
                                                                                                                                                                                       Форма № 4 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
(найменування центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки) 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»  
(повне найменування вищого навчального закладу) 

Кафедра ____Технологія машинобудування____________ 

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Перший проректор         

                                                                                                             

                                                                                                       ______________ Е.А. Гугнін 

“______”___________2021 року 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
 

___________________        МЕХАНОСКЛАДАЛЬНІ ДІЛЬНИЦІ ТА ЦЕХИ 
(код і назва навчальної дисципліни) 

спеціальність _____________________131 Прикладна механіка________________________ 
                                                                                   (код і назва спеціальності) 
освітня програма (спеціалізація) _____Технології машинобудування___________________ 

 (назва спеціалізації) 

 

інститут, факультет__________________Машинобудівний____________________________ 
    (назва інституту, факультету) 

 

мова навчання________________________українська_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2021 рік 



2 

 

Робоча програма                МЕХАНОСКЛАДАЛЬНІ ДІЛЬНИЦІ ТА ЦЕХИ________________ 
(назва навчальної дисципліни)     

для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка, освітня програма (спеціалізація) «Техно-

логії машинобудування».  
                                                                        (назва спеціалізації) 

 
„_21_” _серпня___, 2021 року - 13 с. 

 

Розробники:_______Кононов Віталій Владиславович, к.т.н, доцент _______________________ 
                                                                           (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання) 

 

 

 
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Технологія машинобудування» 

__________________________________________________________________________________ 

 

Протокол від  «27» __серпня__2021 року № 1 

 

Завідувач кафедри _____«Технологія машинобудування»________________________________ 
                                                                                                                         (найменування кафедри) 
 

«____» ___________________20______ року  _______________________ (__________________) 
                                                                                                                                      (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)          

 

Схвалено науково-методичною комісією ______машинобудівного______________факультету 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (найменування  факультету) 
 

Протокол від  «__02__» _____вересня______2021______ року № _1__ 

 

«____» ________________20______ року          Голова     ___________ (_____________________) 
                                                                                                                                                            (підпис)                           (прізвище та ініціали)          

 

Узгоджено групою забезпечення освітньої програми* ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

«____» ________________20______ року          Керівник групи    _________ (________________) 
                                                                                                                                                                             (підпис)                 (прізвище та ініціали)          

 

 

 
*Якщо дисципліна викладається невипусковою кафедрою 

 

 

 

 

 

__________ 2021 рік 

 

 

 

 



3 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 
Галузь знань 

13 Механічна інженерія 
За вибором ВНЗ 

Модулів – 2 

Спеціальність (освітня 

програма, спеціалізація):  

131 Прикладна механіка 

(Технології машино- 

будування) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання _____-

___ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

120 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для ден-

ної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи сту-

дента - 5 

Освітній ступінь: 

другий (магістерський) 

рівень освіти 

 

14 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

28 год. 6 год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

78 год. 110 год. 

Індивідуальні завдання:   

год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуаль-

ної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,35 

для заочної форми навчання – 0,08 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни - навчити фахівця проектувати лінії механічної обробки 

деталей з використанням прогресивних засобів обробки, високопродуктивного об-

ладнання, засобам механізації та автоматизації завантаження і розвантаження вер-

статів, пересуванню деталей між верстатами, вміло будувати виробничі процеси, 

технічному переоснащенню, реконструкції виробництва та створенню нових це-

хів. 
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Завдання вивчення дисципліни. Внаслідок вивчення дисципліни студент 

повинен знати: 

- сучасні методи проектування механоскладального виробництва; 

- принципи побудови автоматизованих виробничіх процесів; 

- взаємодію етапів отримання готових виробів; 

- кількісну та якістну зміну об’єктів виробництва; 

- основні та допоміжні виробничі системи. 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати загальні 

компетентності: вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність за-

стосовувати знання у практичних ситуаціях,  здатність працювати в команді, ви-

значеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків, здат-

ність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність оці-

нювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

фахові компетентності: здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проек-

тування (CAD), виробництва (CAM), інженерних досліджень (CAE) та спеціалізо-

ване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань з при-

кладної механіки, здатність до просторового мислення і відтворення просторових 

об’єктів, конструкцій та механізмів у вигляді проекційних креслень та тривимір-

них геометричних моделей.  

очікувані  результати навчання: для глибокого та всебічного розуміння проек-

тування механоскладальних дільниць та цехів необхідно вивчення та знання таких 

дисциплін: 

- технологія конструкційних матеріалів; 

- основи технології машинобудування; 

- технологія обробки типових деталей та складання машин; 

- металорізальні верстати; 

- технологічне оснащення; 

- автоматизація технологічних процесів; 

- система автоматизованого проектування технологічних процесів; 

- транспорт механоскладальних виробництв; 

- управління якістю; 

- економіка та організація виробництва; 

- охорона праці в галузі та техніка безпеки. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

 

Тема 1. Загальні відомості про дисципліну, основні уявлення та визна-

чення 

Мета та завдання вивчення дисципліни. Зміст робочої програми. Основні 

уявлення та визначення. Основні задачі проектування. Послідовність проектуван-

ня. Роль дисципліни при організації випуску конкурентоспроможньої продукції. 

Системи автоматизованого проектування дільниць та цехів. 
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Лекція – 1 година. 

Література: [1, с.11-30; 2, с.5-10; 4-7].  

 

Тема 2. Підготовка вихідних даних та порядок проектування механо-

складальних виробництв  
Передпроектні роботи. Завдання на проектування. Робочій проект (проект) 

та робоча документація.  

Лекція – 1 година.  

Література: [1, с.31-39; 2, с.11-21; 4-7]. 

 

Тема 3. Склад та кількість основного технологічного обладнання 

Основні положення щодо вибору складу технологічного обладнання. Ви-

робнича програма та методи проектування цеху. Методи визначення трудомістко-

сті та верстатомісткості обробки та складання. Розрахунок кількості основного те-

хнологічного обладнання та робочіх місць для потокового виробництва. Розраху-

нок кількості основного технологічного обладнання та робочіх місць для непото-

кового виробництва. Укрупненні засоби визначення кількості основного техноло-

гічного обладнання.   

Лекція –  2 години.  

Практична робота – 4 години. 

Література: [1, с.40-75; 2, с. 80-106; 4-7].  

 

Тема 4. Принципи та структура побудови основних виробничих проце-

сів  

Основні принципи вибору структури цеху. Методика вибору структури це-

ху та організаційних форм його основних підрозділів. Формування дільниць та лі-

ній цеху на ЕОМ. Розташування виробничих дільниць цеху. Попереднє визначен-

ня площі цеху та основних параметрів виробничих спобуд. Вибір варіанту розта-

шування обладнання на дільницях механічної обробки. Особливості розташування 

обладнання та робочих місць на дільницях складання. Планування обладнання та 

робочих місць. Вимоги до умов роботи обладнання.  

Лекція – 1 година. 

Література: [1, с.77-129; 2, с. 118-154; 4-7].  

 

Тема 5. Визначення складу та числа працюючих виробництва  

Кількість працівників механічного цеху та її розрахунок. Кількість праців-

ників складального цеху та її розрахунок. Режими та фонди часу роботи працівни-

ків. Багатоверстатне обслуговування.  

Лекція – 2 години. 

Практична робота – 4 години. 

Література: [1, с. 130-139; 2, с. 107-117; 4-7].  

 

 

Тема 6. Проектування складської системи виробництва  
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Вибір структури складської системи. Проектування складу зберігання про-

кату та штучних заготовок. Проектування складу зберігання напівфабрикатів і ви-

робів. Проектування складу зберігання технологічного оснащення та допоміжних 

матеріалів. Накопичувачі на дільницях автоматичних ліній та ГВС.  

Лекція – 1 година. 

Література: [1, с. 140-169; 2, с. 156-171; 4-7].  

 

 

Змістовий модуль 2.  

 

Тема 7. Проектування транспортної системи виробництва 

Призначення та класифікація транспортних систем. Основні напрямки 

проектування транспортної системи. Схема транспортних зв’язків і технологічний 

процес транспортування. Визначення складу та основних характеристик транспор-

тної системи. Внутріцехова та міжопераційна транспортна система. Розрахунок 

транспортних засобів.  

Лекція – 1 година. 

Література: [1, с. 170-204; 2, с. 52-79; 4-7].  

 

Тема 8. Проектування системи інструментозабезпечення виробництва 

Функції та структура системи інструментального забезпечення. Проекту-

вання секції складання та налагодження інструменту. Проектування секції обслу-

говування інструментами виробничих дільниць. Проектування відділення з відно-

влення різального інструменту та ремонту оснащення.  

Лекція – 1 година. 

Література: [1, с. 206-225; 2, с. 173-182; 4-7].  

 

Тема 9. Проектування системи ремонтного та технічного обслугову-

вання виробництва 

Завдання та структура ремонтного та технічного обслуговування. Проекту-

вання цехової ремонтної бази, відділень ремонту електрообладнання та електрон-

них систем. Проектування відділення відведення та перероблення стружки. Прое-

ктування відділення приготування та роздавання мастильно-охолоджувальних рі-

дин. Проектування приміщень електропостачання, постачання стиснутого повітря 

та забезпечення мікроклімату. 

Лекція – 1 година. 

Література: [1, с. 226-234; 2, с. 184-191; 4-7].  

 

Тема 10. Система контролю якості виробів 

Призначення та види контролю якості виробів. Організація та структура 

системи контролю якості. Проектування контрольних відділень і контрольно-

провірювальних пунктів. Проектування випробувальних відділень. 

Лекція – 1 година. 

Література: [1, с. 235-257; 2, с. 199-205; 4-7].  
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Тема 11. Система охорони праці працюючих 

Призначення та структура системи охорони праці. Основні принципи роз-

ташування приміщень і засобів з охорони праці. 

Лекція – 1 година. 

Література: [1, с. 258-266; 2, с. 206-208; 4-7].  

 

Тема 12. Система управління та підготовки виробництва 

Призначення, принципи та методика побудови системи підготовки та 

управління виробництвом. Інформаційно-автоматизоване діагностування та 

управління технологічним устаткуванням, транспортною та складською система-

ми. Інформаційно-вимірювальне діагностування,  управління інструментозабезпе-

ченням, контролем якості виробів, ремонтом і технічним обслуговуванням та охо-

роною праці. Технологічна підготовка виробництва. Оперативно-виробниче пла-

нування, облік та диспетчерування виробничого процесу. Забезпечення виробни-

чого процесу та вибір технічних засобів збирання, передавання та оброблення ін-

формації. 

Лекція – 1 година. 

Література: [1, с. 267-287; 2, с. 209-215; 4-7].  

 

 

 

Тема 13. Компоновочно- планувальні рішення цехів 

Вибір компонувальної схеми будівлі. Основні принципи та приклади ком-

понувань цехів механоскладального виробництва. Уточнення плану робочих місць 

і кількості працюючих. Приклади планувань для механічних та складальних цехів. 

Особливості компонування та планування ГВС. Повязування компонувального 

плану цеху з генеральним планом заводу.  

Лекція – 1 година. 

Практична робота – 9 годин. 

Література: [1, с. 288-327; 2, с. 216-232; 4-7].  

 

Тема 14. Розробка завдань по будівельній, сантехнічній та енергетич-

ній частинами. Економічне обгрунтування проекту 

Основні дані з проектування будівельної, санітарно-технічної та енергети-

чної частин. Проектування спеціальних частин проекту. Проектування побутових 

та службових приміщень. Економічна частина проекту та пояснювальна записка 

проекту. Техніко-економічні показника проекту механічного цеху. Техніко-

економічні показника проекту складального цеху. 

   Лекція – 1 година. 

Література: [1, с. 329-342; 2, с. 234-243; 4-7]. 
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 4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових мо-

дулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо-

го  

у тому числі усьо-

го  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Загальні відо-

мості про дисципліну, 

основні уявлення та ви-

значення 

3 1    2 4.5 0,5    4 

Тема 2. Підготовка ви-

хідних даних та поря-

док проектування меха-

носкладальних вироб-

ництв 

4 1    3 8     8 

Тема 3. Склад та кіль-

кість основного техно-

логічного обладнання 

16 2 4   10 12,5 0,5    12 

Тема 4. Принципи та 

структура побудови ос-

новних виробничіх 

процесів 

9 1    8 8,5 0,

5 

   8 

Тема 5. Визначення 

складу та числа працю-

ючіх виробництва 

18 2 4   12 9,5 0,

5 

1   8 

Тема 6. Проектування 

складської системи ви-

робництва 

9 1    8 11     6 

Разом за змістовим 

модулем 1 
59 8 8   43 45 2 1   42 

Змістовий модуль 2.  
Тема 7. Проектування 

транспортної системи 

виробництва 

2 1    1 4,5 0.5    4 

Тема 8. Проектування 

системи інструментоза-

безпечення виробницт-

ва 

2 1    1 6,5 0.5    6 

Тема 9.  Проектування 

системи ремонтного та 

технічного обслугову-

вання виробництва 

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

Тема 10.  Система ко-

нтролю якості виробів 
2 1    1 4     4 

Тема 11.  Система 

охорони праці працю-

ючих 

2 1    1 2     2 

Тема 12.  Система 

управління та підгото-

вки виробництва 

2 1    1 6     6 

Тема 13.  Компоново-

чно-планувальні рі-

шення цехів 

17 1 8   8 12 1 1   10 

Тема 14.  Розробка 

завдань по будівельній, 

сантехнічній та енерге-

тичній частинам. Еко-

номічне обгрунтування 

проекту 

2 1    1 4     4 

Разом за змістовим 

модулем 2 
31 8 9   15 45  2 1   42 

Усього годин 90 16 16   58 90 4 2   84 
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                             5. Теми лабораторних занять 

  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Розрахунок потрібної кількості технологічного устаткування і 

його завантаження 

4 

2 Визначення кількості основних виробничих робітників 4 

3 Планування технологічного обладнання і робочих місць на 

дільницях механічної обробки. Визначення площі виробничої 

дільниці 

4 

4 Проектування складальних дільниць і цехів вузлового та зага-

льного складання 

2 

5 Наближене проектування механоскладальних дільниць та це-

хів 

2 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальні відомості про дисципліну, основні уявлення та 

визначення 

2 

2 Підготовка вихідних даних та порядок проектування ме-

ханоскладальних виробництв  

3 

3 Склад та кількість основного технологічного обладнання 10 

4 Принципи та структура побудови основних виробничих 

процесів 

8 

5 Визначення складу та числа працюючих виробництва 12 

6 Проектування складської системи виробництва 8 

7 Проектування транспортної системи виробництва 1 

8 Проектування системи інструментозабезпечення вироб-

ництва 

1 

9 Проектування системи ремонтного та технічного обслу-

говування виробництва 

1 

10 Система контролю якості виробів 1 

11 Система охорони праці працюючих 1 

12 Система управління та підготовки виробництва 1 

13 Компоновочно- планувальні рішення цехів 8 

14 Розробка завдань по будівельній, сантехнічній та енерге-

тичній частинами. Економічне обгрунтування проекту 

 

1 

 Разом  58 
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7. Індивідуальні завдання 

 

 Для студентів денної форми навчання – підготовка докладу. 

Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота. 

 

8. Методи навчання 

 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання: 

 розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріа-

лу; 

 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 (малюнки, схеми, графіки); 

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

чних завдань; 

 аналітичний метод – мисленевого або практичного розкладу цілого на час-

тини 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.  

 

9. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: - пос-

лідовність процесу створення об’єктів у системі Unigraphics  NX; 

- команди та процедури, що є необхідними для побудови та редагування 

3D об'єктів; 

- завдання конструктивних елементів;...... 

вміти: формувати технологічні команди у системі АОЕМ. 

Мати уявлення: про основні програмні продукти, які застосовуються у ма-

шинобудуванні; про особливості розробки технологічних операцій обробки. 
 

 

10. Засоби оцінювання 

 

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних за-

няттях, захист індивідуального домашнього завдання, аудиторна контрольна робо-

та. 

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, 

розв’язання задачі, тестування. 
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11. Критерії оцінювання 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4  Т5 Т6 Т7  100 

15 15 15 15  15 15 10  

Т1, Т2 ... Т9 – 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 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливіс-

тю повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дис-

ципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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11. Рекомендована література 

Базова 

1. Мельников Г.Н., ВороненкоВ.П. Проектирование механосборобных це-

хов: Учебник для студентов машиностроит. специальностей вузов. –М.: Машино-

строение, 1990. – 352 с.  

2. Когут М.С. Механоскладальні цехи та дільниці у машинобудуванні: Під-

ручник. – Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 

2000. – 352 с. 

3. Федотова Л.А. Проектирование механосборочных цехов: Учебное посо-

бие. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1980. – 212 с.  

4. Чарнко Д.В., Хабаров Н.Н. Основы проектирования механосборочных це-

хов. - М.: Машиностроение, 1975. – 352 с. 

 

 5. Андерс А.А., Потапов Н.М., Шулешкин А.В. Проектирование заводов и 

механосборочных цехов в автотракторной промышленности: Учеб. пособие для  

студентов механических специальностей втузов. -М.: Машиностроение, 1982. - 

271 с. 

6. Адам А.Е. Проектирование машиностроительных заводов. Расчет техно-

логических параметров механосборочного производства: Учеб. пособие. –М.: Вы-

сшая школа, 2004. – 101 с.  

7. Канарчук В.Е., Токаренко В.М., Балабанов А.Н. Основы проектирования и 

реконструкции механических цехов и участков машиностроительных и ремонтных 

производств: Учеб. пособие для вузов. – К.: Выща шк. Головное изд-во, 1988. 223 

с. 

 8. Егоров М.Е. Основы проектирования машиностроительных заводов. –М.: 

Высшая школа, 1969. – 480 с. 

9. Мамаев В.С., Осипов Г.Е. Основы проектирования машиностроительных 

заводов. -М.: Машиностроение., 1974. - 290 с. 

 

 

Допоміжна 
 

10. Общесоюзные нормы технологического проетирования предприятий 

машиностроения, приборостроения и металлообработки. Механообрабатывающие 

и сборочные цехи. ОНТП-14 -86. Гидростанок. М.: ВНИИТЭМП, 1987.– 97 с.  

11. Охрана труда в машиностроении: Учебник для вузов / Е.Я.Юдин, 

С.В.Белов, С.К.Баланцев и др. -М.: Машиностроение, 1983. - 432 с. 

 


