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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 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента - 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 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,35 

для заочної форми навчання – 0,08 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни - навчити фахівця розробляти технологічні процеси 

обробки типових деталей, їх використанню при виробництві деталей 

машинобудування та авіаційних двигунів з використанням високопродуктивного 

обладнання, засобів механізації та автоматизації, розробляти технологічні 

процеси складання машин із забезпеченням потрібної точності, прищепити 

практичні навички для самостійної роботи по складанню основних етапів 

технологічних процесів за допомогою практичних занять,  виробничої практики, а 

також у процесі повсякденної праці при виконанні курсових та дипломного 
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проектів. 

Завдання вивчення дисципліни. Внаслідок вивчення дисципліни студент 

повинен знати: 

- організаційно-методичні основи проектування технологічних процесів; 

- проектування технологічних процесів механічної обробки; 

- проектування технологічних процесів виготовлення деталей на основних 

металорізальних верстатах; 

- проектування технологічних процесів складання машин; 

- забезпечення  точності, якості та продуктивності при обробці деталей 

машинобудування та складанні машин при мінімальних витратах. 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати загальні 

компетентності: вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях,  здатність працювати в команді, 

визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків, 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

фахові компетентності: здатність застосовувати комп’ютеризовані системи 

проектування (CAD), виробництва (CAM), інженерних досліджень (CAE) та 

спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних 

завдань з прикладної механіки, здатність до просторового мислення і відтворення 

просторових об’єктів, конструкцій та механізмів у вигляді проекційних креслень 

та тривимірних геометричних моделей.  

очікувані  результати навчання: для глибокого та всебічного розуміння 

проектування 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 

визначення 

Мета та завдання вивчення дисципліни. Зміст робочої програми. 

Необхідність впровадження технологічних процесів обробки типових деталей та 
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складання машин на підприємствах. Роль дисципліни при організації випуску 

конкурентоспроможньої продукції. Основні уявлення та визначення. 

Лекція – 2 години. 

Література: [1, с.5-26; 2, с.5-14; 7; 8].  

 

 

Тема 2. Організаційно-методичні основи проектування технологічних 

процесів  

Розробка технологічних процесів – складова частина технологічної 

підготовки виробництва. Технологічний контроль конструкторської документації. 

Відпрацьовка конструкцій виробів на технологічність. Види технологічних 

процесів. Структура технологічних процесів. Техніко-економічні принципи та 

задачи технологічного проектування. Вихідні дані для розробки технологічних 

процесів. Стадії та послідовність розробки технологічних процесів. Особливості 

проектування технологічних процесів в різних типах виробництва. Порядок 

розробки, прийняття та передача в виробництво нових технологічних процесів.  

Лекція – 4 години.                                           

Практичні роботи – 4 години. 

Література: [1, с. 292-319; 2, с.14-28; 3; 4; 11]. 

 

 

Тема 3. Проектування технологічних процесів механічної обробки 

Аналіз технологічності конструкції деталі. Вибір методу отримання 

заготівки. Вибір технологічних баз. Вибір методів обробки. Розробка маршруту 

обробки деталі. Вибір схем обробки та уточнення структури операцій. 

Визначення припусків на обробку та розмірів заготівки. Розмірний аналіз 

технологічного процесу та визначення лінійних технологічних розмірів. Вибір 

технологічного обладнання. Вибір пристосувань. Вибір ріжучого та допоміжного 

інструменту. Вибір засобів технічного контролю. Вибір засобів механізації та 

автоматизації. Проектування схем наладок. Встановлення режимів обробки. 

Нормування операцій. Проектування типових технологічних процесів. 

Проектування технології групової обробки. Проектування технологічних процесів 

ремонту деталей.  

Лекція – 2 години. 

Практичні роботи – 2 години. 

Література: [2, с.28-105; 11, с. 79-88; 8; 9].  

 

 

Тема 4. Проектування технологічних процесів складання машин  

Значення складальних процесів в машинобудуванні. Загальні відомості 

про складання та вихідні данні для проектування технологічного процесу. 

Вивчення службового призначення машини, аналіз технічних вимог та 

технологічний контрольробочих креслень. Вибір типу виробництва та 

встановлення організаційних форм складання. Розмірний аналіз конструкції та 

уточнення методів досяжнення точності замикаючої ланки. Розробка 
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послідовності та зміст операцій. Вибір засобів механізації та автоматизації 

складальних процесів. Нормування технологічного процесу складання. 

Особливості проектування технологічних процесів складання у автоматизованому 

виробництві. Проектування типових та групових технологічних процесів 

складання.   

Лекція – 4 години. 

Практичні роботи – 4 години. 

Література: [2, с.190-205; 3, с. 5-70; 4; 5; 11].  

 

 

Змістовий модуль 2.  

Тема 5. Виготовлення станин та рам  

Службове призначення станин та рам. Конструкційні види станин. 

Технічні вимоги на виготовлення станин. Заготовки для станин. Литі та зварені 

станини. Виготовлення литих заготівок станин. Виготовлення зварених заготівок 

станин. Технологічні бази при обробці станин. Типові технологічні процеси. 

Лекція – 2 години. 

Практична робота – 2 години. 

Література: [3, с. 71-131; 4, с. 74-128; 5].  

Тема 6. Виготовлення корпусних деталей  

Службове призначення корпусних деталей та їх класифікація. Технічні 

вимоги до корпусних деталей. Матеріал та засоби отримання корпусних деталей. 

Вибір технологічних баз та послідовність обробки. Розмітка корпусних даталей. 

Обробка зовнішніх поверхонь корпусних деталей. Засоби обробки коловних 

отворів. Обробка кріпижних та інших отворів. Засобі відділки основних 

отворів.Особливості побудови технологічних процесів обробки корпусних 

деталей у автоматизованому виробництві. Обладнання та компановка гнучких 

виробничих систем. Контроль корпусних деталей.  

Лекція – 2 години. 

Література: [3, с. 132-209; 4, с. 132-251; 5].  

 

 

Тема 7. Виготовлення валів та фланців  

Матеріали та засоби отримання заготівок для ступінчатих валів. 

Технологічний процес обробки. Обробка шліців та шпоночних пазів на валах. 

Виготовлення ступінчатих валів на автоматичних лініях. Службове призначення 

та технічні вимоги до шпинделів. Матеріали та засоби отримання заготівок для 

шпинделів. Технологічний процес обробки шпинделів. Термічна обробка. 

Обробка поверхонь шпинделів після термічної обробки. Відділочні операції 

зовнішніх та внутрішніх поверхонь шпинделів. Особливості обробки 

шпинделівпрецизіонних верстатів. Балансування шпинделів. Контроль 

шпинделів. Службове призначення ходових гвинтів. Матеріали для ходових 

гвинтів. Технологічний процесвиготовлення ходових гвинтів. Особливості 

виготовлення довгих ходових гвинтів. Службове призначення фланців та технічні 

вимоги до них. Технологічний процес обробки фланців. 
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Лекція – 2 години. 

Література: [3, с. 210-299; 4, с. 252-330; 5].  

 

 

Тема 8. Виготовлення деталей зубчатих передач 

Виготовлення циліндрічних зубчатих колес: службове призначення 

зубчатих коліс; типові конструкції зубчатих коліс; матеріали та термічна обробка 

зубчатих колес; характеристика заготівок, обгрунтування по їх вибору; вибір баз 

та технологічний маршрут обробки зубчатих коліс; вибір обладнання для 

виконання окремих операцій; технологічне оснащення; контроль зубчатих колес. 

Виготовлення конічних зубчатих колес: службове призначення, технічні вимоги, 

матеріал та конструктивне виконвння; технологічний процес обробки конічних 

колес; методи нарізання конічних зубчатих колес; контроль конічних зубчатих 

колес. Виготовлення черв’ячних передач: службове призначення та технічні 

вимоги; конструктивні види та матеріал; технологія виготовлення черв’яків та 

черв’ячних коліс; методи нарізання черв’яків та черв’ячних коліс; контроль 

черв’ячних пар. 

Лекція – 6 годин. 

Література: [3, с. 300-365; 4, с. 331-416; 5].  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Загальні 

відомості про 

дисципліну, 

основні уявлення 

та визначення 

4 2    2 4,5 0,5    4 

Тема 2. 
Організаційно-

методичні основи 

проектування 

технологічних 

процесів 

14 4 4   6 9 1 1   6 

Тема 3. 
Проектування 

технологічних 

процесів 

механічної 

обробки 

14 2 2   10 8 1 1   12 

Тема 4. 
Проектування 

18 4 4   10 8 1,5 1   8 
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технологічних 

процесів 

складання машин 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

50 12 10   28 54 4 3   30 

Змістовий модуль 2.  
Тема 5. 
Виготовлення 

станин та рам 

8 2 2   4 4.5 0.5    10 

Тема 6. 
Виготовлення 

корпусних 

деталей 

8 2    6 5.5 0.5    10 

Тема 7. 
Виготовлення 

валів та фланців 

8 2    6 6 1    12 

Тема 8. 
Виготовлення 

деталей зубчатих 

передач 

16 6    10 6 2 1   16 

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

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

40 12 2   26 54 4 2   48 

Усього годин 90 24 12   54 126 8 4   78 
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4. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Визначення початкових параметрів складальної одиниці 1 

2 Визначення технологічних параметрів складання 1 

3 Визначення початкових параметрів виготовлення деталі 1 

4 Складання планів обробки елементарних поверхонь 

деталі 

1 

5 Призначення операційних припусків та розрахунок 

виконавчих розмірів 

1 

6 Встановлення режимів та визначення норм часу обробки 1 

7 Визначення технологічного оснащення 1 

8 Визначення послідовності складання та розрахунок 

розмірних ланцюгів 

1 

9 Визначення особливостей креслення 1 

10 Визначення технічних вимог до деталей та складальних 

одиниць 

1 

11 Визначення складу технологічної документації 1 

12 Виявлення вимог до оформлення окремих позицій 

технологічної документації 

1 

 

5. Самостійна робота 

6.  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальні відомості про дисципліну, основні уявлення та 

визначення 

2 

2 Організаційно-методичні основи проектування 

технологічних процесів  

6 

3 Проектування технологічних процесів механічної 

обробки 

10 

4 Проектування технологічних процесів складання машин 10 

5 Виготовлення станин та рам 4 

6 Виготовлення корпусних деталей 6 

7 Виготовлення валів та фланців 6 

8 Виготовлення деталей зубчатих передач 10 

 Разом  54 
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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 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 (малюнки, схеми, графіки); 

 практична робота – для використання набутих знань у 

розв’язанні практичних завдань; 

 аналітичний метод – мисленевого або 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.  

 

9. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: - 

послідовність 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 

машинобудуванні; про особливості розробки технологічних операцій обробки. 
 

 

10. Засоби оцінювання 

 

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних 

заняттях, захист індивідуального домашнього завдання, аудиторна контрольна 

робота. 
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Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, 

розв’язання задачі, тестування. 

 

 

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 

проекту (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 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1.  Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни “Технологія 

обробки типових деталей та складання машин”. Частина 1 для студентів 

спеціальності 7.090202 "Технологія машинобудування" всіх форм навчання /Укл.: 

В.В.Кононов, Н.В.Гончар, Є.В.Вишнепольський. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 45 с. 

2.  Методичні вказівки до практичних робіт  з курсу "Технологія обробки 

типових деталей та складання машин”. Частина 2 для студентів спеціальності 

7.090202 "Технологія машинобудування" всіх форм навчання /Укл.: В.В.Кононов, 

Н.В.Гончар, Є.В. Вишнепольський –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 52 с. 
 

 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Маталин А.А. Технология машиностроения: Учебник для 
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машиностроительных вузов по специальности «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструмент». – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 

1985. – 496 с., ил.  

2. Руденко П.А. Проектирование технологических процессов в 

машиностроении. - К.: Вища шк. Головное изд-во, 1985. – 255 с. 

3. Технология машиностроения (специальная часть). М., 

«Машиностроение», 1973, 448 с. 

4. Технология машиностроения (специальная часть): Учебник для 

машиностроительных специальностей вузов / А.А. Гусев, Е.Р. Ковальчук, И.М. 

Колесов и др. – М.: Машиностроение, 1986. – 480 с.: ил. 

5. Картавов С.А. Технология машиностроения (специальная часть).– Киев: 

Вища школа. Головное изд-во, 1984. – 272 с. 

6.  Справочник технолога машиностроителя. Том 1 ( под редакцией 

Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.М.).М.: Машиностроение, 1985, 656 с. 

7. Справочник технолога машиностроителя. Том 2 ( под редакцией 

Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.М.). М.: Машиностроение, 1985, 692 с. 

8. Егоров М.Е., Дементьев В.И., Дмитриев В.Л. Техология машиностроения. 

М.: Высшая школа,  1976. – 534 с. 

9. Касилова А.Г., Мещеряков Р.М., Калинин М.А., Точность обработки, 

заготовки и припуски в машиностроении. М.: Машиностроение, 1976. 224 с. 

10. Ковшов А.Н. Техология машиностроения: Учебник для студентов 

машиностроительных специальностей вузов. – М.: Машиностроение, 1987. – 320 

с.: ил. 

11. Новиков М.П. Основы технологии сборки машин и механизмов – 5-е 

изд., испр. – М.: Машиностроение, 1980. – 592 с., ил. 
 

 

 

Допоміжна 
 

12.  Кован В.М. и др. ( под редакцией Корсакова В.С.) Основи технологии 

машиностроения. М .: Машиностроение, 1977. – 416 с. 

13. Богуслаев В.А., Цыпак В.И., Яценко В.К. Основы Технологии 

машиностроения, Учебное пособие для студентов машиностроительных 

специальностей высших учебных заведений. – Запорожье, изд-во ОАО «Мотор 

Сич». – 2003. – 336 с. 

 


