
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

Механіко-технологічний факультет 

Кафедра технічного сервісу та систем в АПК 

СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни 

«РЕМОНТ МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ» 

http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=664 

Викладач 

к.т.н., доц. Смєлов Андрій Олександрович 

http://www.tsatu.edu.ua/tstt/people/smjelov-

andrij-oleksandrovych/ 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Загальна кількість годин 120 

Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Навчальна дисципліна "Ремонт машин та обладнання" (РМО) 

охоплює теоретичні і практичні компоненти які функціонально пов’язують засоби 

технологічного оснащення, предмети виробництва з виконавцями для виявлення 

несправних складових частини машин та знарядь виробництва, їх залишкової 

довговічності, відновлення справності та працездатності машин з найменшими 

затратами праці, енергетичних і матеріальних ресурсів, та коштів. Тому потрібні 

фахівці які ефективно виконуючи усі види ремонтних робіт і технічного 

обслуговування сільськогосподарської техніки, забезпечать прибуткове 

функціонування ремонтних підприємств. 

При цьому велике значення має вибір найбільш економічних технологій 

ремонтно-обслуговуючого виробництва, сучасного високопродуктивного 

обладнання та способів організації робіт. 

Метою Мета навчальної дисципліни РМО - навчити майбутніх фахівців 

забезпечувати працездатність сільськогосподарських машин за мінімальних витрат 

часу, трудових та матеріальних ресурсів. 

Завдання дисципліни полягає у засвоєнні сутності та особливостей 

стратегічного обліку на підприємстві, вивченні інструментарію стратегічного 

управлінського обліку та набутті практичних навичок у вирішенні управлінських 

завдань для реалізації бізнес-стратегії підприємства в умовах динамічного ринкового 

середовища. 
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Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

208 

Агроінженерія 

ЗК 6.Знання та 

розуміння 

предметної області та 

розуміння професії.  

ЗК 7.Здатність 

застосовувати знання 

у практичних  

ситуаціях.  

ЗК 8.Здатність 

вчитися і оволодівати 

сучасними  знаннями. 

ФК4.Здатність до 

конструювання машин 

на основі графічних 

моделей просторових 

форм та інструментів 

автоматизованого 

проектування.  

ФК9. Здатність 

виконувати монтаж, 

налагодження, 

діагностування та 

випробування 

сільськогосподарської 

техніки, 

технологічного 

обладнання, систем 

керування і 

забезпечувати якість 

цих робіт.  

ФК11. Здатність 

планувати і 

здійснювати технічне 

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарської 

техніки та 

технологічного 

обладнання.  

ФК14. Здатність 

здійснювати 

економічне 

обґрунтування 

доцільності 

застосування 

технологій та 

технічних засобів в 

агропромисловому 

виробництві, 

інженерно-технічних 

заходів з підтримання 

машинно-тракторного 

парку, фермської та 

іншої 

сільськогосподарської 

техніки в 

працездатному стані.  

РН1. Володіти гуманітарними, 

природничо-науковими та 

професійними знаннями; 

формулювати ідеї, концепції з метою 

використання у професійній 

діяльності.  

РН 2. Застосовувати міжнародні та 

національні стандарти і практики в 

професійній діяльності.  

РН4. Знати основні історичні етапи 

розвитку предметної області.  

РН5. Знати роль і місце 

агроінженерії в агропромисловому 

виробництві.  

РН7. Розв’язувати складні 

інженерно-технічні задачі, пов’язані 

з функціонуванням 

сільськогосподарської техніки та 

технологічними процесами 

виробництва, зберігання, обробки та 

транспортування 

сільськогосподарської продукції.  

РН8. Оцінювати та аргументувати 

значимість отриманих результатів 

випробувань сільськогосподарської 

техніки. 

РН9. Виявляти, узагальнювати та 

вирішувати проблеми, що виникають 

у процесі професійної діяльності, та 

формувати у майбутнього фахівця 

почуття відповідальності за 

виконувану роботу.  

РН14. Відтворювати деталі машин у 

графічному вигляді згідно з 

вимогами системи конструкторської 

документації. Застосовувати 

вимірювальний інструмент для 

визначення параметрів деталей 

машин.  

РН19. Застосовувати стратегії та 

системи відновлення працездатності 

тракторів, комбайнів, автомобілів, 

сільськогосподарських машин та 

обладнання. Складати плани-графіки 

виконання ремонтно-обслуговуючих 

робіт. Виконувати операції 

діагностування, технічного 

обслуговування та ремонту 

сільськогосподарської техніки.  

РН23. Аналізувати ринок продукції 

та сільськогосподарської техніки. 
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Складати бізнес-плани виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

Виконувати економічне 

обґрунтування технологічних 

процесів, технологій, матеріально-

технічного забезпечення аграрного 

виробництва. Застосовувати методи 

управління проектами виробництва 

продукції рослинництва та 

тваринництва.  

РН24.Організовувати виробничий 

процес підрозділів з технічного 

забезпечення агропромислових 

виробництв. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

Вступ. Стан  та перспективи розвитку ремонтно- обслуговуючої бази с.г. 

техніки. Теоретичні основи ремонту машин та обладнання. Причини порушення 

працездатності. Теоретичні основи тертя та зношування. 

2. Виробничий і технологічний процес ремонту машин та обладнання. 

Приймання машини в ремонт. Розбирання та очищення об’єктів ремонту. Дефектація 

деталей.  

3. Складання механізмів та систем. Балансування. Обкатка та випробуваня 

машин. Фарбування.  

4. У Відновлення посадок з’єднань. Класифікація способів відновлення деталей. 

Ручне та механізоване зварювання та наплавлення. Спеціальні види. зварювання, 

наплавлення Гальванічне нарощування деталей 

5. Застосування паяння та полімерних матеріалів при ремонті. Огляд сучасних 

технологічних способів відновлювання деталей Поверхневе зміцнення деталей. 

6. Проектування технологічних процесів ремонту деталей та машин. 

 

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 

 

1. Дослідження зношування конструкційних матеріалів. Дослідження зносів 

деталей методом штучних баз. 

2. Контроль технічного стану деталей і агрегатів, що поступають у ремонт. 

Дефектація деталей машин. 

3. Комплектування та складання шатунно-поршневої групи двигуна СМД-60. 

4. Складання блок-картера СМД-60. Встановлення гільз. Укладання 

колінчастого валу. 

5. Зрівноважування деталей та складальних одиниць після ремонту. 

6. Обкатування, випробування та контрольний огляд двигуна після ремонту. 

7. Ремонт гільз циліндрів двигунів обробкою на ремонтний розмір. 

8. Ремонт (відновлення) колінчастих валів. 

9. Ремонт розподільного валу. 

10. Ремонт  блок-картерів  двигунів. 

11. Автоматичні способи наплавлювання зношених поверхонь деталей. 

Зварювання в середовищі вуглекислого газу при ремонті машин. 
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Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Проектування технологічного процесу ремонту складальної одиниці (вузла). 

Загальні відомості про проектування ТП. Проектування технологічного 

процесу відновлення деталі агрегату. Технологічний процес дефектації. 

2. Вибір раціонального способу усунення дефектів. 

3. Розробка плану операцій технологічного процесу відновлення деталей 

машин. 

4. Розробка ремонтного кресленика. Оформлення технологічної документації. 

5. Розрахунок очікуваних техніко-економічних показників 

 

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 
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высш.с.х. учебных заведений). 
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