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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показ-

ників  

Галузь знань, 

 спеціальність,  

ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 
(денна або заочна) 

 

Кількість кредитів 3 

Галузь знань  

13 «Механічна  

інженерія» 
(шифр і назва) 

За вибором студента 
(обов’язкова  або за вибором студента) 

Загальна кількість 

годин – 90 
Спеціальність  

133 «Галузеве  

машинобудування»  
(шифр та назва) 

Курс Семестр 

Змістових модулів –2 4-й 7-й 

Тижневе навантаження: 

аудиторних занять –  

3 год. 
самостійна робота 

студента – 3,8 год. 

Ступінь вищої освіти 

Бакалавр 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 10 год. 

Лабораторні 

заняття 
22 год. 

Практичні 

заняття 
– 

Семінарські 

заняття 
– 

Самостійна 

робота 
58 год. 

Форма контролю:  

диференційований залік 
(екзамен або диференційований залік) 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПЕРШОГО МОДУЛЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Передмова 

Господарювання в умовах ринкових відносин висуває нові вимоги до підго-

товки фахівців сільського господарства, які ефективно виконуючи усі види ремо-

нтних робіт і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, забезпе-

чать прибуткове функціонування ремонтних підприємств. 

При цьому велике значення має вибір найбільш економічних технологій ре-

монтно-обслуговуючого виробництва, сучасного високопродуктивного обладнан-

ня та способів організації робіт. 

 Метою вивчення першого модуля дисципліни є підготовка фахівців, які 

могли б самостійно організувати проведення робіт з монтажу машин і обладнання 

переробного виробництва, а також забезпечити надійність роботи цього облад-

нання під час його експлуатації. 

Дисципліна „Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання" є однією з фахо-

вих дисциплін підготовки бакалаврів зі спеціальності 133 «Галузеве машинобуду-

вання”. Вона базується на дисциплінах загальноосвітнього і загально-інженерного 

профілю та має безпосередній зв‘язок з такими дисциплінами фахової підготовки 

спеціаліста як “Процеси і апарати харчових виробництв” та „Технологічне облад-

нання переробних і харчових виробництв”. 

Завданнями першого модуля дисципліни є: 

- надати інформацію з теоретичних основ монтажу, налагодженню, експлуа-

тації та регулювання машин та обладнання переробної галузі; 

- розкрити поняття про технологічний процес підготовки обладнання та місця 

його встановлення для монтажу та технологічний процес монтажу;  

-надати інформацію з сучасних технологій розміточних, підготовчих та мон-

тажних робіт, використання в них відповідних машин та обладнання; 

- навчити студента методиці вибору раціонального способу і розробки опти-

мального прогресивного технологічного процесу монтажу технологічного облад-

нання різного призначення; 

- надати інформацію щодо етапів розробки, оформлення і використання тех-

нологічної документації. 

Предметом вивчення дисципліни є технічні засоби для проведення монтаж-

них робіт, які застосовуються при встановленні обладнання переробної галузі, ви-

вчення експлуатаційних вимог до обладнання та продуктивне його використання. 

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати:  

- систему управління інженерною підготовкою монтажного виробництва; 

- основні методи і способи проведення монтажних, експлуатаційних робіт; 

- основи планування проведення монтажних, експлуатаційних робіт; 

- зміст монтажно-технологічної документації і вимоги до неї; 

- правила приймання будівель, споруд під монтаж технологічного обладнання; 

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

- планувати проведення монтажних, експлуатаційних та ремонтних робіт; 

- проводити перевірку проектно-кошторисної та технологічної документації 

на монтаж обладнання; 
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- виконувати розмічувальні роботи для монтажу технологічного обладнання, 

конструкції і трубопроводів; 

- розраховувати фундаменти під обладнання; 

- складати схеми стропування основних видів технологічного обладнання; 

- розробляти технологічні карти монтажу машин, обладнання і потоково-

технологічних ліній; 

- забезпечувати і контролювати виконання основних видів монтажних, екс-

плуатаційних робіт. 
Знати: задачі і зміст дисципліни, правила та порядок підготовки до монтаж-

них робіт, організацію їх виробництва; основні етапи проведення інженерно-
економічної підготовки виробництва та склад відповідної проектно-технічної та 
монтажно-технологічної документації; організаційні та технологічні особливості 
виконання різних видів монтажних робіт; порядок проведення та зміст типових 
операцій та прийомів, які застосовують при монтажі відповідного обладнання. 

Вміти: розраховувати фундаменти під різні види обладнання, проводити 
встановлення та вивірку обладнання на фундамент, розробляти технологічні кар-
ти монтажних робіт, проводити прив’язку на плані та розміточні роботи, складати 
монтажні схеми та креслення. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. ОРГАНІЗАЦІЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ 

 

Тема 1. Організаційно-технологічні особливості виконання монтажних робіт 
[1,с. 6-13; 2, с. 18-40] 

 Підготовка й організація виробництва монтажних робіт; 
 Етапи проведення інженерно-економічної підготовки виробництва; 
 Планування ведення монтажних робіт; 
 Приймання будівель, споруджень і фундаментів під монтаж обладнання та 

конструкцій; 
 Організаційно-господарські способи ведення будівельно-монтажних робіт; 
 Монтажепридатність обладнання. Організація монтажної площадки; 
 Передмонтажна ревізія обладнання і трубопровідної арматури. 
 

Тема 2. Організація і технологія монтажу обладнання  [1, с. 15-23; 3, с. 10-18; 
4, с. 21-25] 

 Технологія монтажу обладнання; 
 Технологічна карта на монтаж обладнання, конструкцій і комунікацій; 
 Порядок ведення площинних та просторових розміточних робіт; 
 Методи і способи монтажу обладнання, конструкції, і комунікації; 
 Основи і фундаменти; 
 Підлоги промислових будинків переробних цехів. 
 

Тема 3. Зміст типових операцій при монтажу обладнання [1, с. 6-11;  3, с. 19-
25] 

 Номенклатура обладнання при монтажі; 
 Зберігання обладнання перед монтажем; 
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 Передача обладнання в монтаж; 
 Технічна підготовка обладнання до монтажу; 
 Укрупнювальна збірка металоконструкцій; 
 Перевезення обладнання на об'єкт монтажу. 

 

Змістовий модуль 2. ПРОВЕДЕННЯ МОНТАЖУ ТА 

ПУСКОНАЛАГОДЖЕННЯ ОБЛАДНАННЯ 

Тема 4. Такелажні роботи.  Наладка та пусконалагодження обладнання пере-

робних підприємств [1, с. 32-60, с. 261-265;  2, с. 41-55, 117-130; 3, с. 350-367 5, с. 

21-40] 

 Підйомно-транспортні операції при монтажних роботах; 

 Підйом і установка обладнання в проектне положення кранами; 

 Такелажне оснащення монтажних робіт; 

 Переміщення обладнання і конструкцій у межах споруджуваного (реконст-

руйованого) підприємства; 

 Основи розрахунку елементів такелажного оснащення. 

 Організація робіт з наладка й пуску обладнання; 

 Організаційно-технічні заходи при наладці і пуску обладнання; 

 Технологічні операції при наладці обладнання. Ревізія обладнання. 

Тема 5. Особливості монтажу технологічних трубопроводів переробних підпри-

ємств [1, с. 182-195; 3, с. 421-435;  5, с. 171-186] 

 Монтаж трубопроводів з нержавіючої сталі для молока і рідких молочних 

продуктів; 

 Монтаж трубопроводів пневматичних установок; 

 Монтаж трубопроводів зі скляних труб; 

 Монтаж трубопроводів холодильних установок. 

 Загальні вимоги до монтажу обладнання водопостачання і каналізації; 

 Правила налагодження і пуску систем водопостачання і каналізації. 
 

4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на само-

стійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Організація монтажних робіт 

1-2 

Лекція 1 

Організаційно-

технологічні особливості 

виконання монтажних ро-

біт 

2 - - - - 

Лабораторне  

заняття 1 

Організація проведення 

монтажних робіт. 

 

- 4 - - 10 

Лабораторне  

заняття 2 

Вивчення методики і пра-

вил проведення розміча-

льних робіт 

- 4 - - 10 
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Самостійна  

робота 1 

Перемонтажна ревізія об-

ладнання і трубопровідної 

арматури 

- - - 9 5 

3-4  

Лекція 2  
Організація і технологія 

монтажу обладнання 
2 - - - - 

Лабораторне  

заняття 3 

Будова фундаментів під 

машини та обладнання 

переробних підприємств 

- 2 - - 5 

Самостійна  

робота 2  

Підлоги промислових бу-

дівель переробних 

цехів 

- - - 9 5 
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Лекція 3 
Зміст типових операцій 

при монтажу обладнання 
2 - - - - 

Лабораторне  

заняття 4 

Встановлення вивірка та 

закріплення машин та об-

ладнання переробних ви-

робництв 

- 2 - - 5 

6-7 

Самостійна  

робота 3 
Підготовка до ПМК 1 - - - 9 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  45 год. 6 12 - 27 50 
 

Змістовий модуль 2.  Проведення монтажу та пусконалагодження обладнання 

8-9 

 

Лекція 4 

Такелажні роботи.  Нала-

дка та пусконалагодження 

обладнання переробних 

підприємств 

2 - - - - 

Лабораторне  

заняття 5 

Вивчення та вибір ванта-

жопідйомних механізмів 
- 2 - - 6 

Самостійна 

робота 4 

Переміщення обладнання 

у межах підприємства 
- - - 6 2 

Лабораторне  

заняття 6 

Розробка технології  

монтажу обладнання  

переробних виробництв 

- 2 - - 6 

Самостійна  

робота 5 

Технологічні операції при 

наладці обладнання 
- - - 6 2 

10-11 

Лекція 5 

Особливості монтажу тех-

нологічних трубопроводів 

переробних підприємств 

2  - - - - 

Лабораторне  

заняття 7 

Розробка заходів по  

монтажу обладнання 
- 2 - - 6 

Самостійна 

 робота 6 
Документація по монтажу 

обладнання 
- - - 6 2 

12-13 

Лабораторне  

заняття 8 

Розробка технологічної 

карти монтажу 

обладнання 

- 2 - - 6 

Лабораторне  

заняття 9 

Прив’язка технологічного 

обладнання на плані при-

міщення цеху 

- 2 - - 6 
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Самостійна 

 робота 7 

Виконання технологічної 

карти монтажу машини 
- - - 6 4 

14-15 

Самостійна  

робота 8 
Підготовка до ПМК 2 - - - 7 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 - - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 45 год. 4 10 - 31 50 

    Диференційований залік - 

Всього з навчальної дисципліни 45+45=90 год. 100 

 

5 ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

Змістовий модуль 1 

ОРГАНІЗАЦІЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ 

1) Складові проекту організації будівництва та проекту проведення робіт 

2) Монтажепридатність обладнання 

3) Складові комплексу механомонтажних робіт 

4) Передмонтажна ревізія обладнання 

5) Підготовка та організація монтажних робіт 

6) Показники технологічності 

7) Задачі дільниці підготовки виробництва 

8) Вимоги до конструкції обладнання 

9) Склад проекту проведення робіт 

10) Етапи робіт по монтажу машин і обладнання 

11) Склад проектно-технічної документації на ведення монтажних робіт 

12) Методи монтажу обладнання 

13) Склад дільниці підготовки виробництва та призначення служб 

14) Види робіт, на які складаються технологічні карти 

15) Приймання будівель, споруд і фундаментів під монтаж обладнання 

16) Порядок ведення площинних і просторових розміточних робіт 

17) Вимоги до фундаментів під монтаж обладнання 

18) Основні розміточні операції 

19) Комплекс робіт по організації монтажної площадки 

20) Головні монтажні осі 

21) Способи будівництва об’єктів і монтажу обладнання 

22) Способи зміцнення ґрунтів 

23) Господарчий спосіб будівництва та монтажу обладнання 

24) Фундаменти та їх конструкція 

25) Підрядний спосіб будівництва та монтажу обладнання 

26) Визначення розмірів фундаменту 

27) Господарчо-підрядний спосіб будівництва та монтажу обладнання 

28) Перевезення обладнання на об’єкт 

29) Види підрядних договорів 

30) Установлення, вивірка та кріплення обладнання 
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31) Генеральний договір на ведення робіт 

32) Коефіцієнт монтажності обладнання (монтажної технологічності) 

33) Задачі функціонального персоналу 

34) Способи переносу розміточних осей 

35) Функції управління інженерно-економічною підготовкою виробництва 

36) Потоково-суміщений метод монтажу обладнання, призначення, характеристика 

37) Склад проектно-кошторисної документації на об’єкт 

38) Послідовний метод монтажу обладнання, призначення та характеристика 

39) Склад монтажно-технологічної документації 

40) Комплектно-блочний метод монтажу обладнання, призначення, характеристика 

41) Вимоги до монтажної площадки 

42) Крупноблочний метод монтажу обладнання, призначення та характеристика 

43) Зміст технологічних карт на ведення монтажних робіт 

44) Потоково-вузловий метод монтажу обладнання, призначення, характеристика 

45) Діяльність функціонального та лінійного персоналу 

46) Безпідкладковий метод монтажу обладнання, призначення, характеристика 

47) Інженерно-економічна підготовка виробництва, її задачі та призначення 

48) Технологія монтажу обладнання 

49) Прямий договір на ведення робіт 

50) Коефіцієнт складеності обладнання 

 

Змістовий модуль 2 

ПРОВЕДЕННЯ МОНТАЖУ ТА ПУСКОНАЛАГОДЖЕННЯ ОБЛАДНАННЯ 

1) Склад стандартизованого обладнання 

2) Способи очистки і промивки 

3) Склад не стандартизованого обладнання. 

4) Види операцій по складанню при монтажі обладнання 

5) Призначення та загальна характеристика технологічних машин 

6) Слюсарні роботи при монтажі обладнання 

7) Призначення та склад транспортного обладнання 

8) Перевірочні вимірювання при монтажу обладнання і конструкцій 

9) Данні технічної документації по технологічному обладнанню 

10) Зварювальні роботи 

11) Склад стандартизованого допоміжного обладнання 

12) Основні підйомно-транспортні операції при монтажу обладнання 

13) Номенклатура проектної документації на об’єкт монтажу 

14) Строповка, її призначення, данні до схеми строповки 

15) Групи обладнання і матеріалів при його зберіганні 

16) Вибір схеми строповки 

17) Зберігання обладнання і матеріалів 

18) Горизонтальне переміщення обладнання і металоконструкцій, розробка схем 

19) Документація на обладнання при його передачі для монтажу 

20) Вплив фактору стиснення на етапах будівництва об’єкту 

21) Оцінка технічного стану і підготовленості до монтажу обладнання 

22) Технічне забезпечення такелажних робіт 
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23) Технічна підготовка обладнання до монтажу обладнання 

24) Вибір раціональної такелажної оснастки 

25) Призначення та склад контрольної зборки обладнання 

26) Такелажне обладнання для переміщення обладнання в приміщенні 

27) Призначення та склад кінцевої зборки обладнання 

28) Вибір стрілових самохідних кранів 

29) Перевезення обладнання на об’єкт монтажу 

30) Організація пусконалагоджувальних робіт 

31) Способи переміщення обладнання 

32) Способи ведення пусконалагоджувальних робіт 

33) Тягове зусилля при переміщенні вантажу на листі під кутом (α=0º). 

34) Організаційно-технічні заходи 

35) Тягове зусилля при переміщенні вантажу на листі під кутом (α>15º). 

36) Етапи пусконалагоджувальних робіт. 

37) Тягове зусилля при переміщенні вантажу на котках під кутом (α=0º).  

38) Ревізія технологічного обладнання і запарно-регулюючої арматури 

39) Тягове зусилля при переміщенні вантажу на котках під кутом (α>15º).  

40) Випробування обладнання на холостому ходу. 

41) Визначення тягового зусилля при переміщенні вантажу на рейках 

42) Налагоджувальні та пусконалагоджувальні випробування обладнання під 

напругою 

43) Вади негабаритності обладнання. 

44) Технічна документація на проведення пусконалагоджувальних робіт. 

45) Технологія такелажних робіт 

46) Вимоги до об’єкта та випробування обладнання 

47) Підйом і установлення обладнання в проектне положення 

48) Організація робіт по наладці та пуску обладнання 

49) Укрупнене складання металоконструкцій 

50) Комплектування бригади наладчиків та підготовка кадрів для пусконала-

годжувальних робіт 

51) Технологічна документація для монтажу системи водопостачання. 

52) Монтаж секторно-технічних приладів переробних підприємств. 

53) Технологія конвеєрного виготовлення трубних заготовок. 

54) Монтаж внутрішніх водостоків. 

55) Порядок монтажу зовнішньої водопровідної мережі. 

56) Особливості монтажу санітарно-технічних кабін системи каналізації. 

57) Вивірка трубопроводу зовнішньої мережі системи водопостачання. 

58) Пусконаладочні роботи системи і обладнання каналізації та водостоків. 

59) З’єднання та оброблення розтрубного стику трубопроводу водопостачання 

зовнішньої мережі. 

60) Підготовчі роботи по монтажу теплових мереж підприємства. 

61) Попередні гідравлічні випробування трубопроводів зовнішнього водогону. 

62) Централізована заготівля монтажних вузлів і елементів систем теплопо-

стачання та опалення. 

63) Заключне гідравлічне випробування трубопроводів зовнішнього водогону. 
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64) Монтаж зовнішніх мереж тепло забезпечення підприємств. 

65) Підключення до діючого водогону споживаючих підприємств. 

66) Вади з’єднань та кріплень трубопроводів системи опалення підприємства. 

67) Склад проекту внутрішньої системи водозабезпечення. 

68) Види та монтаж компенсаторів трубопроводів системи опалення. 

69) Монтаж внутрішнього водопроводу. 

70) Монтаж нагріваючих приладів системи опалення підприємств. 

71) Монтаж вводу водопровідної системи. 

72) Види кріплень нагріваючих пристроїв. 

73) Типи та порядок монтажу водомірів. 

74) Вивірка траси трубопроводу системи опалення підприємства. 

75) З’єднання трубопроводів внутрішньої системи водопостачання. 

76) Вимоги до монтажу трубопроводів та стоків системи опалення підприємства. 

77) Вимоги до монтажу трубопроводів та водопровідних стоків. 

78) Послідовність монтажу однотрубного стояка системи водяного опалення. 

79) Монтаж водорозбірних та поливальних кранів системи водопостачання. 

80) Особливість монтажу панельної системи опалення. 

81) Монтаж насосної установки підвищення тиску. 

82) Контрольні випробування теплових мереж підприємства. 

83) Монтаж підігрівачів води. 

84) Промивка та наповнення системи опалення підприємства. 

85) Особливості монтажу санітарно-технічних кабін. 

86) Випробування системи опалення на щільність та “на ефект”. 

87) Пусконаладочні роботи системи та обладнань водопостачання. 

88) Склад робочого проекту на будівництво системи вентиляції підприємства 

та монтажного проекту. 

89) Підготовчі роботи перед монтажем системи каналізації. 

90) Склад документації проекту виробництва робіт системи вентиляції підп-

риємства. 

91) Монтаж роботи при централізованій заготовці вузлів та елементів систе-

ми каналізації.  

92) Централізоване виготовлення уніфікованих вузлів та деталей систем вен-

тиляції, кондиціювання повітря та пневмотранспорту 

93) Склад проекту зовнішньої системи каналізації. 

94) Методи виготовлення повітропроводів та їх різновиди. 

95) Склад проекту внутрішньої системи каналізації. 

96) Види з’єднань повітропроводів. 

97) Порядок монтажу зовнішньої мережі каналізації. 

98) Монтаж горизонтальних металевих повітропроводів. 

99) Порядок монтажу внутрішньої мережі системи каналізації підприємства. 

100) Монтаж повітропроводів у міжфермовому просторі. 
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