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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Найменування  

показників   

Галузь знань, напрям 

підготовки, 

освітньокваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни  

денна форма навчання 
(денна або заочна) 

 

Кількість кредитів 2   

Галузь знань 

1001 "Техніка та 

енергетика аграрного 

виробництва"   
 (шифр і назва) 

Нормативна 
(нормативна або вибіркова) 

Загальна кількість  

годин – 72 годин  
Напрям підготовки   

6.100102 "Процеси, 

машини та обладнання  

агропромислового 

виробництва"  
(шифр та назва)  

Курс  Семестр  

Змістових модулів – 2  4-й  8-й  

Тижневе 

навантаження:  

     - аудиторних  

занять 5 год. 

     - самостійна 

робота  

студента  2,2 год.  

Освітньокваліфікаційний 

рівень 

 «Бакалавр»   

Вид занять  
Кількість 

годин  

Лекції  20 год.  

Лабораторні 

заняття  
20 год.  

Практичні 

заняття  
10 год. 

Семінарські 

заняття  
- 

Самостійна 

робота  
22 год.  

Форма контролю:  

екзамен 
(екзамен або диференційований залік)  
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Мета дисципліни “Ремонт машин та обладнання” (РМО) - навчити 

майбутніх фахівців забезпечувати працездатність сільськогосподарських машин 

за мінімальних витрат часу, трудових та матеріальних ресурсів за рахунок 

формування у студентів  глибокого розуміння основних положень системи ТО і 

ремонту сільськогосподарської техніки, особливості ремонтно-обслуговуючої 

бази АПК, системи підготовки та організації робіт сервісних підприємств, їх 

матеріально-технічного забезпечення, шляхів підвищення якості ремонтно-

обслуговуючих послуг. 

 

Завданнями дисципліни є навчити: 

- планувати роботу ремонтно-обслуговуючого підприємства та 

розраховувати основні параметри ремонтно-обслуговуючого підприємства; 

- організації виробничого процесу ремонту машин та організації  робіт  на  

виробничих дільницях  підприємства; 

- особливостям організації ремонтного виробництва на підприємствах 

різного рівня; 

- обґрунтуванню техніко-економічної доцільності впровадження інженерних 

рішень у ремонтне виробництво. 

- сучасним способам ремонту агрегатів і систем машин; 

- методам керування якістю ремонту машин. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати: 

- сутність чинної системи ТО і ремонту машин в сільському господарстві; 

- методи планування обсягів ремонтно-обслуговуючих робіт; 

- організацію та обслуговування робочих місць; 

- графо-аналітичне моделювання організації виробничого процесу ремонту 

машин та основи оптимізації процесу; 

- сутність зовнішньої та внутрішньої підготовки ремонтного виробництва; 

- планування потреби ремонтних підприємств в  матеріально-технічних 

ресурсах; 

- сутність  системи організації керування якістю ремонту с.г. техніки та 

шляхи підвищення якості ремонту; 

- методику техніко-економічної оцінки ремонтно-обслуговуючих дій; 

- методи ремонту агрегатів і систем машин; 

- методи керування якістю ремонту машин. 

вміти: 

- визначати обсяги ремонтно-обсолуговуючих робіт по підтриманню 

сільськогосподарської техніки в роботоздатному стані; 

- обґрунтовувати оптимальну програму ремонтно-обслуговуючих 

підприємств; 

- виконувати календарне планування робіт; 
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- організовувати виробничий процес ремонту сільськогосподарської техніки 

в конкретних умовах виробництва (визначити потребу в робітниках, обладнанні, 

робочих місцях); 

- здійснювати технологічну підготовку ремонтного виробництва; 

- організовувати роботу ремонтно-обслуговуючого підприємства 

(обґрунтовувати методи організації робіт, розподіляти робітників по виробничим 

дільницям, організовувати матеріально-технічного постачання); 

- визначати собівартість ремонтно-обслуговуючих послуг та їх техніко-

економічну ефективність; 

- визначати можливі дефекти агрегатів і систем машин та методи їх 

ремонту; 

- визначати показники якості ремонту, та розробляти методи її підвищення. 

  

 

3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Основи організації ремонтно-обслуговуючої бази в  

                                     сільському господарстві  

 

Тема 1.  Планування робіт ремонтно-обслуговуючого підприємства. [1,            

с. 41 – 50;    6, с. 40 – 53;    9, с. 426 − 441, 476 – 481]. 

Методи розрахунку річної кількості ремонтів і ТО машин. Обґрунтування 

виробничої програми підприємства. Календарне планування ремонтів і ТО 

машин. 

Тема 2. Розрахунок основних параметрів ремонтно-обслуговуючого 

підприємства. [1, с. 118 – 168;  2, с. 38 – 62;   6, с. 54 – 58,  66 – 87;   9, с. 481 − 

490]. 

Склад ремонтно-обслуговуючого підприємства. Режим роботи підприємства 

і річні фонди часу.  Розрахунок кількості робочих  місць і основного обладнання. 

Розрахунок чисельності працюючих підприємства. Розрахунок потреби у 

виробничих площах підприємства. 

Тема 3.  Організація виробничого процесу ремонту машин. [2, с. 42 – 43;                

9, с. 467 − 471; 525 – 529]. 

Структура виробничого процесу. Принципи організації виробничого 

процесу. Параметри організації виробничого процесу. Методи організації 

ремонтного виробництва. Організація технічної підготовки ремонтного 

виробництва. 

Тема 4.  Організація  робіт  на  виробничих дільницях  підприємства. [2, с. 

154 – 201;   9, с. 516 – 519]. 

Послідовність проектування дільниць. Основні вимоги й правила виконання 

планувань обладнання. Організація  робочих місць. Матеріально-технічне 

постачання виробництва. Технічне нормування ремонтних робіт.   

Тема 5. Техніко-економічні показники ремонтно-обслуговуючого 

підприємства. [6, с. 165 – 179;    9, с. 529 – 539]. 
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Основні та оборотні фонди підприємства. Розрахунок собівартості ремонту 

машин. Ефективність капітальних вкладень. 

 

Змістовий модуль 2.  Відновлення і ремонт складальних одиниць.   

                                      Якість ремонту. 

 

Тема 6. Ремонт деталей і складальних одиниць двигуна. [8-10] 

Ремонт блоку циліндрів і цилиндропоршневой групи. Ремонт кривошипно-

шатунного механізму. Ремонт головки блоку циліндрів і механізму газорозподілу. 

Ремонт деталей паливної апаратури дизелів. Ремонт складальних одиниць 

мастильної системи й системи охолодження. 

 Тема 7.  Ремонт трансмісії і ходової частини. Ремонт гідравлічних систем 

[8-10]. 

Ремонт трансмісії. Ремонт ходової частини гусеничних машин. Ремонт 

ходової частини колісних тракторів і автомобілів. 

Ремонт гідронасосів. Ремонт гідроциліндрів. Ремонт розподільників.  

Ремонт гідропідсилювачів рульового керування. Ремонт 

гідротрансформаторів і гідромуфт. Ремонт рукавів високого тиску. Випробування 

гідравлічних систем. 

 Тема 8. Ремонт електроустаткування. Ремонт робочих органів і складальних 

одиниць сільськогосподарських машин. [8-10] 

Класифікація систем електроустаткування. Види ремонту 

електроустаткування. Основні дефекти електроустаткування. Ремонт генераторів. 

Ремонт стартерів. Ремонт приладів системи запалювання. Ремонт реле-

регуляторів, транзисторних комутаторів і електронних блоків керування. Ремонт 

акумуляторних батарей. Випробування відремонтованих виробів і систем 

електроустаткування. 

Основні положення по підвищенню довговічності робочих органів плуга. 

Ремонт робочих органів посівних машин. Ремонт робочих органів косарок, 

жниварок і зернозбиральних комбайнів. 

 Тема 9. Ремонт устаткування тваринницьких ферм і технологічного 

устаткування. [8-10] 

Ремонт устаткування систем водопостачання. Ремонт складальних одиниць 

доїльних установок. Ремонт складальних одиниць холодильних установок. Ремонт 

металорізальних верстатів. Ремонт підйомно-транспортного устаткування. 

Особливості ремонту ковальсько-пресового встаткування. Ремонт машин і 

устаткування переробних підприємств. Види та періодичність технічного 

обслуговування і ремонту. 

Тема 10. Керування якістю ремонту машин. [8-10]  

Показники якості й методи оцінки рівня якості нової і відремонтованої 

сільськогосподарської техніки. Система та організаційні основи керування якістю 

продукції на підприємствах технічного сервісу. Види і методи контролю якості 

продукції. Завдання і функції служби технічного контролю. 
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Види та методи технічного контролю. Статистичні методи контролю. 

Класифікація, облік і аналіз браку й рекламацій. Забезпечення стабільності якості 

продукції. Сертифікація продукції і послуг підприємств технічного сервісу.  
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Основи організації ремонтно-обслуговуючої бази в  

                                          сільському господарств 

1 

Лекція 1 

Планування робіт 

ремонтно-

обслуговуючого 

підприємства. 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 1 

Планування потреби 

сільськогосподарсько

ї техніки в ремонтах і 

технічних 

обслуговуваннях. 

Обґрунтування 

виробничої програми 

ремонтної майстерні 

- - 2 - 1 

Лабораторна 

робота 1 

Розбирання та 

складання головної 

передачі трактора Т-

150К 

- 2 1 - 2 

Самостійна 

робота 1 

Вихідні дані для 

визначення потреби 

машин в ремонтах і 

ТО. Встановлення 

номенклатури робіт 

майстерні 

- - - 2 2 

 

2 

 
Лекція 2 

Розрахунок основних 

параметрів ремонтно-

обслуговуючого 

підприємства. 

2  - - - - 

Лабораторна 

робота 2 

Ремонт деталей 

газорозподільного 

механізму 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 2 

Вихідні дані для 

складання 

календарного плану 

роботи ремонтної 

майстерні  

-  - - 2 2 

3  
Лекція 3  

Організація 

виробничого процесу 

ремонту машин. 

2 - - - - 

Практичне Календарне - - 2 - 2 
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заняття 2 планування роботи 

майстерні 

Лабораторна 

робота 3 

Ремонт корпусних 

деталей тракторів 
- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 3  

Методика побудови 

лінійного графіка 

організації ремонту 

трактора 

- - - 2 2 

 

 

4 

 

Лекція 4  

Організація  робіт  на  

виробничих 

дільницях  

підприємства..  

2  - - - - 

Лабораторна 

робота 4 

Ремонт гідронасосів 

типу НШ 

гідросистеми 

тракторів 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 4  
Підготовка до 

лабораторної роботи 4 
- - - 2 2 

 

 

5 
Лекція 5 

Техніко-економічні 

показники ремонтно-

обслуговуючого 

підприємства. 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 3  

Побудова лінійного 

графіка організації 

ремонту трактора 

- - 2 - 2 

Лабораторна 

робота 5 

Ремонт 

гідророзподільників 

гідросистеми 

тракторів 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до 

лабораторної роботи. 

5 та ПМК 1 

- - - 2 2 

 

ПМК 1 

Підсумковий 

контроль за 

змістовий модуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  36 год. 10 10 6 10 35 

Змістовий модуль 2. Відновлення і ремонт складальних одиниць.  Якість ремонту. 

6 

Лекція 6  

Ремонт деталей і 

складальних одиниць 

двигуна 

2  - - - - 

Лабораторна 

робота 6  
Ремонт стартерів - 2 - - 2 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

6. 

- - - 2 2 
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Лекція 7 

Ремонт трансмісії і 

ходової частини. 

Ремонт гідравлічних 

систем. 

2  - - - - 

Практичне 

заняття 4  

Організація роботи 

виробничої дільниці 

ремонтної майстерні 

- - 2 - 2,5 

Лабораторна 

робота 7 

Розбирання та 

складання коробки 

передач 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 7 

Методика організації 

роботи виробничої 

дільниці ремонтної 

майстерні 

- - - 2 2 

 

8 

Лекція 8  

Ремонт електроустат-

кування. Ремонт 

робочих органів і 

складальних одиниць 

с.г. машин. 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 8  
Ремонт генераторів - 2 - - 2 

Самостійна 

робота 8 

Підготовка до 

лабораторної роботи 8 
- - - 2 2 

9 

Лекція 9 

Ремонт устаткування 

тваринницьких ферм 

і технологічного 

устаткування. 

2  - - - - 

Практичне 

заняття 5  

Визначення  витрат  з 

поточного  ремонту  

трактора 

- - 2 - 2,5 

Лабораторна 

робота 9  

Ремонт вакуумних 

насосів  
- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 9  

Вихідні дані для 

визначення відсотка 

загальновиробничих 

накладних витрат 

майстерні. Заходи по 

зниженню 

собівартості ремонту 

машин  

- - - 2 2 

10 

Лекція 10  
Керування якістю 

ремонту машин 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 10 

Ремонт робочих 

органів 

грунтообробних 

машин 

- 2 - - 2 

Самостійна Підготовка до - - - 4 2 
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робота 10  лабораторної роботи 

10 та ПМК2 

 

ПМК 2 

Підсумковий 

контроль за 

змістовий модуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 – 36 год. 10 10 4 12 35 

    Екзамен 30 

   Всього з навчальної дисципліни - 72 год. 100 

 

 

  

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1  

  

1. Предмет і задачі курсу «Організація ремонту машин». 

2. Сутність планово-попереджувальної системи ТО і ремонту машин. 

3. Характеристика ремонтно-обслуговуючих дій, передбачених системою ТО і 

ремонту машин для забезпечення необхідного технічного стану машин і їхньої 

працездатності. 

4. Укажіть характерні риси стратегії планово-попереджувальної  системи по 

призначенню технічних обслуговувань і по призначенню ремонтних впливів. 

5. Характеристика стратегій проведення ремонтно-обслуговуючих дій по 

підтримці техніки в працездатному стані. 

6. Призначення і зміст структури ремонтно-обслуговуючих дій 

сільськогосподарської техніки. 

7. Методи планування (прогнозування) потреби машин у ремонтних впливах. 

8. Особливості планування потреби в ремонтах для тракторів, автомобілів, 

комбайнів, агрегатів і сільгоспмашин. 

9. Особливості планування потреби в ремонтах для окремої машини і групи 

машин. 

10. Які вихідні дані необхідні для визначення потреби машин і агрегатів у  

ремонтно-обслуговуючих діях. 

11. Принципи організації ремонтно-обслуговуючої бази України і за кордоном. 

12. Розподілення ремонтно-обслуговуючих робіт по місцю виконання. 

13. Виробнича програма ремонтного підприємства. 

14. Обґрунтування оптимальної програми ремонтного підприємства. 

15. Визначення обсягів робіт з ремонту машин. 

16. Особливості визначення обсягів робіт з капітального і поточного ремонту 

тракторів. 

17. Види нормативних трудомісткостей, які використовуються у ремонтному 

виробництві. Коректування трудомісткості. 

18. Календарний план робіт ремонтного підприємства. 

19. Графік завантаження ремонтної майстерні (призначення і методика побудови). 
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20. Виробнича потужність ремонтного підприємства, її визначення. 

21. Особливості визначення виробничої потужності спеціалізованих ремонтних 

підприємств і майстерень господарств. 

22. Визначення пропускної здатності діючих ремонтних підприємств. 

23. Методи ремонту і їхній вибір. 

24. Визначення трудомісткості технологічних видів робіт. 

25. Виробничий процес ремонту виробів і принципи його організації. 

26. Параметри організації виробничого процесу і їхнє визначення. 

27. Структура виробничого процесу ремонту машин. 

28. Застосування лінійних графіків в організації ремонту виробів і методика їх 

побудови. 

29. Терміни, які використовуються в сітьових графіках. 

30. Застосування сітьових графіків в організації ремонту виробів і методика їх 

побудови. 

31. Особливості побудови лінійних сітьових графіків для спеціалізованих  

майстерень і майстерень загального призначення. 

32. Параметри сітьового графіка і їх визначення. 

33. Призначення і зміст технічної підготовки виробництва. 

34. Зовнішня і внутрішня підготовка виробництва. 

35. Конструкторська підготовка виробництва. 

36. Технологічна підготовка виробництва. 

37. Організаційно-економічна підготовка виробництва. 

38. Категорія працюючого ремонтного підприємства. 

39. Визначення потреби ремонтного підприємства в робочій силі і  устаткуванні. 

40. Методи визначення потреби ремонтного підприємства в устаткуванні. 

41. Визначення потреби ремонтного підприємства в робочих місцях. 

42. Формування обсягу і змісту робіт на робоче місце. 

43. Задачі і зміст організації праці. 

44. Розподіл і кооперація праці в ремонтному виробництві. 

45. Організація робочих місць, їх оснащення. 

46. Обслуговування робочих місць. 

47. Атестація робочих місць. 

48. Планування матеріально-технічного постачання ремонтного підприємства. 

49. Визначення величини поточного і страхового запасу ремонтних матеріалів і 

запасних частин. 

50. Керування рівнем запасу ремонтних матеріалів і запасних частин. 

51. Організація технічного контролю в ремонтному виробництві. 

52. Організація допоміжних служб ремонтного підприємства. 

53. Планування коштів для проведення робіт з ремонту і ТО 

сільськогосподарської техніки. 

54. Основні і оборотні фонди ремонтного підприємства  і ефективність їхнього 

використання. 

55. Види собівартості ремонту машин. 

56. Калькуляція собівартості ремонту машин. 
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57. Планування прямих і накладних витрат собівартості ремонту машин. 

58. Мета і методика визначення відсотка накладних витрат ремонтної  майстерні. 

59. Шляхи зниження витрат на ремонт сільськогосподарської техніки. 

60. Економічна ефективність ремонту машин. 

61. Техніко-економічні показники діяльності ремонтного підприємства. 

62. Аналіз діяльності ремонтного підприємства. 

63. Документація, яка використовується при організації ремонту машин. 

64. Порядок і стадії проектування ремонтних підприємств. 

65. Зміст технічного проекту. 

66. Визначення габаритних розмірів будівлі виробничого корпусу. 

67. Розробка технологічних планів. 

68. Генеральний план. Вибір ділянки для будівництва підприємства. 

69. Охорона навколишнього середовища і праці. 

  

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2  

  

1. Ремонт блоку циліндрів і цилиндропоршневой групи.  

2. Ремонт кривошипно-шатунного механізму.  

3. Ремонт головки блоку циліндрів і механізму газорозподілу.  

4. Ремонт деталей паливної апаратури дизелів.  

5. Ремонт складальних одиниць мастильної системи й системи охолодження. 

6. Ремонт трансмісії.  

7. Ремонт ходової частини гусеничних машин. 

8. Ремонт ходової частини колісних тракторів і автомобілів. 

9. Ремонт гідронасосів. Ремонт гідроциліндрів. Ремонт розподільників.  

10. Ремонт гідропідсилювачів рульового керування. Ремонт гідротрансформаторів 

і гідромуфт. Ремонт рукавів високого тиску.  

11. Випробування гідравлічних систем. 

12. Класифікація систем електроустаткування. Види ремонту 

електроустаткування. Основні дефекти електроустаткування.  

13. Ремонт генераторів.  

14. Ремонт стартерів.  

15. Ремонт приладів системи запалювання.  

16. Ремонт реле-регуляторів, транзисторних комутаторів і електронних блоків 

керування. Ремонт акумуляторних батарей.  

17. Випробування відремонтованих виробів і систем електроустаткування. 

18. Основні положення по підвищенню довговічності робочих органів плуга.  

19. Ремонт робочих органів посівних машин.  

20. Ремонт робочих органів косарок, жниварок і зернозбиральних комбайнів. 

21. Ремонт устаткування систем водопостачання.  

22. Ремонт складальних одиниць доїльних установок.  

23. Ремонт складальних одиниць холодильних установок.  
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24. Ремонт металорізальних верстатів.  

25. Показники якості й методи оцінки рівня якості нової і відремонтованої 

сільськогосподарської техніки.  

26. Система та організаційні основи керування якістю продукції на підприємствах 

технічного сервісу. Види і методи контролю якості продукції.  

27. Завдання й функції служби технічного контролю. Види та методи технічного 

контролю.  

28. Статистичні методи контролю.  

29. Класифікація, облік і аналіз браку й рекламацій. Забезпечення стабільності 

якості продукції.  

30. Сертифікація продукції і послуг підприємств технічного сервісу.  
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