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1 Опис навчальної дисципліни 

 
Характеристика 

навчальної дисципліни Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 
денна  

форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

13 Механічна інженерія 
(шифр і назва) 

За вибором  

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___–_____ 

                                          

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

Спеціальність – 133 

Галузеве машинобуду-

вання 

 

6-й 

Лекції 

20 год. 

Семінарські заняття 

20 год. 

Практичні заняття 

– год. 

Самостійна робота 

80 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,08 

самостійної роботи 

студента – 6,15 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Вид контролю: диф. залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 
Курс «Експлуатація та обслуговування машин» є дисципліною необхідною для 

професійної підготовки бакалаврів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». 
Сучасне виробництво вимагає від молодого фахівця уміння самостійно 

вирішувати принципово нові задачі, в практичній діяльності проводити 
випробування і дослідження, творчо використовуючи досягнення науки. 

Постійно зростає потік науково-технічної інформації. Молодий фахівець 
повинен уміти відбирати найоригінальніші ідеї і технічні новини. Без навичок 
дослідника важко орієнтуватися у все зростаючому обсязі знань. 

Курс «Експлуатація та обслуговування машин» спрямовано на набуття 
студентами навичок дослідника і розширення теоретичного кругозору. 

Мета дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» – інженерна 
підготовка студентів в області теорії надійності, загальних основ експлуатації та 
ремонту машин; надання необхідних знань для практичної діяльності інженера-
механіка в області створення, експлуатації і ремонту машин, що мають важливе 
значення для забезпечення високого технічного рівня, безпеки і максимальної 
ефективності їх виробничого використання. Ознайомити з основними положеннями 
теорії надійності обладнання та раціональними методами організації безпечної 
експлуатації, технічного обслуговування та експлуатаційного ремонту машин; 
навчити навичкам визначення ефективної продуктивності машин, раціонального 
обслуговування їх і підтримки в постійному працездатному стані. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: 

- теоретичний матеріал з даної дисципліни, зокрема терміни і визначення, 
використовувані у науці, техніці, виробництві та експлуатації виробів (машин), 
уживаних для оцінювання їх якості;  

- орієнтуватися серед основних чинників, що впливають на працездатність і 
довговічність машин та сучасних методів визначення оптимального значення 
терміну служби машин, вибору оптимального комплексу профілактичних заходів і 
ремонту машин. 
уміти: 

- визначати числових значення показників надійності та якості виробів з 
використанням теорем математичної статистики та теорії ймовірностей та будувати 
графіки;  

- вести розрахунки щодо параметрів, що характеризують їх експлуатаційні 
властивості, та оптимальних строків служби машин з метою своєчасного 
призначення технічного обслуговування і ремонту та підтримання машин у 
працездатному стані протягом усього терміну служби;  

- оформляти текстову та графічну документацію відповідно до вимог ЄСКД;  
- користуватися довідковою літературою. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основні поняття експлуатації машин 

Тема 1. Основні положення теорії надійності та довговічності машин. Загальні 
питання експлуатації машин. 
1. Основні терміни і визначення. 
2. Загальні питання експлуатації. 
 

Тема 2. Експлуатація машин. Шкідливі процеси, що виникають в машинах при їх 
експлуатації. Зношування і руйнування деталей машин. 
1. Організаційні форми управління  парками машин. 
2. Тягово-швидкісні властивості машин. 
3. Характеристика чинників, які викликають шкідливі процеси в машинах. 
4. Тертя, зношуваність та руйнування. 
 

Тема 3. Технічне обслуговування основних механізмів, вузлів і деталей машин. 
1. Планово-запобіжна система обслуговування машин. 
2. Відмова як основне поняття в технічній експлуатації. 
3. Види робіт, які регламентовані системою. 
4. Види технічного обслуговування. 
 

Змістовий модуль 2. Планування, організація та методи виконання  
ремонту машин. 

Тема 4. Ремонт машин. Види ремонту і їх характеристика. Організація і методи 
ремонту. 
1. Основні чинники, що визначають необхідність ремонту машин. 
2. Види ремонтів. 
3. Ремонтний цикл та нормування трудомісткості ремонту 
4. Календарне і технологічне планування ремонтів 
5. Підготовка машин до ремонту 
6. Організація ремонтної служби на підприємстві 
 

Тема 5. Основні операції ремонту машин. Технологічні способи усунення дефектів в 
деталях. 
 

1. Основні операції ремонту машин. 
2. Дефектація деталей і норми вибраковування типових деталей машин. 
3. Вузлове та загальне складання. 
4. Способи відновлення деталей машин 
5. Технологічні випробування машин після монтажу і ремонту 
 

Тема 6. Ремонт типових деталей, вузлів і основних складальних одиниць. 
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1. Організаційно-технологічні методи ремонту. 
2. Ремонт валів і осей. 
3. Ремонт підшипників та підшипникових вузлів. 
4. Ремонт зубчастих коліс та зірочок. 
5. Ремонт металоконструкцій та робочого обладнання деяких машин. 

 
 

4 Структура навчальної дисципліни 
 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

у тому числі у тому числі 

Назви змістових модулів і тем 

усього 
л сем лаб с.р. 

усього 
л сем лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Змістовий модуль 1 Основні поняття експлуатації машин. 

Тема 1. Основні положення 
теорії надійності та 
довговічності машин. Загальні 
питання експлуатації машин *. 

19 3 4 - 12 - - - - - 

Тема 2. Експлуатація машин. 
Шкідливі процеси, що 
виникають в машинах при їх 
експлуатації. Зношування і 
руйнування деталей машин *. 

29 4 5 - 20 - - - - - 

Тема 3. Технічне обслуговуван-
ня основних механізмів, вузлів і 
деталей машин *. 

18 3 3 - 12 - - - - - 

Разом за змістовим модулем 1 66 10 12 - 44 - - - - - 
Змістовий модуль 2. Планування, організація та методи виконання ремонту машин 

Тема 4. Ремонт машин. Види 
ремонту і їх характеристика. 
Організація і методи ремонту *. 

18 3 3 - 12 - - - - - 

Тема 5. Основні операції 
ремонту машин. Технологічні 
способи усунення дефектів в 
деталях *. 

19 4 3 - 12 - - - - - 

Тема 6 Ремонт типових деталей, 
вузлів і основних складальних 
одиниць *. 

17 3 2 - 12 - - - - - 

Разом за змістовим модулем 2 54 10 8 - 36 - - - - - 
Усього годин  120 20 20 - 80 - - - - - 

Примітка: Години на самостійну роботу відносяться до питань, зазначених зірочкою (*) 
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5 Теми семінарських занять 
Кількість 

годин 
№ 
з/п 

 
Назва  теми 

ДФН ЗФН 
 Модуль 1   

1 Розрахунок зносу напрямних верстата 4 - 

2 
Надійність машин: складання структурних схем 
з’єднань деталей машин і визначення параметрів 
імовірності безвідмовної роботи 

6 - 

3 

Визначення числових значень показників експлуатації 
та надійності машин, що ремонтуються, та машин, що 
не ремонтуються, з використанням основних теорем 
математичної статистики, теорії ймовірностей, а 
також дослідних даних. 

10 - 

 Усього годин 20 - 
 

  6 Самостійна робота 
Кількість 

годин 
№ 
з/п Назва  теми 

ДФН ЗФН 
1 Тема 1. Види відмов. Не відновлювані та 

відновлювальні об’єкти. Закони надійності *. 12 - 

2 Тема 2. Визначення тягово-швидкісних показників 
автомобіля. Види тертя за наявністю змащення. Вплив 
виду тертя на характер і швидкість зношування 
контактувальних поверхонь *.  

20 - 

3 Тема 3. Принципом призначення виду ТО. 
Особливості переходу на осінньо-зимовий період при 
сезонному ТО. Види мастила та умови їх 
застосування. Паспорт змащення. Механізація  
процесів змащення та пристроїв для її здійснення. 
Технічного діагностування *. 

12 - 

4 Тема 4. Розрахунок витрат на виконання ремонтів. 
Показники ремонтної технологічності. Нормування 
трудомісткості ремонту *. 

12 - 

5 Тема 5. Пристосування, що використовуються для 
розбирання машин. Види вузлового складання *. 12 - 

6 Тема 6. Агрегатний метод ремонту. Ремонт великих 
деталей *. 12 - 

Усього забезпечення аудиторних занять* 32 - 
Забезпечення індивідуальних завдань 58 - 
Підготовка до іспиту 6 - 
Усього годин 80 - 
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7 Методи навчання 
Під час вивчення лекційного матеріалу викладач застосовує словесні 

методи навчання (лекція, розповідь, бесіда) та наочні (демонстрація, 
ілюстрація, використання технічних засобів навчання та комп’ютерної техніки), 
а також пояснювально-демонстраційні (отримання знань на лекції, з навчальної 
або методичної літератури, через екранний посібник у «готовому» вигляді). 

При проведенні семінарських занять широко застосовуються вербальні 
методи (пояснення, інструктаж), методи навчання за характером логіки 
пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція), репродуктивні методи 
(застосування вивченого матеріалу на основі зразка, правила, інструкції). 

Самостійна робота передбачає використання методів і засобів самостійної 
роботи з книгою (читання, конспектування, виготовлення таблиць, схем, 
графіків та ін.), а також частково-пошукового методу. 

 
8 Методи контролю 

1. Оцінка поточної роботи студентів: 
– активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 
– експрес-контроль під час аудиторних занять; 
– рівень знань, продемонстрований на практичних заняттях; 
– виконання аналітично-розрахункових завдань; 
– самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 
– результати тестування; 

2. Оцінка роботи на семінарських заняттях: 
– вибіркове усне опитування перед початком занять. 

– фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 5-10 
хв. 
– оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, 
оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і т.п. 
– письмове (до 45 хв.) тестування. 

3. Контроль у позанавчальний час: 
– перевірка конспектів лекцій і рекомендованої літератури; 
– індивідуальна співбесіда зі студентом на консультаціях. 
– перевірка та оцінка питань з частини лекційного  курсу, який студенти 
самостійно вивчають; 

4. Консультації: допомогти студентам розібратись у складних питаннях, а 
також проконтролювати знання студентів, скласти правильне уявлення про 
перебіг і результати навчальної роботи. 

5. Захист семінарських робіт після виконання кожної з них. 
6. Диф. залік: залікові та тестові питання. 
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9 Розподіл балів, що отримують студенти 
для іспиту 

Модуль 1 
Змістовий  модуль 1 

 

Вид занять 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

Підсум-
ковий тест 

(диф. 
залік) 

Сума 

Лекції 1 2 2 1 2 2 - 10 
Семінарські 
заняття - 20 - -  - - 20 

Лабораторні 
роботи - - - - - - - - 

Поточн. контр.: 
опитування 8 10 8 8 8 8 - 50 

Усього за  
1 модуль 9 32 10 9 10 10 - 80 

 
Т1, Т2 ... Т6 – теми лекцій змістового модуля 

 
 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Оцінка за національною шкалою Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   
82-89 В 
74-81 С 

добре  

64-73 D 
60-63 Е  

задовільно  

 
 

зараховано 

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 

1. Навчальний посібник з навчальної дисципліни «Експлуатація та 
обслуговування машин» для студентів денної та заочної форми навчання за 
напрямом 6.050502 – «Інженерна механіка» за професійними спрямуваннями 
«Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати та системи», 
«Обробка матеріалів тиском»; за напрямом 6.050503 – «Машинобудування» за 
професійними спрямуваннями «Колесні та гусеничні транспортні засоби», 
«Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та 
обладнання»; за напрямом 6.070106 – «Автомобільний транспорт» за 
професійним спрямуванням «Автомобілі та автомобільне господарство», 
Кременчук, КДУ, 2011. – 116 с. 

2. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 
дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів денної 
форми навчання зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування»  
освітнього ступеня «Бакалавр», 2019. – 20 с. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«Експлуатація та обслуговування машин» для студентів денної форми навчання 
зі  спеціальності  133 –  «Галузеве машинобудування»  освітнього  ступеня  
«Бакалавр», 2019. – 16 с. 

 

11 Рекомендована література 

Книги одного автора 

1. Банатов П. С. Износ и повышение долговечности горных машин. Москва: 
Издательство «Недра», 1980. 256 с. 

2. Елизаветин М. А. Повышение надежности машин. Москва: 
Машиностроение, 1979. 267 с. 

3. Несвитский Я. М. Техническая эксплуатация автомобилей. Київ: 
Государственное изд-во технической литературы, 1961. 296 с. 

 

Підручники і навчальні посібники 

4. Полянський С. К. Експлуатаційні матеріали: підручник: Київ: Либідь. 448 с.  
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Окремий том багатотомного видання 
5. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств: 

Учебник в 3 кн. – Кн. 1 / за ред.: Канарчук В. Е., Лудченко А. А. Київ: Выща 
шк., 1991. 359 с. 

6. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств: 
Учебник в 3 кн. – Кн. 2. Организация, планирование и управление / за ред.: 
Канарчук В. Е., Лудченко А. А., Курников И. П., Луйк И. А. Київ: Вища школа, 
1991. 406 с. 

7. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств: 
Учебник в 3 кн. – Кн. 3. Ремонт автотранспортных средств / за ред.: Канарчук 
В. Е., Лудченко А. А. Києв: Выща шк., 1991. 381 с. 

10. Трение, изнашивание и смазка. Справочник : в 2-х кн. – Кн. 2; под редакцией 
И. В. Крагельского и В. В. Алисина. – М : Машиностроение, 1979. – 358 с. 

 

12 Інформаційні ресурси 

Використання Інтернету 

 


