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Передмова
Фахівець ОС «Магістр» повинен мати теоретичну та практичну
підготовку з питань машиновикористаня (експлуатації, діагностування та
ремонту

машин

організаторські

обладнання
питання

при

для

агропромислового

реалізації

технічної

виробництва),
політики

на

сільськогосподарському підприємстві та вміння працювати з людьми.
Для опанування навчального плану ОС «Магістр» абітурієнт повинен
мати знання ОС «Бакалавр» з напряму підготовки 6.100 102 «Процеси,
машини та обладнання АПВ» або спеціальності 7.100102.03 «Механізації
сільського господарства», або на основі ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст»,
не інженерної спеціальності.
Дана програма підготовлена викладачами факультету інженерії та
енергетики на підставі програм для ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації:
сільськогосподарські машини, машини та обладнання для тваринництва,
машини, обладнання

та їх використання при переробці с.-г. продукції,

трактори і автомобілі, ремонт машин, електропривод і автоматизація.

Енергетичні засоби АПВ
1. Основні

вимоги

до

енергетичних

засобів

агропромислового

виробництва (мобільні, стаціонарні).
2. Класифікація тракторів.
3. Класифікація автомобілів.
4. Класифікація двигунів внутрішнього згоряння.
5. Будова і принцип дії двигунів для легкого та важкого пального.
6. Будова трактора.
7. Будова автомобіля.
8. Класифікація рушіїв мобільних енергетичних засобів.
9. Тягово-зчіпні якості мобільних енергетичних засобів.
10. Класифікація та особливості використання валів відбору потужності.
11. Робоче та допоміжне обладнання мобільних енергетичних засобів.
Сільськогосподарські машини
1. Машини для обробітку ґрунту.
2. Меліоративні машини.
3. Машини для сівби та садіння.
4. Машини для захисту рослин від хвороб і шкідників.
5. Машини для заготівлі кормів.
6. Машини для збирання зернових культур.
7. Машини для збирання коренебульбоплодів.

Машини та обладнання для тваринництва
1. Основні завдання механізації на сучасному етапі.
2. Обладнання для утримання та догляду за тваринами.
3. Засоби напування тварин та водопостачання.
4. Основи кормоприготування, машини та агрегати.
5. Засоби зберігання, навантаження та роздавання кормів.
6. Системи та технічні засоби прибирання і утилізації гною.
7. Доїльні машини.

Машини, обладнання та їх використання при переробці с.-г. продукції
1. Машини та обладнання для зберігання зерна.
2. Машини для обладнання для виробництва борошна і крупів.
3. Машини для обладнання пекарень і хлібзаводів.
4. Машини та обладнання для переробки молока.
5. Машини та обладнання для переробки м’яса.
6. Машини для переробки плодоовочевої сировини.
7. Машини та обладнання для зберігання с.-г. продукції.

Ремонт машин та обладнання
1. Стан та перспективи розвитку ремонтно-обслуговчої бази с.-г. техніки.
Теоретичні основи ремонту та обладнання.
2. Виробничий і технологічний процес ремонту машин та обладнання.
3. Очищення агрегатів та деталей

машин. Розбирання машин

і

дефектування деталей.
4. Комплектування

деталей,

складання

агрегатів

і

машин

та

їх

випробування.
5. Фарбування машин, матеріали та устаткування .
6. Класифікація способів та методи відновлення спряжень.
7. Ручне та механізоване зварювання наплавлення під час ремонту і
відновлення деталей.
8. Спеціальні види наплавлення, зварювання та нанесення покриття.
9. Нарощення деталей електролітичними покриттями під час відновлення.
10. Поверхневе зміцнення деталей. Нарощення деталей електродуговою
металізацією, плазмовим, газополуменевим напиленням металевими
порошками.
11. Особливості

механічного

оброблення

Оцінювання ефективності відновлення.

відновлюваних

деталей.
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