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Загальний опис освітнього компонента 

Мета освітнього компонента: 

Метою вивчення освітнього компонента "Технологія ремонту машин" є формування у 

здобувачів вищої освіти техніко-технологічного світогляду, отримання комплексу 

теоретичних та практичних навичок із сучасних технологічних рішень з ремонту і 

відновлення машин, а також з перспективами розвитку і удосконалення технологічних 

методів відновлення деталей та забезпечення працездатності. обладнання 

агропромислового комплексу. 

Завдання освітнього компонента: 

Основними завданнями вивчення освітнього компонента "Технологія ремонту машин"  
є розвиток знань, що забезпечують безперервне удосконалення технологічних методів 

виробництва та підвищення продуктивності праці в ремонтному виробництві. Напрямок 

дисципліни визначається завданням утримання машин заданої якості, які ремонтуються 

при найменшій собівартості. Розробка таких технологічних процесів пов’язана з доцільним 

вибором і створенням більш досконального технологічного обладнання, засобів 

механізації та автоматизації виробництва, приведенням техніко-економічних обґрунтувань 

та виконанням проектно-конструкторських розробок. Разом з цим ставиться завдання 

максимального скорочення термінів побудови та впровадження  технологічних процесів, у 

результаті чого прискорюється застосування нової техніки на стадії ремонту виробів. 

Після вивчення освітнього компонента «Технологія ремонту машин» здобувач 

вищої освіти очікувано буде здатен продемонструвати наступні результати 

навчання:  

ДРН 1. Науково обґрунтовано обирати методи забезпечення якості ремонту виробів, 

технологічні основи відновлювальних операцій та операцій механічної обробки деталей,  

складання та випробування виробів  сільськогосподарського машинобудування.  

ДРН 2. Аналізувати існуючі та проектувати нові технологічні процеси обробки 

відновлювальних деталей і складання машин різними методами проектування із 

застосуванням ЕОМ 

ДРН 3. На засадах системного підходу обирати раціональний спосіб технологічних 

впливів на деталь, її подальшої механічної обробки, вибір обладнання, та засобів 

технологічного оснащення,  розраховувати і призначати режими обробки, тобто вибирати 

раціональну технологію відновлення деталей. 

ДРН 4. Застосовувати методи контролю точності обробки деталей машин,  проводити 

дослідження з удосконалювання технологічних процесів обробки деталей  та складання 

виробів, з метою підвищення якості, продуктивності праці та зниження собівартості 

ремонтного виробництва 

Методи викладання, що пропонуються: 
Лекція-розповідь з поясненням, лекція-презентація з демонстрацією та використанням 

інтерактивних технологій. Практичні роботи з розрахунками за індивідуальним завданням. 

Тестування (опитування), з використанням навчальних і контролюючих тестів. 
 



Тематика лекційних занять: 

1. Загальний технологічний процес ремонту машин та його складові частини.  

2. Технологічні способи ремонту і відновлення деталей, вузлів і агрегатів машин.  

3. Методи досягнення точності і якості  в ремонтному виробництві.  

4. Основи проектування технологічних процесів.  

5. Технологія відновлення деталей типу валів. 

6. Ремонт і відновлення корпусних деталей. 

7. Технологія ремонту складових  частин тракторів, автомобілів і комбайнів.  

8. Основні напрямки подальшого розвитку технологічних методів ремонтного 

виробництва. 

10. Якість поверхонь деталей машин. 

11. Технологічні методи підвищення зносостійкості деталей.  

12. Проектування технологічних процесів складання виробів. 
 

Тематика практичних занять: 

1. Дослідження методик кількісного оцінювання зносів і дефектування типових деталей 

універсальними вимірювальними засобами. 

2. Дослідження методики виявлення прихованих дефектів деталей машин спеціальними 

засобами. 

3. Розробка розбирально-складальних операцій при ремонті автотракторних двигунів. 

4. Розрахунок технологічних режимів механізованого наплавлення деталей під шаром 

флюсу та у середовищі вуглекислого газу.  

5. Розрахунок технологічних режимів при електроконтактному наплавленні. 

6. Розрахунок технологічних параметрів функціональних покриттів сформованих 

електроіскровим методом. 

7. Проектування технологічного процесу механічної обробки. 

8. Визначення режимів різання на металорізальні операції. 

9. Визначення технологічної собівартості ремонту та відновлення за нормативним 

методом. 
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