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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета курсу – засвоєння та придбання навичок, необхідних для розуміння принципових питань експлуата-
ції та ремонту машин металургійного виробництва. В програму курсу входять розділи в яких розглядаються пи-
тання технічного обслуговування, види ремонтів, зміст робіт, виконання яких на ремонтах обов’язково, організа-
ція ремонтів та технологія підготовки ремонтів, забезпечення запасними частинами та матеріалами, тривалість 
та періодичність ремонтів та інше. 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
Тема 1. Вступ, предмет і задачі курсу.  

Загальні відомості про експлуатацію і обслуговування металургійних машин і агрегатів. Основне технологі-
чне обладнання металургійних підприємств і всіх переділів металургійного виробництва: агломераційних 
фабрик та доменних цехів, основне обладнання мартенівських та конверторних цехів, основні агрегати для 
виробництва прокату. Планування основних металургійних цехів. 

Тема 2. Показники надійності роботи устаткування, що експлуатується. 
Основна термінологія теорії надійності. Відновлювані і не відновлювані об’єкти. Одиничні і комплексні по-
казники надійності. Основні показники надійності механічного устаткування та їх статистична і імовірнісна 
оцінки. Вимоги, що пред’являються до показників надійності. Вибір основних показників надійності. Експе-
риментально-розрахунковий метод оцінки надійності машин і агрегатів. 

Тема 3. Закони відмов устаткування, що експлуатується.  
Види відмов: незалежні, залежні, раптові, поступові, перемежовані, конструкційні, виробничі й експлуата-
ційні і їх визначення. Причини, що викликають відмови. 

Тема 4. Основні принципи побудови системи технічного обслуговування ДЕРЖСТАНДАРТ – 18322 – 78 «Система 
технічного обслуговування й ремонту техніки (СТОР)». 
Головне завдання персоналу металургійного заводу по забезпеченню безвідмовної роботи механічного ус-
таткування. Система плановопопереджувальних ремонтів (ППР). Недоліки системи ППР. Розрахунок 
терміну служби деталей. Система «Тоір» технічного обслуговування і ремонтів з автоматизованою систе-
мою переробки інформації. Функціональна модель системи керування технічним обслуговуванням. 

Тема 5 Методи визначення показників надійності. 
Параметричні і непараметричні методи визначення показників надійності. Визначення параметрів 
надійності приводів металургійного устаткування. Формули для визначення інтенсивності відмов й 
ймовірності безвідмовної роботи. Графік залежності ймовірності безвідмовної роботи від відношення t / T 
для експонентного закону. Формули щільності ймовірності розподілу. Графіки зміни щільності розподілу 
ймовірності f ( t ), ймовірності безвідмовної роботи Р ( t ) та інтенсивності відмов. 

Тема 6. Призначення та види технічного обслуговування. 
Залежність ефективності роботи механічного устаткування і його приводів від якості технічного обслугову-
вання: своєчасне проведення профілактичних робіт, запобігання аваріям, пожежі, відмовам й несправно-
стям, забезпечення роботи приводів з оптимальними режимами й у сприятливих умовах. Види технічного 
обслуговування. 

Тема 7. Регламенти та обсяги технічного обслуговування. 
Види профілактичних робіт. Періодичне і оперативне технічне обслугову-вання. Строки проведення обслу-
говування. Регламентне, календарне і комбіноване технічне обслуговування. Режими проведення 
технічного обслуговування. Змішаний режим технічного обслуговування. Оптимальна періодичність 
технічного обслуговування. Схема організації технічного обслуговування. Карта технічного обслуговування. 
Основні завдання щозмінного технічного обслуговування. Основні роботи, що виконує черговий слюсар при 
прийманні зміни. 

Тема 8. Приклади підвищення надійності роботи гідроприводів та їх обслуговування в металургійних цехах. Захо-
ди забезпечення надійності й ефективності роботи устаткування. Основне призначення технічного обслуго-
вування. Визначення оптимальної періодичності й обсягів профілактичних робіт і режимів експлуатації ус-
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таткування.  
Тема 9. Організація збору інформації про відмови й несправності. 

Збір інформації про відмови й несправності для визначення показників надійності й ефективності роботи. 
Профілактичні роботи, які виконуються при технічному обслуговуванні: контроль технічного стану, регулю-
вання, підтяжка кріплення, забезпечення герметичності, очищення (заміна) фільтрів, долив чистої рідини, 
злив відстою води. Три принципи призначення строків виконання періодичного технічного обслуговування : 
регламентний, календарний і комбінований. 

 
 
C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРО-
ГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення. 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних дже-
рел. 
ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
ЗК11. Здатність працювати і у команді. 

Спеціальні (фахові, предметні)  
компетентності (ФК) 

ФК2. Здатність застосовувати фундаментальні наукові факти, концепції, 
теорії, принципи для розв’язання професійних задач та практичних про-
блем галузевого машинобудування. 
ФК3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ФК4. Здатність втілювати інженерні розробки у галузевому машинобуду-
ванні з урахуванням технічних, організаційних, правових, економічних та 
екологічних аспектів за усім життєвим циклом машини:від проектування, 
конструювання, експлуатації, підтримання працездатності, діагностики та 
утилізації. 
ФК6. Здатність оцінювати техніко-економічну ефективність типових систем 
та їх складників на основі застосування аналітичних методів, аналізу ана-
логів та використання доступних даних. 
ФК7. Здатність приймати ефективні рішення щодо вибору конструкційних 
матеріалів, обладнання, процесів та поєднувати теорію і практику для 
розв’язання інженерного завдання. 

Програмні результати навчання  
 

РН2) Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив 
їхнього розвитку. 
РН4) Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і 
практичних проблему галузевому машинобудуванні.. 
РН7) Готувати виробництво та експлуатувати вироби, застосовуючи авто-
матичні системи підтримування життєвого циклу. 
РН10) Розуміти проблеми охорони праці та правові аспекти інженерної 
діяльності у галузевому машинобудуванні, навички прогнозування соціа-
льних й екологічних наслідків реалізації технічних завдань. 
РН12) Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання пара-
метрів об’єктів і процесів у галузевому машинобудуванні. 

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата Тема, план/короткі тези 

Форма діяль-
ності (занят-
тя), години, 

формат 

Завдання для СРС 
(література, ресурси в інтернеті, презентація, 

відеокурси) 

1 тиж-
день 

Тема 1. Вступ, предмет і задачі курсу.  
 

Лекція 
(2 години) 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна – 1, 2, 6 
додаткова - 6, 7 

1 та 2 
тиждень 

Тема 2. Показники надійності роботи 
устаткування, що експлуатується. 

Лекція 
(4 години) 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна –  1, 2, 6 
додаткова - 6, 7 

2 тиж-
день 

Тема 3. Закони відмов устаткування, що 
експлуатується. 
 

Лекція  
(2 години) 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна – 1, 2, 6 
додаткова - 6, 7 

3 тиж-
день 

Тема 4. Основні принципи побудови сис-
теми технічного обслуговування  

Лекція 
(2 години) 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна – 1, 2, 6 
додаткова - 6, 7 
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3 та 4  
тиждень 

Тема 5 Методи визначення показників 
надійності. 
 

Лекція 
(4 години) 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна – 1, 2, 6 
додаткова – 6, 7 

4 та 5  
тиждень 

Тема 6. Призначення та види технічного 
обслуговування. 
 
 
Експлуатація та обслуговування міксер 
пересувний  
 
Експлуатація та обслуговування шлако-
воза з чашою, яка саморозвантажується 
(V=16 м3)  
 
Експлуатація та обслуговування ножиць   

Лекція 
(6 годин) 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна – 1, 2, 6 
додаткова – 6, 7 

6 тиж-
день 

Практичне 
заняття 
(2 години) 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна – 1, 2, 6 
додаткова – 6, 7 

6 тиж-
день 

Практичне 
заняття 
(2 години) 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна – 1, 2, 6 
додаткова – 6, 7 

7 тиж-
день 

Практичне 
заняття 
(2 години) 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна – 1, 2, 6 
додаткова – 6, 7 

7 та 8 
тиждень 

Тема 7. Регламенти та обсяги технічного 
обслуговування. 
 
Складання актів передачі обладнання. 
Заповнення  журналів і робочої докумен-
тації 

Лекція 
(4 години) 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна – 1, 2, 6 
додаткова – 6, 7 

8 тиж-
день 

Практичне 
заняття 
(2 години) 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна – 1, 2, 6 
додаткова – 6, 7 

9  тиж-
день 

Тема 8. Приклади підвищення надійності 
роботи гідроприводів та їх обслуговуван-
ня в металургійних цехах. 

Лекція 
(4 години) 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна – 1, 2, 6 
додаткова – 6, 7 

10 тиж-
день 

Тема 9. Організація збору інформації про 
відмови й несправності. 

Лекція 
(4 години) 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна – 1, 2, 6 
додаткова – 6, 7 

 

Детальний план проведення лекційних, лабораторних і практичних занять, завдання для практичних занять, 
самостійної та індивідуальної роботи містяться в системі MOODLE у методичних рекомендаціях до практичних 
занять та самостійної роботи з дисципліни 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 
1. Б.П. Зуев, П.А. Зеленукин, В.А. Васильев. Современные методы ремонта оборудования. – Донецк, Донбасс, 

1972. – 93 с. 
2. Бабич И.М. и др. Совершенствование технического обслуживания металлургических машин. – К. – Метал-

лург, 1977 № 10, с. 39-40. 
3. Бессараб В.И. Проектирование и эксплуатация оборудования фабрик окомкования: справочник. – М.: Метал-

лургия, 1986. – 152 с. 
4. Гребенник В.М., Гордиенко А.В., Цапко В.К. Повышение надежности металлургического оборудования: Спра-

вочник. – М.: Металлургия, 1988. – 688 с. 
5. Гребенник В.М., Цапко В.К. – надежность металлургического оборудования: Справочник. – М.: Металлургия, 

1989. – 592 с. 
6. Иванов Б.С. Управление техническим обслуживанием машин. – М.: Машиностроение, 1978. – 160 с. 
7. Министерство черной металлургии. Положение о планово-предупредительных ремонтах (ППР) механическо-

го оборудования предприятий черной металлургии. – Тула: Приокск. Книжн. Изд-во, 1973. – 369 с. 
 

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
8. Организация технического обслуживания металлургического оборудования под ред. Седуш В.Я. – К.: Техни-

ка, 1986, - 124 с. 
9. Плахтин В.Д. Надежность, ремонт и монтаж металлургических машин. Учебник для ВУЗов. – М.: Металлургия, 

1983. – 415 с. 
10. Полунин В.А., Гуленко А.А. Эксплуатация мощных конвейеров. - М.: Машиностроение, 1989. – 365 с. 
11. Пучкин А.Е. Эксплуатация техническое обслуживание и ремонт гидроприводов металлургического оборудо-

вания. – М.: Металлургия, 1991. – 238 с. 
12. Седуш В.Я. Надежность, ремонт и монтаж металлургических машин. – Киев – Донецк: Высшая школа. Глав-

ное издательство, 1981. – 264 с. 
13. Седуш В.Я. Надежность, ремонт и монтаж металлургических машин. – К.: УМК, 1992. – 160 с. 
14. Федоровский Н.В., Дальшин В.В., Губанов В.И. и др. Автоматизация фабрик окускования железных руд и 

концентратов. – М.: Металлургия, 1986. – 206 с. 
15. Глинков Г.М., Маковский В.А. АСУ технологическими процессами в агломерационных и сталеплавильных 

цехах. – М.: Металлургия, 1981.– 360 с. 
16. Гребенник В.М., Сторожик Д.А., Демьянец Л.А. и др. Механическое оборудование металлургических заво-
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дов. Механическое оборудование фабрик окускования и доменных цехов. – К.: Высшая школа, 1985. – 312. 
17. Кобыляков И.И. Организация производства в доменных цехах. – Киев- Донецк: Высшая школа,1979 г.-208с. 
18. Королев А.А. Механическое оборудование прокатных цехов. – М.:Металлургия, 1965. – 516 с. 
19. Королев А.А. Прокатные станы и оборудование прокатных цехов. Атлас. – М.: Металлургия, 1981. – 200 с. 
20. Машины и агрегаты металлургических заводов: в 3 т. / А.И. Целиков, П.И. Полухин, В.М. Гребенник и др. – 

М.: Металлургия. – Т. 1-3. 
21. Усачов В.П. – Технологічні лінії та комплекси металургійних цехів. – У 2-х ч. – Ч.2. – Технологічні основи ком-

поновки ліній металургійних виробництв: Підручник для ВУЗів. – К.: ІСДО, 1994. – 416 с. 
 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНО-
ВНІ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТЬ  
22. http://bookwu.net/book_ekspluataciya-ta-obslugovuvannya-mashin_1037/ 
23. http://polka-knig.com.ua/book.php?book=334 
24. https://works.doklad.ru/view/uWBt1ffdCxk/all.html 
 
H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Навчальна дисципліна «Експлуатація та обслуговування машин» це нормативна дисципліна, яка є складовою 
циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», і є необхідною для опанування 
подальших навчальних дисциплін “Підйомно-транспортні машини”, «Гідравліка, гідро- та пневмопривод”, «Розраху-
нки металургійних механізмів та агрегатів» “ а також в випускних роботах на завершальному етапі підготовки бака-
лаврів та магістрів-механіків.  

Обов’язкового знання іноземних мов не потребує. 
 
I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

 Денна Заочна (2 семестр) 
Лекції 32 6 
Практичні  8 2 
Лабораторні - - 
Самостійна робота студента (СРС) 50 82 
Індивідуально-консультативна робота 
(ІКР) - - 

Курсова робота - - 
Години та форми проведення занять повинні співпадати із навчальним планом  

 
J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 
Поточний контроль, в т.ч.: 15 50 
оцінювання під час аудиторних занять 5 - 
виконання контрольних (модульних) робіт - - 
Виконання та захист практичних робіт 15 - 
виконання і захист завдань самостійної 
роботи 15 - 

науково-дослідницька робота - - 
Підсумковий контроль (диф.залік) 50 50 
Разом  100 100 

Підсумковий контроль. Проводиться у формі заліку   для денної у 1 семестрі та заочної форми у 2 семе-
стрі за  технологіями автоматизованої  системи  контролю  та  оцінювання  знань  здобувачів  вищої  освіти  
ZELIS  2  у тестовій  формі  за  завданнями,  складеними  на  основі  Силабусу  навчальної  дисципліни в хмар-
ному середовищі інструкція URL https://www.youtube.com/watch?v=HbWDBXNxRN8 в окремих випадках (карантин 
та інші форс-мажорі обставини) в системі MOODLE у тестовій формі URL  
https://moodle.duet.edu.ua/course/view.php?id=312#section-6 .Максимальна кількість балів – 50.  

Для заочної форми навчання  -  2 семестр у вигляді диференційного заліку виключно за результати поточно-
го контролю. Максимальна кількість балів -100. 
 

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала 
EСTS 

90 – 100 Відмінно A 
80 – 89 Добре B 
70 – 79 C 
66 – 69 Задовільно D 
60 – 65 E 
21 – 59 незадовільно з можливістю повторного складання екзамену FX 

http://bookwu.net/book_ekspluataciya-ta-obslugovuvannya-mashin_1037/
http://polka-knig.com.ua/book.php?book=334
https://works.doklad.ru/view/uWBt1ffdCxk/all.html
https://www.youtube.com/watch?v=HbWDBXNxRN8
https://moodle.duet.edu.ua/course/view.php?id=312#section-6
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(заліку) 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуа-

льним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи 

F 
 

 
K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків:   
 не запізнюватися на заняття;   
 не пропускати заняття (як лекційні. так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   
 самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   
 конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо 

під час виконання індивідуальних проектів/курсового проекту);   
 своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою практичні завдання;   
 брати очну участь у контрольних заходах;  

 
L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Для формувань компетентностей застосовуються такі методи навчання:  
вербальні/словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда); 
наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   
практичні  (різні види практичних завдань, вирішення кейсів, виконання графічних робіт, проведення експери-
менту, практики);  
пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 
студентами;   

 
M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕН-
НЯ 

мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор 
Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів. 
«ZELIS» – тестова система призначена як для поточного тестування знань студентів в діалоговому режимі, 
так і для ручного режиму. 
Viber – програма для відео та голосового зв’язку. 
e-mail (електрона пошта) –технологія і служба з пересилки та отримання електронних повідомлень між ко-

ристувачами комп'ютерної мережі. 

N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ ДИС-
ТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Здобувачам пропонуються цифрові системи управління навчанням (MOODLE, Google Classroom тощо) 
Google Classroom – безкоштовний веб-сервіс створений Google для навчальних закладів з метою спрощен-
ня створення, поширення і класифікації завдань безпаперовим шляхом. 
Зазначте Massive Open Online Course (MOOC) Platforms (широкодоступні, публічні, відкриті дистанційні он-
лайн курси), які ви рекомендуєте студентам для вивчення окремих тем курсу. Це можуть бути Coursera. 
EdX , Prometheus, Alison, Future Learn тощо. 

 
O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в 
темі листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб ві-
дповісти. Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 
 

P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандар-
тів академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інфо-
рмацією із застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є влас-
ною роботою студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізняти 
власні ідеї від інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього письмового схвалення викладачем, 
студенти можуть не подавати один і той же звіт двічі. 

https://zoom.us/
https://education.skype.com/
https://classroom.google.com/h
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://prometheus.org.ua/
https://alison.com/
https://www.futurelearn.com/
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 Положення про академічну доброчесність ДУЕТ. https://www.duet.edu.ua/ua/area/institut/vchena-rada  
 https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_silabus.pdf 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням кафедри Інжинірингу з галузевого машинобудування Навчально-наукового технологічного інсти-
туту Державного університету економіки і технологій - протокол № 13 від 23 червня 2022 року. 
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