

3. Офіційний сайт проекту Arduino [ Електронний ресурс]. Режим доступу 

https://www.arduino.cc 

4. Курс «Мехатроніка» Массачусетського технологічного інституту:  “Mechatronics”      

Режим доступу:   https://ocv.mit.edu/mechanical-tngineering/2-737-mechatronics-spring-

1999/index.htm. 

 

Теми рефератів до самостійної роботи 

Бортові автомобільні мехатронні системи (автотроніка) 

Мехатронні системи в комп'ютерній техніці 

Мехатронні системи в побутовій техніці 

Мехатронні системи для медицини 

Мехатронні системи для комунальних служб (роботи- маніпулятори) 

Мехатронні системи в газовій і нафтовій промисловості (інспекційні роботи) 

Мехатронні системи для екстремальних ситуацій 

Мехатронні системи військового призначення 

https://www.arduino.cc/
https://ocv.mit.edu/mechanical-tngineering/2-737-mechatronics-spring-1999/index.htm
https://ocv.mit.edu/mechanical-tngineering/2-737-mechatronics-spring-1999/index.htm


Мехатронні верстатні системи 

Мехатронні системи в нетрадиційних транспортних засобах 

Датчики в мехатронних системах 

Синергетична об'єднання пристроїв машинобудування і дат-ків (на прикладі підшипників) 

Нетрадиційні технологічні машини з паралельної кине-Матіко - сучасні мехатронні 

системи 

Типові мехатронні модулі руху (лінійного переміщення), конструкції, характеристики, 

виробники 

Промислові роботи в будівництві, перспективи розвитку 

Роботи в космічних дослідженнях 

Робототехніка в сільському господарстві, перспективи розвитку 

Сучасні транспортні роботи як мехатронні системи 

Мехатронні модулі руху на основі п'єзоприводи 

Мобільні роботи для виконання робіт на вертикальних по-верхностях 

Динамометри сил та моментів в мехатроніці 

 
Питання на залік 

 

1. Історія розвитку мехатроніки та робототехніки 

2. Ціль і задачі курсу «Мехатронні системи техніки в АПК» 

3. Основні поняття та визначення мехатроніки 

4. Основні складові мехатронних систем 

5. Виникнення сучасних засобів мехатроніки та робототехніки 

6. Постановка задачі управління мехатронною системою 

7. Рівні управляння рухом робота 

8. Склад, параметри та класифікація мехатронних та роботизованих систем 

9. Маніпулятори, склад та структура 

10. Будова та конструктивні особливості схватів роботів 

11. Кінематичні схеми та принцип роботи схватів роботів 

12. Мобільні роботизовані системи 

13. Принципи управління мобільними мехатронними системами 

14. Ергономіка та промисловий дизайн в мехатронних системах 

15. Інформаційно-вимірювальні системи в сучасних мехатронних пристроях 

16. Датчики в мехатроніці 

17. Типи датчиків та їх класифікація 

18. Процес вимірювання та інформаційна модель 

19. Чутливі елементи сучасних датчиків 

20. Резистори, як чутливі елементи датчиків 

21. Електромагнітні чутливі елементи 

22. П’єзоелектричні чутливі елементи 

23. Тензометрія в мехатронних системах 

24. Датчики положення та переміщення 

25. Фотоелектричні датчики положення 

26. Датчики швидкості в мехатронних системах 

27. Акустичні локаційні системи в мехатроніці 

28. Системи технічного зору в мехатронних системах 

29. Інфрачервоні датчики в управлінні рухом мобільних роботів 




