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oleksandr-petrovych/ 
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Кількість кредитів ЄКТС 3 

Загальна кількість годин 90 

 

Загальний опис навчальної дисципліни 

 

Анотація курсу. Навчальна дисципліна «Монтаж, експлуатація та ремонт 

обладнання»  (МЕРО) Модуль 1 «Монтаж та експлуатація обладнання» 

охоплює теоретичні і практичні компоненти проведення робіт з монтажу 

машин і обладнання переробного виробництва, забезпечення надійності роботи 

цього обладнання під час його експлуатації є логічним завершенням 

формування професійних знань здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за ОПП «Галузеве 

машинобудування». 

 Метою вивчення першого модуля навчальної дисципліни МЕРО є 

підготовка фахівців, які могли б самостійно організувати проведення робіт з 

монтажу машин і обладнання переробного виробництва, а також забезпечити 

надійність роботи цього обладнання під час його експлуатації. 

Завданням вивчення першого модуля дисципліни є: 

- надати інформацію з теоретичних основ монтажу, налагодженню, 

експлуатації 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 

монтажних робіт, використання в них відповідних машин та обладнання; 
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- навчити студента методиці вибору раціонального способу і розробки 

оптимального прогресивного технологічного процесу монтажу технологічного 

обладнання різного призначення; 

- надати інформацію щодо етапів розробки, оформлення і використання 

технологічної документації. 

 

Основний перелік тем лекцій 

 

1. Організаційно-технологічні особливості виконання монтажних робіт 

2. Організація і технологія монтажу обладнання 

3. Зміст типових операцій при монтажу обладнання 

4.  Такелажні роботи.  Наладка та пусконалагодження обладнання 

переробних підприємств 

5. Особливості монтажу технологічних трубопроводів переробних 

підприємств 

Основний перелік тем лабораторних занять 

 

 1. Організація проведення монтажних робіт. 

 2. Вивчення методики і правил проведення розмічальних робіт 

 3. Будова фундаментів під машини та обладнання переробних 

підприємств 

 4. Встановлення вивірка та закріплення машин та обладнання переробних 

виробництв 

 5. Вивчення та вибір вантажопідйомних механізмів 

 6. Розробка технології монтажу обладнання переробних виробництв 

7. Розробка заходів по монтажу обладнання 

8. Розробка технологічної карти монтажу обладнання 

9. Прив’язка технологічного обладнання на плані приміщення цеху 

 

     Політика курсу 

 

Для забезпечення високої якості знань необхідно виконувати наступні 

умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; 

систематично брати активну участь у освітньому процесі; чітко й вчасно 

виконувати навчальні завдання; брати активну участь у науково-дослідній 

роботі студентів; виключати мобільний телефон під час занять і під час 

контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; 

відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись академічної доброчесності. 

 

 

Рекомендована література 

 

1. Рудик Ф.Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования 

перерабатывающих предприятий. / Ф.Я Рудик, Н.В. Юдаев, В Н. Буйлов – 

Санкт-Петербург: „ГИОРД“, 2007 –352с. 
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2. Илюхин В.В. Монтаж, наладка, диагностика и ремонт оборудования 

предприятий мясной промышленности. / В.В. Илюхин, И.М. Тамбовцев. – 

СПб.: ГИОРД, 2005 – 456 с. 

3. Илюхин В.В. Монтаж, наладка, диагностика и ремонт оборудования 

предприятий молочной промышленности. / В.В. Илюхин, И.М. Тамбовцев, 

М.Я. Бурлев– СПб.: ГИОРД, 2006 – 500 с. 

4. Ялпачик В.Ф. Практикум з ремонту обладнання переробних і 

харчових виробництв. / В.Ф Ялпачик, Ф.Ю. Ялпачик, С.Ф. Буденко, В.Г. Циб. 

- Мелітополь. Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015. - 

235 с. 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри  

ОПХВ імені професора  Ф.Ю. Ялпачика  

д.т.н., професор                                                                  Кирило САМОЙЧУК 

 


