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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 11,5 

(7/4,5); 

курсовий проект – 1,5 

Галузь знань 

13 Механічна інженерія 
За вибором ВНЗ 

Модулів – 3 

Спеціальність (освітня 

програма, спеціалізація):  

131 Прикладна механіка 

(Технології машино- 

будування) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання ___-_ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 345 (210/135); 

курсовий проект – 45 

7/8-й 7/8-й 

Лекції 

Тижневих годин для ден-

ної форми навчання: 

аудиторних – 6/5 

самостійної роботи сту-

дента – 8/5 

Освітній ступінь: 

перший (бакалаврський) 

рівень освіти 

 

56/30 год. 14/8 год. 

Практичні, семінарські 

14/20 год. 2/6 год. 

Лабораторні 

14/– год. 2/– год. 

Самостійна робота 

126/85 год. 192/121 год. 

Індивідуальні завдання:    

– – 

Вид контролю: 

залік /іспит залік / іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуаль-

ної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,68 / 0,58 

для заочної форми навчання – 0,1 / 0,12 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни –. підготувати фахівця для проектування ефективних тех-

нологічних процесів (ТП) виготовлення деталей, складальних одиниць і модулів, 

використання прогресивних методів обробки, високопродуктивного технологічно-

го обладнання та техніко-економічного обґрунтування прийнятих технічних рі-

шень. 
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Завдання вивчення дисципліни Загальним завданням курсу є підготовка ви-

сококваліфікованих фахівців, добре володіючих на сучасному рівні теоретичними 

основами і практичними навичками технологічного проектування процесів виго-

товлення деталей машин та їх складання у відповідності з поставленими вимога-

ми. 

Знання, які студенти отримують при вивченні цієї дисципліни використову-

ються при розробці курсового проекту та магістерської роботи. Також ці знання 

студенти випускники зможуть використовувати для подальшої роботи на підпри-

ємствах машинобудівного профілю, зокрема авіадвигунобудівної промисловості. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати за-

гальні компетентності: здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до пошуку, об-

роблення та аналізу інформації з різних джерел; вміння виявляти, ставити та вирі-

шувати проблеми; навички використання інформаційних і комунікаційних техно-

логій; здатність виявляти ініціативу, креативність та підприємливість при розробці 

проектів; здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних 

ідей; здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; здатність 

працювати автономно та в команді; фахові компетентності: здатність проводити 

аналіз існуючих та нових даних щодо технологічних та технічних задач, дослі-

джень, проблем тощо; здатність використовувати спеціалізовані комп’ютерні про-

грами та модулі на етапах життєвого циклу виготовлення промислових виробів; 

здатність проводити планування дослідження із залученням сучасних інформацій-

них технологій, формувати цілі, складати техніко-економічне обґрунтування тех-

нологічних рішень, що проводяться; здатність надати науково-практичне обґрун-

тування проектів; здатність моделювати процеси формоутворення поверхонь де-

талей, використовуючи набуті знання та методи із застосуванням комп’ютерних 

технологій та програмного забезпечення; здатність, використовуючи знання форм 

і методів наукового пізнання, застосовувати їх у галузі механічної інженерії; здат-

ність прогнозувати зміни в технологіях формоутворення деталей та заготовок, ви-

користовуючи патентні дослідження, рекомендації і стандарти, світову наукову та 

технічну літературу; здатність обробляти отримані результати, аналізувати і осми-

слювати їх; здатність застосовувати програмне забезпечення з науково-

обґрунтованим вибором даних; очікувані програмні результати навчання: ви-

користання професійно-профільованих знань для розробки маршрутної та опера-

ційної технології обробки заготовок; вибору способу отримання заготовки та його 

економічного обґрунтування; призначення оптимальних умов і режимів механіч-

ної обробки; технічного нормування операцій; розробки і ведення технологічної 

документації. 
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2. Програма навчальної дисципліни 

 

3.1 Перший блок змістових модулів 

 

Змістовий модуль 1. Вступ. Поняття та означення технологічного про-

цесу 

 

Тема 1 Вступ. Основні поняття та визначення 

Предмет, цілі, задачі та зміст дисципліни, бюджет навчального часу, звіт-

ність. Поняття виробничого процесу. Поняття технологічного процесу (ТП) і його 

структури. Визначення поняття «операція» в неавтоматизованому і автоматизова-

ному виробництві. Проектування ТП. ТП – як процес і як комплект документів. 

Технологічна документація. 

Типи виробництва і їх особливості на прикладах реальних машинобудівних 

підприємств нашого міста. Вплив типу виробництва на окремі етапи проектування 

ТП. 

[1] с.13…19, 264…270; [2] c. 19…26, 292…295; [3] c.6…25; [4] c.144…146, 

153…159; [5] c.435…443; [8,т.1] c.197…202; [12] c.19…23; [16,т.2] c.19…21.. 

 

Тема 2 Технологічність конструкції деталі 

Визначення технологічності конструкції деталі. Ознаки технологічності 

конструкції деталі. Якісні та кількісні критерії технологічності. Показники техно-

логічності. Технологічність виконання окремих конструктивних елементів деталей 

машин. Всебічний аналіз технологічності конструкції деталі. 

[1] с.271…275; [3] с. 30…36; [4] с.160…183; [12] с.10…18. 

 

Тема 3 Техніко-економічне обґрунтування прийнятого варіанта отри-

мання заготовки 

Методи і способи отримання заготовок деталей машин. Техніко-економічне 

обґрунтування прийнятого варіанта заготовки. Кількісні критерії порівняння варі-

антів. Додаткові розрахунки. 

[1] с. 275…277; [2] c.281…291; [3] c. 119…125, 148…157; [4] c.185… 196; 

[5] c.47…53; [12] c.25…39, 48…50; [15] c.141…173.. 

 

Змістовий модуль 2. Проектування маршрутної технології 

 

Тема 4 Основи методики проектування ТП механічної обробки 

Методика проектування ТП механічної обробки. Вихідні дані. Основні ета-

пи і задачі кожного з етапів розробки ТП. Принципи проектування ТП виготов-

лення деталей. Методи і стадії механічної обробки, схеми обробки, інструменти і 

устаткування, засоби контролю, техніко-економічні показники (ТЕП). 

[1] с.265…270; [3] c.130…131; [4] c.229…239; [8,т.2] c.417…437; [12] 

c.39…50, 139…141. 
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Тема 5 Маршрут обробки (елементарної) поверхні (МОП) 

Поняття маршруту обробки поверхні. Уточнення показників точності і якос-

ті поверхні заготовки при механічній обробці. Методика розробки МОП. Рекомен-

дації по розробці МОП. Приклади 

[1] с. 277…292. 

 

Тема 6 Маршрут виготовлення деталі (МВД) 

Поняття маршруту виготовлення деталей. Вихідні дані. Компоновка опера-

цій ТП. Рекомендації (правила) розробки МВД. Базування заготовок. Вибір техно-

логічного устаткування. Приклад. 

[1] с.293…301; [4] c.239…243. 

 

Тема 7 Типізація ТП 

Сутність типізації технологічних процесів. Класифікація деталей. Типи де-

талей. Галузі раціонального використання типових ТП. Поняття групової обробки 

деталей. Групування деталей. Групові технологічні процеси. Особливості обробки 

деталей на верстатах з ЧПУ. Верстати з ЧПУ та їх технологічні можливості, пере-

ваги і недоліки. Поняття цикла обробки. Підбір деталей для обробки на верстатах з 

ЧПУ. 

[2] c.340…352, 380…426; [3] c.145…148, 157…158; [4] c.283…293; [5] 

c.413…431; [8,т.1] c.234…249, 265…266, 542…557; [12] c.56…58. 

 

Змістовий модуль 3. Призначення припусків і розрахунок технологічних 

розмірів 

 

Тема 8 Припуск. Його визначення 

Поняття припуску і технологічного розміру. Елементи припуску. Види при-

пусків. Методи визначення припусків. Розрахунково-аналітичний метод визначен-

ня припусків (РАМОП), табличний (дослідно-статистичний) метод визначення 

припусків та за допомогою коефіцієнта уточнення припусків. Припуск і напуск. 

[1] с.301…306; [2] c.253…259; [3] c.93…102; [4] c.243…255; [12] c.59…83; 

[15] c.174…254. 

 

Тема 9 Розрахунки технологічних розмірів 

Методика розрахунку технологічних розмірів. Схема розташування припус-

ків, допусків і технологічних розмірів у залежності від способу розрахунку техно-

логічного розміру. Виконавчий технологічний розмір. Конструювання заготовки. 

Креслення заготовки і його зміст. 

[1] с.306…332; [2] c.259…264; [12] c.83…91. 

 

Змістовий модуль 4. Проектування операцій ТП 

 

Тема 10 Проектування операцій механічної обробки валів 

Службове призначення, види і конструктивні особливості, технічні умови на 
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виготовлення валів. Матеріал і заготовки на виготовлення валів. Задачі, які необ-

хідно вирішувати при проектуванні ТП валів. Базування валів. Технічні вимоги до 

обробки валів. Проектування операцій токарної обробки валів на багаторізцевих і 

гідрокопіювальних напівавтоматах. Проектування операцій обробки шпонкових 

пазів, шліців, отворів; фрезерно-центрувальної операції. Проектування операції 

шліфування шийок валів на торцекруглошліфувальному верстаті. Оздоблювальні 

методи обробки: тонке точіння, тонке шліфування, притирка, суперфініш, поліру-

вання. Зміцнюючі методи обробки. 

[4] c.304…320; [8,т.1] c.207, 276…279, 427…452; [8,т.2] c.383…414. 

 

Тема 11 Розробка операцій механічної обробки деталей на н/а 

Службове призначення, технічні вимоги, матеріал і заготовки. Проектування 

операцій, що будуть виконуватись на одношпиндельних і багатошпиндельних (ба-

гатопозиційних) напівавтоматах для деталей, зокрема, втулок і дисків. Вибір баз. 

Розподіл технологічних переходів між шпинделями чи позиціями. Схеми настро-

йок. Особливості призначення режимів різання і технічного нормування. 

[4] c.256…264, 346…351; [8,т.1] c.268…269, 281…307; [3] c.350…360. 

 

Тема 12 Проектування схем настройок 

Поняття наладки і настройки. Схема настройки і її зміст. Правила проекту-

вання схем настройок. Методи настройки. Поняття про оптимальний настройко-

вий розмір. Розрахунок настойкових розмірів. Розрахунок еталона. Розрахунок ко-

піра. Приклади. 

[8,т.1] c.274…276; [12] c.126…139. 

 

Змістовий модуль 5. Режими різання та технічне нормування 

 

Тема 13 Режими різання 

Основні критерії вибору режимів різання. Параметри режимів різання. Ета-

пи визначення (розрахунку) режимів різання при одноінструментній обробці. Осо-

бливості призначення режимів різання при обробці на багатоінстументальних та 

багатошпиндельних (багатопозиційних) верстатах. Особливості вибору режимів 

різання на верстатах з ЧПУ. 

[3] с.135…144; [4] c.271…276; [8,т.2] с. 261…303; [12] c.92…101; [16,т.2] 

с.21…41. 

 

Тема 14 Технічне нормування операцій 

Структура штучного часу. Основний час і методи його визначення. Поняття 

машино-автоматичного і машино-ручного часу. Структура допоміжного часу, пе-

рекриваємий і неперекриваємий основний та допоміжний час. Штучно-

калькуляційний час. Оперативний час. Додатковий час. Основні шляхи скорочен-

ня собівартості і трудомісткості механічної обробки. Перекриваємий основний та 

допоміжний час, як метод скорочення тривалості операції в цілому. Станкоємність 

та трудомісткість. Норма виробітку за годину або за зміну. 
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Оформлення технологічних карт. 

[1] c.20…21; [2] с.271…281; [3] с. 103…118; [4] c.147…159, 256…264; 

[8,т.1] с.202…207, 603…629; [12] c.14, 101…105; [16,т.2] с. 41…69. 

 

Змістовий модуль 6. Проектування ТП складання 

 

Тема 15 Основи проектування ТП складання виробів 

Головні поняття та визначення.  

Поняття технологічності деталей (вузлів). Якісний і кількісний аспекти. Ре-

монтопридатність. Етапи проектування складальних технологічних процесів. 

Визначення типу складального виробництва. Розрахунок такту випуску. Ро-

зробка конструктивно-технологічних схем складальних робіт. Розробка послідов-

ності слюсарно-складальних та регулювальних і настроювальних робіт. Вибір 

оснастки та її розрахунок. Забезпечення точності складання; вибір методів скла-

дання, які забезпечують необхідну точність. 

Комплектація складальних операцій з окремих переходів (складальних ро-

біт). Об’єднання переходів. Підготовчі та заключні операції складання (мийні або 

очисні операції, підборка, настройка, контрольні операції, діагностика, випробу-

вання, балансування, консервація, розконсервація та інші). 

[4] c.212...226, 293…303; [2] c.437…472; [3] c.471…481; [8,т.2] c.304… 306, 

332…340; [10] c.7…27, 68…102; [17]; [18] c.8…11, 36…37; [19]. 

 

Тема 16 Технічне нормування складальних операцій 

Етапи нормування складання. Норми часу. Особливості нормування розбор-

ки (ремонтних робіт). Річні фонди часу. 

Розрахунок кількості робочих місць (складальних стендів, верстатів). Розра-

хунок кількості робітників на складальній дільниці. 

Форми організації складальних робіт (бригадна, операційна, поточна). Схе-

ми розташування складальних постів (стендів, верстатів) на дільниці. Застосуван-

ня конвеєру. Особливості нормування при різних формах організації робіт. 

[2] c.476…477; [3] c.482…483, 486…495; [8,т.2] c.306…309; [10] 

c.504…531, 570…585; [11]; [18] c.11…13. 

 

Тема 17 Розрахунок ТЕП. Оформлення технологічних карт складання 

Розрахунок економічної ефективності застосування варіанту складальної 

операції, складального пристрою або ТП складання в цілому. Інші економічні по-

казники технологічних процесів складання (або ремонту). 

Технологічний контроль креслення деталей, вузлів, виробів. Специфікація. 

Технологічна документація до складального ТП: комплектовочна карта, ві-

домість матеріалів, маршрутна та операційні карти, контрольна (діагностична) ка-

рта. 

[2] c.478…480; [3] c.484, 519…520; [8,т.2] c.309…311; [10] c.486…492; [18] 

c.33…34, 41…43. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
 

Змістові модулі 

(теми) 

Кількість годин 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Вступ. Поняття та означення технологічного процесу 

Тема 1 Вступ. Основні 

поняття та визначення. 
12 2 – 2 – 8 12 1 – – – 11 

Тема 2. Технологіч-

ність конструкції дета-

лі 
15 4 2 – – 9 15 – – – – 15 

Тема 3. Техніко-

економічне обґрунту-

вання прийнятого варі-

анта отримання загото-

вки 

15 2 – 2 – 11 15 1 2 – – 12 

Разом за змістовим 

модулем 1 
42 8 2 4 – 28 42 2 2 – – 38 

Змістовий модуль 2. Проектування маршрутної технології 

Тема 4. Основи мето-

дики проектування ТП 

механічної обробки 
12 2 – 2 – 8 12 – – – – 12 

Тема 5. Маршрут об-

робки (елементарної) 

поверхні (МОП) 
15 2 2 – – 11 15 1 – 2 – 12 

Тема 6. Маршрут виго-

товлення деталі (МВД) 
12 2 – 2 – 8 12 – – – – 12 

Тема 7. Типізація ТП. 15 2 2 – – 11 15 – – – – 15 
Разом за змістовим 

модулем 2 
54 8 4 4 – 38 54 1 – 2 – 51 

Всього за 1-й блок 96 16 6 8 – 66 96 3 2 2 – 89 
Змістовий модуль 3. Призначення припусків і розрахунок технологічних розмірів 

Тема 8. Припуск. Його 

визначення 
15 2 2 2 – 9 15 1 – – – 14 

Тема 9. Розрахунки 

технологічних розмірів 
12 4 2 – – 6 12 – – – – 12 

Разом за змістовим 

модулем 3 
27 6 4 2 – 15 27 1 – – – 26 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 4. Проектування операцій ТП 

Тема 10 Проектування 

операцій механічної 

обробки валів. 
15 2 2 2 – 9 15 1 – – – 14 

Тема 11. Проектування 

операцій механічної 

обробки втулок і дис-

ків 

12 2 – – – 10 12 – – – – 12 

Тема 12. Проектування 

схем настройок 
15 2 2 2 – 9 15 1 – – – 14 

Разом за змістовим 

модулем 4 
42 6 4 4 – 28 42 2 – – – 40 

Всього за 2-й блок 69 12 8 6 – 43 69 3 – – – 66 
Всього за 7-й семестр 165 28 14 14 – 109 165 6 2 2 – 155 

Змістовий модуль 5. Режими різання та технічне нормування 

Тема 13. Режими рі-

зання 
15 4 4 – – 9 15 1 – – – 14 

Тема 14. Технічне нор-

мування операцій 
15 4 4 – – 7 15 – 2 – – 13 

Разом за змістовим 

модулем 5 
30 8 8 – – 16 30 1 2 – – 27 

Змістовий модуль 6. Проектування ТП складання 

Тема 15. Основи прое-

ктування ТП складання 

виробів 
20 4 4 – – 10 20 1 2 – – 17 

Тема 16. Технічне нор-

мування складальних 

операцій 
20 4 4 – – 12 20 1 – – – 19 

Тема 17 Розрахунок 

ТЕП. Оформлення тех-

нологічних карт скла-

дання 

20 4 4 – – 12 20 1 – – – 19 

Разом за змістовим 

модулем 6 
60 12 12 – – 34 60 3 2 – – 55 

Всього за 3-й блок і 

8-й семестр 
90 20 20 – – 50 90 4 4 – – 82 

Термін проведення IІI-го рубіжного модульного контролю (залік) – 12-й тиждень 8-госеместру 

Усього годин 255 48 34 14 – 159 255 10 6 2 – 237 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 - - 
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6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1 
Вибір заготовки. Техніко-економічне обґрунтування прийня-

того варіанта заготовки 2 год. 

2 Проектування маршруту обробки поверхні (МОП) 2 год. 

3 Призначення припусків табличним методом і розрахунки тех-

нологічних розмірів 2 год. 

4 Розрахунок припусків РАМОП і за допомогою коефіцієнтів 

уточнення припуску 2 год. 

5 Проектування маршруту виготовлення деталі (МВД). Оформ-

лення маршрутної карти (прискорене призначення МОП всіх 

поверхонь, оформлення МВД двома способами: таблицею та 

картою-схемою) 6 год. 

6 Проектування токарної операції. Призначення режимів різан-

ня та технічне нормування. Оформлення КЕ та операційної 

карти 4 год. 

7 

Проектування свердлильної операції. Призначення режимів 

різання та технічне нормування. Оформлення КЕ та операцій-

ної карти 4 год. 

8 
Розрахунок і призначення режимів різання на токарну опера-

цію різними методами, їх порівняння 2 год. 

9 
Розробка послідовності складання кермового механізму ЗАЗ-

966. Нормування складальних робіт 4 год. 

10 Проектування операції та ТП складання кермового механізму 

ЗАЗ-966. Оформлення технологічної документації складання. 6 год. 

 Разом                                                                               34 год 14/20 год. 
 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Проектування операції механічної обробки втулки для токар-

но-гвинторізного верстата. Нормування та хронометраж 

складових оперативного та штучно-калькуляційного часу. 6 год. 

2 Проектування операції механічної обробки і настройка тока-

рно-револьверного верстата на обробку партії втулок. Нор-

мування та хронометраж складових оперативного та штучно-

калькуляційного часу цієї операції. 4 год. 

3 Настройка токарного верстата з ЧПК на обробку партії вту-

лок. Нормування і хронометраж (порівняння результатів но-

рмування операцій, виконуваних на цих трьох верстатах). 4 год. 

 Разом 14 год. 
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8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Структура ТП. Типи та види виробництва 9 

2 Приклади технологічності конструкції, виробництва деталей, 

складання, ремонту 
12 

3 Проектування початкового ескізу заготовок 12 

4 Варіативність проектування 9 

5 Особливості складання МОП 9 

6 Особливості розробки МВД 9 

7 Підвищення продуктивності роботи технолога 14 

8 Визначення припусків на плоскі поверхні 10 

9 Методи визначення технологічних операційних розмірів 7 

10,11 Особливості проектування ТП виготовлення для різних кла-

сів деталей 
23 

12 Приклади схем настройок 12 

13 Відмінності розрахунку та визначення режимів різання різ-

ними способами 
15 

14 Особливості розрахунку норм часу для нетипових механіч-

них операцій 
13 

15 Варіативність комплектовочно-технологічних  схем скла-

дання (розбирання) виробів 
22 

16 Відмінності при визначенні норм часу для різних типів 

складального виробництва 
20 

17 Особливості оформлення технологічної документації скла-

дальних ТП 
15 

 Разом                                                                             211 год. 126/85 год. 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

 Для студентів денної форми навчання – РГЗ виконується згідно завдань 

практичних робіт (вибір заготовки; проектування маршрутів обробки поверхонь; 

технологічні розмірні розрахунки припусків і виконавчих розмірів; проектування 

схем настройок; проектування маршруту виготовлення деталі) за виданим індиві-

дуальним завданням: кресленням деталі і річною програмою випуску. РГЗ викону-

ється у вигляді пояснювальної записки об’ємом 15…25 аркушів. 

Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота, яка включає в 

себе завдання вищеназваної тематики. 
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Тематика курсового проектування 

Спроектувати технологічний процес виготовлення (середньої складності, на 

5…10 операцій) деталі: вала ступінчастого, вала-шестерні, втулки, зубчастого ко-

леса тощо. Запропонувати робоче та контрольне пристосування для однієї з опе-

рацій ТП. Розрахувати кількість технологічного обладнання на дільниці, на якій 

виготовляється деталь. 

Деталь, що видається на курсове проектування, повинна мати конструктивні 

елементи, що потребують розробки верстатного пристосування. Також необхідно 

розробити окремі операції та оформити технологічну документацію. 

 

10. Методи навчання 

 

 Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання: 

 розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу; 

 пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; 

 бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять; 

 ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх символічне зобра-

ження (рисунки, схеми, графіки); 

 практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практич-

них завдань; 

 аналітичний метод – уявного (практичного) розкладу цілого на частини з 

метою вивчення їх суттєвих ознак; 

 індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального; 

 дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до 

окремого, одиничного; 

 проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації. 

 

11. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Після вивчення курсу студенти повинні знати: основні поняття та означення 

технології машинобудування; закономірності впливу конструктивно-

технологічних факторів на точність і якість виготовлення деталей; методи механі-

чної обробки і методи досягнення потрібної точності і якості виготовляємих виро-

бів; методики проектування технології механічної обробки заготовок; методики 

призначення припусків і розрахунку технологічних розмірів; методики проекту-

вання схем настройок різальних інструментів, методику призначення режимів рі-

зання та норм часу, загальні вимоги щодо оформлення технологічної документації 

тощо та мати уявлення про основні проблеми та головні напрямки їх рішення су-

часного розвитку технології машинобудування, і зокрема авіадвигунобудування. 

 

12. Засоби оцінювання 

Успішність студентів денної форми навчання оцінюється за результатами: 

– письмове опитування з кожної теми; 
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– захисту звітів про виконання практичних робіт; 

– захисту звітів про виконання лабораторних робіт; 

– рубіжного контролю за кожний блок змістовних модулів та РГЗ. 

Контроль успішності студентів заочної форми навчання здійснюється за ре-

зультатами: 

– захисту звітів про виконання практичних робіт; 

– захисту звітів про виконання лабораторних робіт; 

– захисту контрольної роботи; 

– усного опитування за окремими змістовними модулями. 

 

13. Критерії оцінювання 

 

Критерії оцінювання для заліку – 7 семестр 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль № 2 

Змістовий 

модуль №3 

Змістовий 

модуль №4 100 

25 25 25 25 

 

Критерії оцінювання для екзамену – 8 семестр 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль №5 Змістовий модуль № 6 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
50 100 

10 10 10 10 10 

Т1, Т2 ... Т3 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового про-

екту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

85-89 В 
добре  

75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Студент, який отримав незадовільну семестрову оцінку за результатами РК, 

має можливість покращити результат під час підсумкового опитування при наяв-

ності звітів про всі види робіт, передбачених робочою програмою дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Теоре-

тичні основи технології виготовлення деталей та складання машин», для студентів 

спеціальності 131 Прикладна механіка, освітньої програми «Технології машино-

будування» всіх форм навчання/ Укл.: Гончар Н.В., Томілін В.М.– Запоріжжя: НУ 

«Запорізька політехніка», 2019. – 71 с. 

2. Додатки до методичних вказівок для виконання практичних занять з дис-

циплін «Технологічні основи машинобудування», «Технологія машинобудуван-

ня», «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» 

для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Тех-

нології машинобудування» та спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 

освітніх програм «Металорізальні верстати та системи» і «Колісні та гусеничні 

транспортні засоби» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання // 

Укл.: В.І. Ципак (перевидання 3-е). Під ред. Гончар Н.В. – Запоріжжя: НУ «Запо-

різька політехніка», 2019. – 61 с. 

3. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни 

«Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для 

студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології 

машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / Укл. 

Н.В. Гончар – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 34 с. 

4. 12. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Теоре-

тичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів 

денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» освіт-

ньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інжене-

рія» / Укл. Гончар Н.В., Черновол Н.М. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехні-

ка», 2019 – 26 с. 

 

15. Рекомендована література 

Базова 

1. Балакшин Б.С. Основы технологии машиностроения. - М.: Машиностроение, 

1969. – 485 с. 

2. Егоров М.Е. и др. Технология машиностроения. – Высшая школа, 1976. – 

536 с. 

3. Кован В.М. и др. Основы технологии машиностроения. -  М.: Машинострое-

ние. 1977. – 530 с. 

4.  Маталин А.А. Технология машиностроения. – Л.: Машиностроение, 1985. – 

512 с. 

5. Медвідь М.В., Шабайкович В.А. Теоретичні основи технології машинобуду-

вання. – Львів: Вища школа, 1976 – 256 с. 
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6. Руденко П.А. Проектирование технологических процессов в машинострое-

нии. – Киев: Высшая школа, 1985. – 256с. 

7. Справочник технолога-машиностроителя. Под ред. Косиловой А.Г. и Меще-

рякова Р.М. – М.: Машиностроение, 1985. – т.1, т.2. 

8. Бондаренко С.Г. Розмірні розрахунки механоскладального виробництва. – 

Київ: ІСДО, 1993. – 544 с. 

9. Новиков М.П. Основы технологии сборки машин и механизмов – М.: 

Машиностроение, 1980. – 592 с. 

10. Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку 

деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин и приборов в условиях 

массового, крупносерийного и среднесерийного типов производства – М.: 

Экономика, 1991.– 160 с. 

 

Допоміжна 

10. Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии 

машиностроения – Минск: Высш. школа, 1983. – 256 с. 

11. Технологія машинобудування. Навчальний посібник для студентів. Елект-

ронні книги для студентів – https://stud.com.ua/97095/tehnika/tehnologiya_mashino 

buduvannya 

12. Юрчишин І.І. та ін. Технологія машинобудування – Львів. Видавництво 

Львівської політехніки, 2009. –528 с. 

13. Косилова А.Г. и др. Точность обработки, заготовки и припуски в машиност-

роении: Справочник. – М.: Машиностроение, 1976. – 279 с. 

14. Справочник нормировщика-машиностроителя. Техническое нормирование 

механосборочных работ. Под ред.. Е.Н. Стружестраха – М.: Машгиз, 1961. – т.2, 

778 с. 

15. Солонин И.С., Солонин С.И. Расчёт сборочных и технологических размер-

ных цепей. – М.: Машиностроение, 1980.– 110 с.  

16. Ткаченко І.Г., Капаціла Ю.Б., Паливода Ю.Є. Технологія машинобудування: 

вступ до спеціальності. Посібник. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 84 с. Електронна ве-

рсія: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20446/1/Wstup.pdf 

17. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х томах. / Под ред. 

В.И. Анурьева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1989.– 728 с. 

18. А.В. Якимов. Технология машиностроения: Учебник для 

машиностроительных специальностей вузов. / А.В. Якимов, В.Н Царюк, А.А. 

Якимов и др. – Одесса.: Астропринт, 2001. – 608 с. 

 

16. Інформаційні ресурси 

19. Технологія машинобудування. Електронний ресурс: https://uk.wikipedia. 

org/wiki/Технологія_машинобудування 

20. Технологія машинобудування. http://bookwu.net/book_tehnologiya-

mashinobuduvannya_1079/ 

21.  Технологія машинобудування. http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/ 

6545;jsessionid=6EF1AD066E199897498CF492DD85DEED 

https://stud.com.ua/97095/tehnika/tehnologiya_mashino%20buduvannya
https://stud.com.ua/97095/tehnika/tehnologiya_mashino%20buduvannya
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20446/1/Wstup.pdf
http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/%206545;jsessionid=6EF1AD066E199897
http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/%206545;jsessionid=6EF1AD066E199897

