
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Монтаж, експлуатація та ремонт машин легкої промисловості

Рівень вищої освіти другий (магістерський)
Освітня програма Комп’ютерні науки, Мехатроніка та робототехніка, Обладнання
легкої промисловості та побутового обслуговування, Компютерно-інтегровані
технологічні процеси та виробництва, Якість, стандартизація та сертифікація
1. Анотація курсу:
Семестр: 2.
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180, з них лекції – 20 год. , лабораторні – 20
год., самостійна робота – 140 год.; кількість кредитів ЄКТС – 6.
Мета курсу – оволодіння компетентностями організації та проведення монтажних,
ремонтних робіт та робіт по експлуатації машин легкої промисловості.
Результати навчання дисципліни:
знати: методологію, методи і методики розробки і постановки на виробництво нового
виду продукції на етапах розробки технологічного забезпечення процесів її
виготовлення; основи організації та керування персоналом, документообігу;
вміти: застосовувати знання та розуміння основ організації виробничого процесу;
поліпшувати експлуатування об’єктів та процесів галузевого машинобудування на базі
систем автоматичного керування; ставити та розв`язувати завдання, застосовуючи
передові інженерні методи розрахунків;
здатен продемонструвати: фахову майстерність і навички;
володіти навичками: критичного аналізу та прогнозування параметрів працездатності
нових та існуючих механіко-технологічних систем, машин, матеріалів і виробничих
процесів машинобудування;
самостійно вирішувати: поставлені конструкторські задачі, розробляти та виконувати
кресленики деталей.
Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити і постреквізити):
Працездатність та надійність технічних систем в механічній інженерії, Управління
мехатронними системами, Охорона пpацi в галузі та цивільний захист.
Зміст дисципліни: Способи та системи змащування. Розрахунок параметрів мастил.
Пошкодження деталей та машин. Технологічні процеси ремонту деталей.
Пошкодження деталей та машин і методи їх визначення. Розробка технологічного
процесу ремонту. Класифікація методів ремонту. Методи ремонту деталей. Суть та
основні положення системи ТОРТО. Організація та планування ремонтних робіт.
Структура  та  функції  виконавчої  служби  головного  механіка. Тема 8. Основи
проектування дільниць ВГМ.
Види навчальних занять: лекція, лабораторне, консультація.
Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).
Методи навчання: пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, дослідницький.
Методи контролю: тестовий, лабораторний.
Форми підсумкового контролю: екзамен (семестр 2).
Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, питання для
поточного контролю, тести, питання для підсумкового контролю.
Мова навчання: українська.
2. Оцінювання:
Розподіл балів, які отримують студенти

Розподіл балів для екзамену
Поточне оцінювання та самостійна робота МК Екзамен СумаТ1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
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