
                              МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

 Механіко-технологічний факультет 
                                        

Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв  

імені професора Ф.Ю. Ялпачика 

 
 

ПОГОДЖУЮ      ЗАТВЕРДЖУЮ 

Гарант ОПП Зав.кафедри ОПХВ ім. проф. 
Ф.Ю. Ялпачика 

доцент__________В.О. Олексієнко   доцент__________К.О. Самойчук 

«___»___________2020 р.    «___»___________2020 р. 

 

 

 

 
   

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО - СИЛАБУС 

  

 

з дисципліни_Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання._Модуль 2 Ремонт 

обладнання (за вибором студента) .  
                                     (найменування  та статус освітньої компоненти: обов’язкова або за вибором студента)  

для спеціальності   133 Галузеве машинобудування  

за ОПП Галузеве машинобудування 

                                                      (шифр, найменування спеціальності, освітньої програми)  

Форма навчання  денна   
                                           (денна, заочна)   

Кількість кредитів   3 кредита    

Курс  4 

Семестр 8-й  

Змістових модулів (підсумкових модульних контролів) - 2 

СРС - 50 годин,  

Форма контролю – Екзамен 
                                                    (екзамен або диференційований залік) 

Загальна кількість годин   - 90 годин 

 

 

 
  
  
  

 2020-2021 н.р.  



2 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика 

Силабус «Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання.  Модуль 2 Ремонт обладнання»  

2020–2021 н.р. 4 курс ГМ. 
 

 

    «МОНТАЖ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ. МОДУЛЬ 2 

РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ». Силабус для здобувачів ступеня вищої освіти 

бакалавр механіко-технологічного факультету спеціальності 133 Галузеве 

машинобудування - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 8 с.   

   

 Силабус  складений  на  підставі «Положення про програму навчання 

здобувачів вищої освіти - силабус» Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 16 с.  
                                                           (документ ким і коли виданий)              

 

 

Розробник:   Ломейко О.П., к.т.н., доцент. 

                         

 

Рецензент:     Кольцов М.П., к.т.н., доцент. 

  

   

Силабус  затверджений на засіданні кафедри «Обладнання переробних і 

харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» протокол № 1 від 01 

вересня 2020 року  

Завідувач кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика 

 

доцент_____________ Кирило САМОЙЧУК 

 

 

Схвалено методичною комісією механіко-технологічного факультету 

спеціальності 133 Галузеве машинобудування для здобувачів ступеня вищої 

освіти бакалавр за ОПП Галузеве машинобудування. 

Протокол №      від  «     »____________2020 року  

Голова, доцент_________ Андрій СМЄЛОВ 

  
  

 

 

  
 

  

 © ТДАТУ, 2020 
 



3 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика 

Силабус «Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання.  Модуль 2 Ремонт обладнання»  

2020–2021 н.р. 4 курс ГМ. 
 

1 Анотація курсу та Веб-сайт його розміщення 

Навчальна дисципліна "Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання  (МЕРО). 

Модуль 2 Ремонт обладнання" охоплює теоретичні і практичні компоненти проведення 

планових і позапланових робіт з технічного обслуговування машин і обладнання 

переробного виробництва і тим самим забезпечити надійність роботи цього обладнання під 

час його експлуатації 

 Веб-сайт курсу http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=363 

Примітка – для входу на портал потрібен логін і пароль. 

 

2 Мета викладання дисципліни 

Мета навчальної дисципліни МЕРО Модуль 2 Ремонт обладнання - підготовка 

фахівців, які могли б самостійно організувати проведення планових і позапланових робіт з 

технічного обслуговування машин і обладнання переробного виробництва і тим самим 

забезпечити надійність роботи цього обладнання під час його експлуатації.. 

 

3 Завдання вивчення дисципліни 

Завданнями другого модуля дисципліни є: 

- надання відомостей про організацію служби технічного обслуговування та ремонту 

на переробних та харчових підприємствах; 

- вивчення теоретичних основ ремонту машин, що входять до складу потоково-

технологічних ліній переробного виробництва; 

- ознайомлення з відомостями про механізацію та автоматизацію основ-них  

технологічних процесів ремонту; 

 - ознайомлення з інформацією про технічні засоби реалізації сучасних способів 

відновлення деталей та ремонту вузлів, агрегатів та обладнання в цілому;  

- вивчення основ організації, технології та технічної підготовки ремонтного 

виробництва галузі. 

 

4 Результати навчання  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- основні поняття і визначення теорії ремонту машин і обладнання; 

- основині положення попереджувальної системи і стратегії ремонту машин; 

- основні положення і термінологію теорії надійності технічних об’єктів; 

- напрямки забезпечення ефективності ремонтно-обслуговуючої системи; 

- основи механізації технологічних процесів ремонтного виробництва; 

- типові сучасні технології ремонту машин та їх окремих складових; 

- види та методи відновлення зношених деталей; 

- систему технічної підготовки ремонтного виробництва; 

 - основи технологічної підготовки виробництва. 

Вміти: 

- обґрунтовувати раціональну стратегію ремонтно-обслуговуючих дій, яка 

забезпечить технічну готовність парку обладнання в визначених умовах;  

- вибирати доцільний метод ремонту агрегатів і систем обладнання; 

- обґрунтовувати необхідність механізації технологічних операцій ремонту; 

- оцінювати стан об’єктів ремонту за допомогою відповідних засобів; 

- визначати склад та зміст операцій технологічного процесу ремонту об’єктів; 

- обґрунтовувати склад технічних засобів для реалізації відповідних ремонтних 

технологій; 

http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=363


4 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика 

Силабус «Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання.  Модуль 2 Ремонт обладнання»  

2020–2021 н.р. 4 курс ГМ. 
 

- виконувати наладку основного технологічного обладнання; 

- розробляти технологічну документацію на основні ремонтні операції; 

- формулювати основні положення технічного завдання на розробку (модернізацію) 

ремонтно-технологічного оснащення. 

- забезпечувати і контролювати виконання основних видів монтажних, 

експлуатаційних робіт. 

  

5 Пререквізити (Prerequisite) 

Дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для освоєння дисципліни 

МЕРО: “Вища математика”, “Фізика”, “Матеріалознавство і технологія конструкційних 

матеріалів”, “Деталі машин”, “Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка”, “Процеси і 

апарати харчових виробництв”. 

 

6 Постреквізити (Postrequisite) 

Дисципліни, для вивчення яких потрібні знання, уміння й навички, що здобуваються 

по завершенню вивчення дисципліни МЕРО: “Проектування переробних підприємств з 

основами будівництва. Частина 2 Проектування переробних підприємств”, “Технологічне 

обладнання переробних і харчових виробництв”,“ Теоретичні основи розрахунку та 

конструювання машин апаратів”, “Інженерно-технічне забезпечення переробних і харчових 

виробництв ”. 

 

7 Інформація про викладача  

Ломейко Олександр Петрович, доцент кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика 

oleksandr.lomeiko@tsatu.edu.ua 

Консультації щотижня: середа 15.30-16.30  

Галузь наукових інтересів: 

- напрямки розвитку технологічного обладнання харчової промисловості; 

- методи монтажу обладнання, конструкцій і комунікацій; 

- принципи планово-попереджувальної системи технічного обслуговування і  

ремонту технологічного обладнання; 

- удосконалення організації технічного обслуговування виробництва; 

- проектно-технічна та монтажно–технологічна документація. 

http://www.tsatu.edu.ua/ophv/people/lomejko-oleksandr-petrovych/ 

8 Структура курсу та форма контролю знань 

У структурі курсу вказані перелік тем, тривалість занять (курсу), форма контролю та 

оцінювання по кожній складовій освітнього процесу і графік підсумкового модульного 

контролю. 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Організація і теоретичні основи ремонту обладнання 

1 Лекція 1 

Організація технічного 

обслуговування та 

ремонту обладнання ПТЛ 

2 - - - - 

mailto:%3C?php%20get_post_meta(%20get_the_ID(),%20%27people_email%27,%20true%20)?%3E


5 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика 

Силабус «Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання.  Модуль 2 Ремонт обладнання»  

2020–2021 н.р. 4 курс ГМ. 
 

Лабораторне  

заняття 1 

Складання річного  
графіка ППР для одиниці 

обладнання 
- 4 - - 3 

Самостійна  

робота 1 
Види документації 

 з ремонту обладнання - - - 4 2 

Лабораторне  

заняття 2 
Розбирання вузлів 

 та агрегатів обладнання - 4 - - 4 

Самостійна  

робота 2 
Забезпечення 

розбиральних робіт - - - 4 2 

2 

Лабораторне  

заняття 3 

Дефектація деталей  
технологічного  

обладнання 
- 2 - - 2 

Самостійна  

робота 3 
Технічна документація з  

дефектації деталей - - - 4 2 

3 

Лекція 2  
Теоретичні основи  

ремонту обладнання 
2 - - - - 

Лабораторне  

заняття 4 

Розробка структурної 
схеми складання вузла 

обладнання 
- 2 - - 2 

Самостійна  

робота 4  

Основні принципи  
процесу складання вузлів 

обладнання 
- - - 4 2 

4 

Лабораторне  

заняття 5 

Балансування робочих 

органів обладнання. 

 

- 2 - - 2 

Лабораторне  

заняття 6 

Монтаж та демонтаж 

підшипникових вузлів 

обладнання 

- 2 - - 2 

Самостійна  

робота 5 
Балансування обладнання 

і його точність - - - 4 2 

5-6 

Самостійна  

робота 6 Підготовка до ПМК1 - - - 5 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 - - - - 10 

 

Всього за змістовий модуль 1 -  45 год. 
 

4 16 - 25 35 

 

Змістовий модуль 2.  Технологія обслуговування та ремонту обладнання 

 
 

Такелажні 

роботи 2 - - - - 

7 

Лабораторне  

заняття 7 

Методи відновлення  
працездатності типових 

з’єднань обладнання 
- 4 - - 3 

Самостійна 

робота 7 
Види і типи 

безшпонкових з’єднань 
- - - 4 2 

8 
Лекція 3 

Виробничий процес  
ремонту обладнання 

2 - - - - 

Лабораторне  
Методи обробки тиском 
при ремонті обладнання 

- 4 - - 4 
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заняття 8 (Ковальські та пресові 
роботи) 

Самостійна  

робота 8 

Інструментальне 
забезпечення ковальських 

робіт 
- - - 4 2 

9 

Лабораторне  

заняття 9 

Зварювальні роботи при 
ремонті обладнання 

- 2 - - 2 

Лабораторне  

заняття 10 

Ремонт компресора  
холодильної установки 

- 2 - - 2 

Самостійна  

робота 9 
Види робіт з наплавки 

зношених поверхонь 
- - - 4 2 

10 

Лекція 4 
Методи відновлення  

деталей 
2 - - - - 

Лабораторне  

заняття 11 

Застосування полімерних 
матеріалів при ремонті 

обладнання 
- 2 - - 2 

Лабораторне  

заняття 12 

Вибір раціонального 
способу відновлення деталі 

- 2 - - 2 

Самостійна  

робота 10 
Засоби діагностування 
з’єднань компресора 

- - - 4 2 

Самостійна  

робота 11 

Нові марки полімерних 
матеріалів для  

відновлення деталей 
- - - 4 2 

11-12 

Самостійна  

робота 12 
Підготовка до ПМК2 - - - 5 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 45 год. 4 16 - 25 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни 100 

 

 Поточний контроль успішності здобувачів ВО – проводиться на поточних заняттях 

відповідно до розкладу у вигляді усного контролю, тестового контролю або розв’язування 

проблемних ситуацій тощо.  

 Підсумковий модульний контроль здійснюється відповідно до модульної освітньої 

програми, академічного календаря і затверджених навчальних програм з дисципліни, 

розроблених на основі ОПП (ОНП) спеціальності у формі тестування. 

Основні вимоги до контролю знань наведені у Положенні про оцінювання знань 

здобувачів ВО ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-

content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf 

 

9 Методи та форми навчання викладання 

 Лекції (проблемні й оглядові), робота з малими групами, опитування, завдання, 

лабораторні та практичні заняття, форум. Для забезпечення цього процесу для студентів 

підготовлені різні матеріали такі як: роздаткові матеріали; презентації; озвучені відео файли; 

заняття із застосуванням телекомунікаційної техніки; дослідницькі методи;  робота в Internet 

аудиторіях – електронні лекції, семінари, лабораторні роботи, дистанційні консультації й ін. 

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf
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10 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; 

- не займатися сторонніми справами на заняттях;  

 - приймати 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. 

 

 11 Шкала оцінок 

Дисципліна МЕРО, оцінюється за 100-бальною шкалою.  

 Переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали у національну та шкалу ЄКТС 

здійснюється у наступному порядку: 

 

Шкала  

рейтингу 

ТДАТУ 

Оцінка 

за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен або диференційований залік 

90-100 A 5 (відмінно) 

82-89 B 
4 (добре)  

75-81 C 

67-74 D 
3 (задовільно)  

60-66 E 

35-59 FX 
2 (незадовільно) 

(з можливістю повторного перескладання) 

0-34 F 
2 (незадовільно) 

(з обов’язковим повторним вивченням курсу) 

 

12 Рекомендована література та  інформаційні ресурси 

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. 

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. 

5. Игнатьев В.Г. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильного оборудования./ В.Г. 

Игнатьев, А.И. Самойлов – М.: Агропромиздат, 1986- - 232 с. 
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Інформаційні ресурси: 

1 Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua  

2 Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/  

3 Сайт кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика http://www.tsatu.edu.ua/ophv/ 

4 Internet.  

 

13 Інформаційний пакет дисципліни 

Інформаційний пакет до дисципліни МЕРО розміщений на Веб-сайті курсу 

http://www.tsatu.edu.ua/ophv/course/montazh-ekspluatacija-ta-remont-obladnannja/ на якому 

знаходяться робоча програма навчальної дисципліни; завдання для самостійної роботи з 

методичними рекомендаціями; питання до заліку (екзамену); література базова та 

допоміжна; тексти лекцій з вказівкою назв тем та планів лекцій у відповідності до 

календарно-тематичного плану;  тестові завдання до ПМК; тестовий комплекс з дисципліни з 

глосарієм. 

 

http://nip.tsatu.edu.ua/
http://nip.tsatu.edu.ua/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/course/montazh-ekspluatacija-ta-remont-obladnannja/

