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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  4,5   
Галузь знань  

_____________________  
(шифр і найменування)  

  
вибіркова  

  

Модулів – 1  

Спеціальність (освітня 
програма, спеціалізація)  

_____________________  
(код і найменування)  

Рік підготовки:  
Змістових модулів – 2  4-й  4-й  
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання ___________  
                                          (назва)  

Семестр  

Загальна кількість 
годин - 135  

7-й  7-й  
Лекції  

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:  
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 8,92  

Освітній ступінь:  
  

30 год.  6 год.  
Практичні, семінарські  

14 год.  2 год.  
Лабораторні  

14 год.  2 год.  
Самостійна робота  

77 год.  125 год.  
Індивідуальні завдання: 

год.  
Вид контролю: екзамен  

  
Примітка.  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить:  

для денної форми навчання – 0,43 для 
заочної форми навчання – 0,07  
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1. Мета навчальної дисципліни  
Мета викладання дисципліни: вивчення та засвоєння студентами теоретичних 

основ проектування сучасної оснастки для зменшення витрат на технологічну 
підготовку виробництва та його інтенсифікації.  

Завдання - надати студенту знання необхідні для проектування технологічної 
оснастки:  

- уміння обирати оптимальну схему установки заготовки в пристосуванні; 
- розрахунків міцності деталей пристосувань; - проектування 
пристосувань.   
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати 

загальні компетентності: здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу інформації з різних джерел; вміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми; навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій; 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 
встановлювати закономірності процесів, що відбуваються при проектуванні 
технологічного оснащення, здатність обробляти отримані результати, аналізувати і 
осмислювати їх; здатність обирати технологічне оснащення у відповідності до 
виконаних розрахунків, розробляти технологічне оснащення з використанням 
засобів активного контролю, розпізнавати за результатами виконаних розрахунків 
якість спроектованого пристрою. Очікувані програмні результати навчання: 
вміння проектувати технологічну оснастку; вміння виконувати розрахунок 
пристосування на точність; вміння виконувати силовий розрахунок пристосування; 
вміння виконувати перевірочний розрахунок пристосування на міцність.  
  

2. Програма навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. Теорія базування. Вибір схеми установки.  

Розрахунок пристосувань на точність Тема 1. Вступ. Класифікація 
пристосувань. Вимоги до верстатних пристосувань  

Мета та завдання вивчення дисципліни. Класифікація пристосувань. Вимоги 
до верстатних пристосувань.  

Лекції - 2 години.  
Самостійна робота - 10 годин.  
Література — [1, 2, 5, 6, 7].  
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Тема 2 . Принципи базування та вибір баз  
Принципи базування та вибір баз. Схеми базування заготовок типу корпус, 

валик, диск. Комбіновані схеми базування. Повні і неповні схеми установки.  
Правило вибору баз - правило 6-ти точок.  

Лекції - 2 години.  
Самостійна робота - 12 годин.  
Література - [1, 2, 3, 4, 5].  
Тема 3. Основні та допоміжні установочні елементи  
Установочні елементи верстатних пристосувань. Конструктивні особливості. 

Основні та допоміжні установочні елементи пристосувань.  
Матеріали для виробництва установчих елементів.  

Лекції - 2 години.  
Самостійна робота - 14 годин.  
Література - [1, 2, 4, 5].  
Тема 4. Похибки установки та базування  
Похибки установлення заготовок в пристосуваннях. Поняття похибки 

установки, базування і закріплення заготовок в пристосуваннях. Умови їх 
виникнення. Визначення похибки базування заготовок при установці на зовнішні 
циліндричні поверхні, циліндричним отвором з паралельними висями і 
перпендикулярну їм площину (на два установлюючи пальці і опорні пластини), 
центровим гніздом (плаваючий і жорсткий) центру і т.п. Вибір оптимальної схеми 
установки у відповідності з допусками на розміри обробки.  

Лекції - 2 години.  
Лабораторна робота - 4 години.  
Самостійна робота - 14 годин.  
Література - [3, 4, 5, 6]  
Змістовий модуль 2. Розрахунок на точність. Силовий розрахунок 

пристосувань. Конструкція та проектування технологічної оснастки Тема 5. 
Розрахунок пристосувань на точність  

Розрахунок пристосувань на точність. Визначення загальної похибки обробки 
заготовок на металорізальних верстатах з використанням спеціальних 
пристосувань. Методика розрахунку налагоджувальних розмірів пристосувань. 
Визначення допусків на координатні розміри, визначаючі взаємне положення осей 
кондукторних втулок і їх положення відносно установчих елементів 
пристосування. Розрахунок контрольних розмірів установов (габаритів) для 
фрезерних пристосувань. Особливості налагодження інструменту на початкову 
точку обробки на верстатах з ЧПК.  

Лекція - 2 години.  
Самостійна робота - 14 годин. Література: 
[1, 2, 5, 14, 31]  



6  
Тема 6. Розрахунок сил затиску. Основні принципи закріплення 

заготовок в пристосуваннях  
Розрахунок сил затиску. Основні принципи закріплення заготовок в 

пристосуваннях і виборі точки прикладання сил затиску. Методика розрахунку 
сили затиску. Визначення коефіцієнтів запасу закріплення. Розрахунок сили 
затиску для типових схем базування і закріплення заготовок при точінні(установка 
в патрон, на поправлення в цанговий затискач і т.д.), при фрезеруванні, при одно - 
багатошпиндельній обробці отворів, та інших видах обробки.  

Лекція - 2 години.  
Лабораторна робота - 6 годин.  
Самостійна робота - 14 годин.  
Література: [1, 2, 5, 13, 14].  

Тема 7. Затискні пристосування. Конструкції. Розрахунок  
Затискні пристрої пристосувань. Види затискачів, їх класифікація, вимоги до 

затискних пристроїв пристосувань. Конструкції і розрахунок затискних пристроїв 
пристосувань. Конструкції і розрахунок пристроїв (різьбові, ексцентричні, клинові, 
пружинні, важільні, плаваючі затискачі і т.п.), їх перевага, недоліки, область 
використання. Установочно-центруючи затискні пристрої (призматичні, кулачкові, 
плунжерні, цангові, мембранні, гідро пластові), їх перевага, недоліки, точність 
центрування і область використання. Особливості та методика розрахунку 
Затискних пристроїв (пневматичних, гідравлічних, пневмо - гідравлічних 
підсилювачів, магнітних, електро - магнітних, електромеханічних, вакуумних, 
відцентрово - інерційних.  

Лекція - 2 годин.  
Лабораторна робота - 4 години.  
Самостійна робота - 14 годин.  
Література: [1, 2, 4, 5, 14].  

  
4. Структура навчальної дисципліни  

Назви змістових модулів і 
тем  

Кількість годин  
Денна форма  Заочна форма  

усього   у тому числі  усього   у тому числі  
лк  пр  лаб  інд  с.р.  лк  пр  лаб  інд  с.р.  

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

Змістовий модуль 1. Теорія базування. Вибір схеми установки. Розрахунок 
пристосувань на точність  
 Тема  1.  Вступ.  
Класифікація пристосувань. Вимоги до 
верстатних пристосувань  

11  2  2  2    5  10          10  

Тема  2  . 
 Принципи базування та вибір 
баз  

13  4  2  2    5  10          10  

Тема  3.  Основні 
 та допоміжні установочні 
елементи  

11  2  2  2    5  11  1        10  
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Тема 4. Похибки установки та 
базування  15  4  2  2    7  24  2  1  1    20  
Разом за змістовим 
модулем 1  

50  12  8  8    22  55  3  1  1    50  

Змістовий модуль 2. Розрахунок на точність. Силовий розрахунок пристосувань.  
Конструкція та проектування технологічної оснастки  

Тема  5. 
 Розрахунок пристосувань на 
точність  

28  4  2  2    20  26  1        25  

Тема 6. Розрахунок сил 
затиску.  Основні  принципи 
закріплення  заготовок  в 
 пристосуваннях  

32  8  2  2    20  44  2  1  1    40  

Тема  7.  Затискні 
 пристосування. Конструкції. 
Розрахунок  

25  6  2  2    15  10          10  

Разом за змістовим 
модулем 2  

85  18  6  2    55  78  3        75  

Усього годин  135  30  14  14    77  135  6  2  2    125  
  
  

  
5. Теми семінарських занять  

№  
з/п  

Назва теми  Кількість 
годин  

      
      

...      
  

                                                                                                               
6. Теми практичних занять  

№  
з/п  

Назва теми  Кількість 
годин  

1  Практичне  заняття  1  Аналіз  схем  установки 
 заготовок  в пристосуваннях  

2  

2  Практичне заняття 2 Розрахунок пристосувань на точність  4  

3  Практичне заняття 3 Розрахунок необхідних сил затиску в 
пристосуваннях  

4  

4  Практичне заняття 4 Розрахунок затискних пристроїв верстатних 
пристосувань  

2  

5  Практичне заняття 5 Перевірочний розрахунок на міцність  2  

...  Разом  14  
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7. Теми лабораторних занять  
№  
з/п  

Назва теми  Кількість 
годин  

1  Лабораторна робота № 1 Вплив конструкції установочних пальців 
на похибки базування.  

4  

2  Лабораторна робота № 2 Визначення надійності закріплення 
заготовок, що встановлені на оправку.  

4  

3  Лабораторна робота № 3 Визначення надійності закріплення 
заготовок, що встановлені в призму.  

2  

4  Лабораторна робота №4 Захватні пристрої роботів і 
маніпуляторів.  

2  

5  Лабораторна робота № 5 Похибки базування захватних пристроїв 
роботів і маніпуляторів   

2  

...  Разом  14  
  

8. Самостійна робота  
  

№  
з/п  

Назва теми  Кількість 
годин  

1  Тема 1. Вступ. Класифікація пристосувань. Вимоги до верстатних 
пристосувань  

5  

2  Тема 2 . Принципи базування та вибір баз  5  
3  Тема 3. Основні та допоміжні установочні елементи  5  
4  Тема 4. Похибки установки та базування  7  
5  Тема 5. Розрахунок пристосувань на точність  20  
6  Тема 6. Розрахунок сил затиску. Основні принципи закріплення 

заготовок в пристосуваннях  
20  

7  Тема 7. Затискні пристосування. Конструкції. Розрахунок  15  
  Разом   77  

  
  

9. Індивідуальні завдання  
  

  
10. Методи навчання  

Лекції, лабораторні роботи, практичні роботи, самостійні завдання, 
консультації.  
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11. Очікувані результати навчання з дисципліни   
Викладання цієї дисципліни забезпечує знання: проектування технологічного 

оснащення; вміння виконувати розрахунок пристосування на точність; вміння 
виконувати силовий розрахунок пристосування; вміння виконувати перевірочний 
розрахунок пристосування на міцність.  

  
12.Засоби оцінювання  

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 

зображення (рисунки, схеми, графіки);  
• практична робота – для використання набутих знань у розв’язання 

практичних завдань;  
• робота в лабораторії – симуляція роботи у виробничих умовах  
• аналітичний метод – уявного (практичного) розкладу цілого на частини 

з метою вивчення їх суттєвих ознак;  
• проблемне викладання матеріалу – для створення проблемної ситуації.  

  
  
  
  
  

  

  
  

13. Критерії оцінювання  
  

Оцінювання успішності студентів здійснюється окремо за кожний з трьох 
блоків змістових модулів на відповідному рубіжному контролі (РК) за 100бальною 
шкалою.  

  

Етапи роботи  Кількість балів  Екзаменаційне 
завдання  Кількість балів  

Опитування, 
конспект  0 – 20  Теоретичне 

питання 1  0 – 15  
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Лабораторні 
заняття  0 – 10  Теоретичне 

питання 2  0 – 15  

Практичні роботи  0 – 10  Задача  0 – 30  
Поточна сума балів  0 – 40  Сума балів за  0 – 100  

  
  

Загальна оцінка студента на кожному етапі роботи складається з оцінювання:  
активності та якості його роботи в аудиторії – до 35 %; 
виконання перевірочних завдань – до 30 %;  поточного 
опитування – до 35 %.   

  
Семестрова (підсумкова) оцінка студента з дисципліни складається з 

відповідних сум балів з округленням до цілого на користь студента і подальшим 
переведенням в національну та ECTS шкали.  

  
Кількість балів   Оцінка ECTS  Традиційна оцінка  

90 – 100   А  відмінно  відмінно  

зараховано  

85 –  89   В  дуже добре  
добре  

75 –  84   С  добре  
70 –  74   D  задовільно  

задовільно     

60 –  69   Е  достатньо    

35 –  59   FX  незадовільно  
незадовільно  не зараховано  

01 –  34   F  повторний курс 
навчання  

  

Студент, який отримав незадовільну семестрову оцінку, має можливість 
покращити результат під час перездачі екзамену при наявності звітів про всі види 
робіт, передбачених робочою програмою дисципліни.  

  
  

  
14. Методичне забезпечення  

  
1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Технологічна оснастка» для студентів зі спеціальностей: 131 «Прикладна 
механіка» освітня програма  «Технології машинобудування» 133 «Галузеве 
машинобудування» освітня програма  «Металорізальні верстати та системи» 
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усіх форм навчання / Укл. О. Б.  Козлова, Є. В. Вишнепольський. – 
Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 80 с.  

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 
«Технологічна оснастка» для студентів зі спеціальностей: 131 «Прикладна 
механіка» освітня програма  «Технології машинобудування» 133 «Галузеве 
машинобудування» освітня програма  «Металорізальні верстати та системи» 
усіх форм навчання / Укл. О. Б.  Козлова, Є. В. Вишнепольський. – 
Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 70 с.  

3. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни 
«Технологічна оснастка» для студентів зі спеціальностей: 131 «Прикладна 
механіка» освітня програма  «Технології машинобудування» 133 «Галузеве 
машинобудування» освітня програма  «Металорізальні верстати та системи» 
усіх форм навчання / Укл. О. Б.  Козлова, Є. В. Вишнепольський. – 
Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 50 с.  

4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 
«Технологічна оснастка» для студентів зі спеціальностей: 131 «Прикладна 
механіка» освітня програма  «Технології машинобудування» 133 «Галузеве 
машинобудування» освітня програма  «Металорізальні верстати та системи» 
усіх форм навчання / Укл. О. Б.  Козлова, Є. В. Вишнепольський. – 
Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 50 с.  

  
15. Рекомендована література Базова  

  
1. Ансеров  М.  А.  Приспособления  для  металлорежущих 

 станков  /  
М. А. Ансеров. – 4-е изд. – М. : Машиностроение, 1975. – 655 с.   

2. Богуслаев В. А. Станочные приспособления / В. А. Богуслаев,  
В. А. Леховицер, А. С. Смирнов. – Запорожье : ОАО «Мотор Сич», 2000. – 461 с.   

3. Боженко Л. І. Проектування верстатного спорядження / Л. І. Боженко. 
– Львів : Світ, 2001. – 296 с.   

4. Корсаков В. С. Основы конструирования приспособлений / В. С. 
Корсаков. – М. : Машиностроение, 1983. – 188 с.   

6. Переналаживаемая технологическая оснастка / Под ред. Д. И. Полякова. –  
М. : Машиностроение, 1988. – 256 с.  

5. Андреев Г. Н. Проектирование технологической оснастки 
машиностроительного производства: учебное пособие для машиностроит. вузов /  
Г. Н. Андреев, В. Ю. Новиков, А. Г. Схиртладзе, под ред. Ю. М. Соломенцева. −  
М.: Высш. шк., 1999. − 415 с.    

6. Горохов В. А. Проектирование и расчет приспособлений / В. А. Горохов. – 
Минск : Высшая школа, 1986. – 236 с.   

7. Фираго В. П. Основы проектирования технологических процессов и 
приспособлений / В. П. Фираго. – М. : Машиностроение, 1973. – 463 с.   
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8. Биргер И. А. и др. Расчет на прочность деталей машин : Справочник / И. А. 

Биргер, Б. Ф. Шорр, Г. Б. Иосилевич. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Машиностроение, 1993. – 640 с: ил.  

9. Горошкин А. К. Приспособления для металлорежущих станков. Справочник 
/ А. К. Горошкин. – М. : Машиностроение, 1979. – 303 с.   

10. Болотин  Х.  Л.  Станочные  приспособления  /  Х. Л. 
Болотин,  
Ф. П. Костромин. Изд. 5-е, перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1973. – 344 с.  

11. Аверченков В. И. Автоматизация проектирования приспособлений : 
Учеб. пособие / В. И. Аверченков, В. Б. Ильицкий. – Брянск : БИТМ, 1989. – 174 с.  

12. Станочные приспособления: Справочник. В 2-х т. / Ред. совет: Б.  
Н. Вардашкин (пред.) и др. М.: Машиностроение, 1984. – Т. 1 / Под ред. Б.  
Н. Вардашкина, А.А. Шатилова, 1984. – 592 с., ил.  

13. Станочные приспособления: Справочник. В 2-х т. / Ред. совет: Б.  
Н. Вардашкин (пред.) и др. М. : Машиностроение, 1984. – Т. 2 / Под ред. Б.  
Н. Вардашкина, В.В. Данилевского, 1984. – 656 с., ил.  

14. Новые цанговые зажимные и подающие механизмы: Учеб. пособие для 
слушателей заочных курсов повышения квалификации ИТР по проектированию и 
эксплуатации станочных приспособлений / Ю.Н. Кузнецов. – М. :  
Машиностроение, 1989. – 56 с.  
  

Допоміжна  
  

1. Конструкции приспособлений для станков с ЧПУ / Кузнецов Ю. И. и др. –  
М. : Высшая школа, 1988. – 303 с.   

2. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. l / Под ред. А. Г. 
Косиловой и Р. К. Мещерякова. 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 
1986. – 496 с., ил.  

3. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 / Под ред. А. Г. 
Косиловой и Р. К. Мещерякова. 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 
1986. – 656 с., ил.  

4. Ракович А. Г. Автоматизация проектирования приспособлений для 
металлорежущих станков / А. Г. Ракович. – М. : Машиностроение, 1980. – 136 с.   

5. Терликова  Т.  Ф.  Основы  конструирования  приспособлений  /  
Т. Ф. Терликова. – М. : Машиностроение, 1980. – 120 с.   

  

16. Інформаційні ресурси  
  

1. https://www.twirpx.com/files/science/machinery/tooling_service/csp/  
2. https://ozlib.com/873744/tehnika/tehnologicheskaya_osnastka  

  
  

https://www.twirpx.com/files/science/machinery/tooling_service/csp/
https://www.twirpx.com/files/science/machinery/tooling_service/csp/
https://ozlib.com/873744/tehnika/tehnologicheskaya_osnastka
https://ozlib.com/873744/tehnika/tehnologicheskaya_osnastka
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