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Загальний опис дисципліни 

Мета освітнього компонента. 
Метою вивчення освітнього компонента «Технології обслуговування та ремонту 

енергообладнання і засобів автоматизації» є формування у здобувачів вищої освіти 

наукового мислення і діалектично-матеріалістичного світогляду, отримання комплексу 

теоретичних та практичних навичок із обслуговування та ремонту енергообладнання та 

засобів автоматизації, аналізу технологічних процесів монтажу, налагодження й 

експлуатації різноманітних видів енергообладнання підприємств сільськогосподарського 

призначення, необхідних для виробничої діяльності майбутнього інженера-дослідника. 

Завдання освітнього компонента. 

Основними завданнями вивчення освітнього компонента «Технології обслуговування 

та ремонту енергообладнання і засобів автоматизації» є: 

- теоретична та практична підготовка здобувачів вищої освіти із сучасних технологій 

проведення технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту енергетичного 

обладнання та засобів автоматизації у агропромисловому комплексі; 

- ознайомлення здобувачів вищої освіти з структурою енергетичної служби 

господарств та підприємств системи АПК; 

- аналіз та оцінка ефективності форм обслуговування та ремонту електрообладнання 

сільськогосподарських підприємств; 

- розуміння питань забезпечення експлуатаційних показників енергетичного 

обладнання протягом встановлення часу, а також відновлення його працездатності при 

мінімальних витратах часу, трудових та матеріальних ресурсів; 

- вивчення доцільності використання різних технологічних і технічних рішень для 

підвищення ефективності технологій обслуговування та ремонту енергообладнання та 

засобів автоматизації. 

Після вивчення навчальної дисципліни «Технології обслуговування та ремонту 

енергообладнання і засобів автоматизації» студент здатний буде продемонструвати 

наступні результати навчання: 

ДРН 1. Аналізувати сучасні підходи до технологій проведення технічного 

обслуговування, поточного та капітального ремонту енергетичного обладнання та засобів 

автоматизації; 

ДРН 2. Розробляти і реалізовувати основні види технічного обслуговування та 

ремонту, приймально-здавальних випробувань енергообладнання; 

ДРН 3. Розробляти річні графіки технічного обслуговування і поточного ремонту 

енергообладнання та засобів автоматизації; 

ДРН 4. Організовувати інженерні служби по експлуатації енергетичного обладнання 

та засобів автоматизації; 



ДРН 5. Розробляти та удосконалювати технології обслуговування та ремонту за умов 

різних форм обслуговування енергообладнання. 

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. Основи організації процесів обслуговування та ремонту енергообладнання. 

2. Проектування бази ремонту енергообладнання. 

3. Технологія ремонту силових трансформаторів. 

4. Технологія обслуговування та ремонту електричних машин 

5. Технологія ремонту пускозахисної апаратури напругою до 1000 В 

6. Технологія ремонту та особливості експлуатації кабельних та повітряних ліній 

електропередачі. 

7. Технологія ремонту котельних установок. 

8. Експлуатація автономних джерел енергопостачання 

9. Технологія ремонту й експлуатація систем тепло- та газопостачання. 

10. Технічні засоби автоматизації: основні поняття, класифікація. 

11. Організація ремонту приладів і засобів автоматизації. 

12. Організація технічного обслуговування та ремонту виконавчих елементів. 

13. Характеристика та експлуатація систем автоматичного управління. 

Тематика практичних занять: 

1. Розрахунок енерготехнічної служби об’єкту АПК. 

2. Визначення експлуатаційних режимів силових трансформаторів. 

3. Випробування електродвигуна змінного струму після ремонту. 

4. Визначення й усунення несправностей автоматизованих електроприводів. 

5. Випробування силового трансформатора після ремонту. 

6. Випробування та регулювання теплових реле та магнітних пускачів.  

7. Технічне обслуговування приладів і засобів автоматизації.  

8. Обслуговування систем автоматизованого управління енергообладнанням  

9. Планування робіт та складання річного графіку технічного обслуговування і поточного 

ремонту енергообладнання. 
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Інформаційні ресурси 
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