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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою вивчення даної навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з 

фактичною поведінкою матеріалу при його обробці, а також технічними 

можливостями та економічною доцільністю формоутворення деталей та 

складання машин конкретними методами. Дисципліна дає необхідні знання 

щодо сутності виробничого та технологічного процесів, методів виготовлення 

заготовок деталей, точності формоутворення та якості поверхонь, що 

обробляються, взаємозв’язків вартості обробки та точності обробки поверхонь, 

методів та технології механічної обробки заготовок, складання машин як виду 

виробництва. Наукові основи навчальної дисципліни визначаються сучасними 

досягненнями науки в галузі технології машинобудування, перш за все, в 

механічній обробці деталей та складанні машин, а також досвідом передових 

підприємств галузі. 

Спеціальні (фахові) компетентності. Шифр компетентності згідно 

освітньої програми: СК-6. Здатність розуміти та вирішувати завдання 

сучасного виробництва, спрямовані на задоволення потреб споживачів. СК-12. 

Здатність використовувати знання в розв'язуванні завдань підвищування якості 

продукції та її контролю. СК-15. Здатність використовувати знання, щоб 

вибирати конструкційні матеріали, устатковування, процеси. СКБ.01-1. 

Здатність аналізувати сучасний стан розвитку автомобільної та тракторної 

галузі машинобудування, володіти принципами функціонування автомобілів, 

тракторів і спеціальної техніки на їх базі. СКБ.01-4. Здатність розробляти 

технологічні процеси виробництва типових деталей і складання вузлів 

автомобілів та тракторів.  

Шифр результатів навчання згідно освітньої програми: РН-5. Здатність 

використовувати отримані знання в аналізуванні інженерних об’єктів, процесів 

та методів. РН-9. Здатність обирати і застосовувати потрібне устаткування, 

інструменти та методи. РН-13. Здатність застосовувати засоби технічного 

контролю для оцінювання параметрів об'єктів і процесів у галузевому 

машинобудуванні. РНБ.01-1. Вміти аналізувати сучасний стан розвитку 

автомобільної та тракторної галузі машинобудування, знати принципи 

функціонування автомобілів, тракторів і спеціальної техніки на їх базі. РНБ.01-

4. Вміти розробляти технологічні процеси виробництва типових деталей і 

складання вузлів автомобілів та тракторів.  

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка Технологія виробництва 

автомобілів та тракторів. 

Технологія конструкційних матеріалів та 

матеріалознавство 

Переддипломна практика 

Деталі машин Атестація 

  



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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6 90/3 54/1,75 36 24 12 − РГ/1,25 2 − Екзамен 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає _40_ (%). 

 

  



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 

   Змістовий модуль № 1 Методи та способи одержання 

заготовок деталей автомобілів та тракторів та основи 

вибору баз при їх механічний обробці/1,5 кредита. 

 

1 Л-1 2 Тема 1. Основні поняття і визначення. 

Технологічний процес. 

Вступ. 

Поняття виробу. Види виробів. 

Виробничий і технологічний процеси. Різновиди 

технологічних процесів. Елементи технологічного 

процесу – технологічна операція, установ, позиція, 

технологічний перехід, робочий хід. 

1−5 

2 Л-2 2 Тема 1. Основні поняття і визначення. 

Технологічний процес. 

Типи машинобудівних виробництв. Одиничне, 

серійне і масове виробництва. Їх характерні 

особливості. Поняття технологічності конструкції 

виробу. Технологічні вимоги до конструкції деталей і 

складальних одиниць. 

1−5 

3 СР-1 0,5 Технологічне ділення автомобіля та трактора. 

Види з’єднань в виробі. Характеристики складальних 

з’єднань. 

1,2,3 

4 СР-2 0,5 Металорізальні верстати: будова, технологічні 

можливості. 
6,7,8 

5 Л-3 2 Тема 2. Основи базування. 

Поняття та визначення бази. Класифікація баз 

(конструкторські, технологічні, вимірювальні, 

складальні). Чорнові, проміжні й кінцеві технологічні 

бази. Основні та допоміжні (штучні) бази. 

1−5 

6 Л-4 2 Тема 2. Основи базування. 

Вимоги до чорнових технологічних баз. Загальні 

принципи вибору технологічних баз. Приклади 

вибору баз при обробці деталей автомобілів. Вплив 

вибору баз на економічні показники технологічного 

процесу виготовлення деталей. 

1−6 

7 СР-3 0,5 Бази та комплекти баз. Базування різних видів 

деталей. Умовні графічні позначення опор та 

затискачів. 

1−6 

8 ЛЗ-1 2 Визначення технічних вимог до деталі. 7,8,14,15 



 

1 2 3 4 5 

9 Л-5 2 Тема 3. Заготовки деталей і способи їх 

одержання. 

Види заготовок. Способи одержання заготовок. 

Одержання заготовок литтям. Способи лиття, їх 

технологічні характеристики.  

9−12 

10 Л-6 2 Тема 3. Заготовки деталей і способи їх 

одержання. 

Одержання заготовок обробкою тиском: гарячим 

пластичним деформуванням, холодним 

штампуванням, прокаткою. 

9−12 

11 СР-4 0,5 Тема 3. Заготовки деталей і способи їх 

одержання. 

Металокерамічні заготовки, заготовки з 

пластмас. Комбіновані способи одержання заготовок. 

Вплив обсягу виробництва, матеріалу деталі і її 

конструктивних особливостей на вибір способу 

одержання заготовки. Приклади вибору заготовок для 

типових деталей автомобілів. 

9−12 

12 СР-5 0,5 Вплив способу одержання заготовки на 

експлуатаційні характеристики деталі. 
9−12 

13 ЛЗ-2 2 Вибір заготовки, аналіз технологічності 

конструкції деталі 
9−12 

   Змістовий модуль № 2 Методи виготовлення та 

складання автомобілів та тракторів/1,5 кредита. 
 

14 Л-7 2 Тема 4. Механічна обробка поверхонь деталей 

автомобілів. 

Процес різання. Фізичні явища що 

супроводжують процес різання. 

Попередня обробка заготовок. Способи обробки 

зовнішніх поверхонь обертання. Способи обробки 

зовнішніх поверхонь обертання на токарних 

верстатах. Способи шліфування зовнішніх поверхонь 

обертання. 

1−9,16,17 

15 СР-6 0,5 Теплоутворення при обробці різанням. 

Деформіція інструменту та причини її винекниння. 
6−10 

16 Л-8 2 Тема 4. Механічна обробка поверхонь деталей 

автомобілів. 

Притирка, суперфінішування, полірування, 

обкатка зовнішніх поверхонь обертання. Обробка 

 отворів: свердління, зенкерування, розгортування, 

розточування, протягування. 

1−9,16,17 

17 ЛЗ-3 2 Вибір чорнових технологічних баз та баз для 

обробки окремих поверхонь деталі. 
1−9 

18 Л-9 2 Тема 4. Механічна обробка поверхонь деталей 

автомобілів. 

Внутрішнє шліфування, хонінгування отворів.  

Обробка отворів тиском. Обробка площин: 

стругання, довбання, фрезерування, точіння, 

протягування, шліфування та ін. 

1−9 

 



 

1 2 3 4 5 

19 СР-7 1 Тема 4. Механічна обробка поверхонь деталей 

автомобілів. 

Нарізування різьб внутрішніх і зовнішніх. 

Способи виготовлення зубців циліндричних, 

конічних, черв'ячних зубчастих коліс. 

1−9 

20 СР-8 1 Тема 4. Механічна обробка поверхонь деталей 

автомобілів. 

Чистова обробка зубців зубчастих коліс. 

Контроль зубців. Виготовлення шліців і шпонкових 

пазів. Методи підвищення продуктивності праці при 

механічній обробці деталей. 

1−9 

21 СР-9 1 Способи обробки зовнішніх поверхонь обертання 

на токарно-карусельних верстатах та 

багатошпиндельних токарних напівавтоматах і 

автоматах. 

1−9 

22 Л-10 2 Тема 5. Якість поверхонь. 
Поняття о якості поверхонь. Критерії та 

класифікація шорсткості поверхонь. Вплив якості 

поверхонь на експлуатаційні характеристики деталей 

машин. 

1−5 

23 ЛЗ-4 2 Призначення способів обробки окремих поверхонь 

з зазначенням необхідних різальних інструментів. 
3−10 

24 Л-11 2 Тема 6. Якість механічної обробки. 

Точність розмірів, форми і взаємного 

розташування поверхонь деталей. Фактори, що 

впливають на точність механічної обробки. Поняття 

про досяжну й економічну точність обробки. Вплив 

на точність механічної обробки погрішності верстатів, 

різального та допоміжного інструментів та пристроїв, 

їх зношування у процесі роботи. 

1−6 

25 СР-

10 

1 Тема 6. Якість механічної обробки.  
Вплив на точність механічної обробки 

погрішності установки інструмента та налагодження 

верстата на розмір. Вплив погрішності установки 

обробляємої заготовки на верстаті чи в пристрої 

Погрішність базування та закріплення заготовки. 

Деформації технологічної системи під час обробки. 

1−6 

26 ЛЗ-5 2 Розробка маршруту обробки деталі в цілому. 

Розробка змісту технологічних операцій. Вибір 

необхідного обладнання, пристроїв, різальних 

інструментів, побудовою технологічних схем обробки. 

6−12 

  



 
 

1 2 3 4 5 

26 Л-12 2 Тема 7. Основи побудови технологічних 

процесів механічної обробки деталей автомобілів і 

складання. 

Питання, розв'язувані при розробці 

технологічних процесів механічної обробки деталей і 

складання складальних одиниць  і машин у цілому. 

Початкові дані для проектування технологічних 

процесів механічної обробки.. Урахування типу 

виробництва при розробці технологічних процесів. 

Методи поліпшення техніко-економічних показників 

технологічних процесів.  

1−11,13 

28 СР-

11 

1 Методи забезпечення якості складання 

складальних одиниць. 
6−12,13 

29 ЛЗ-6 2 Розробка процесу складання вузла. Побудова 

технологічно схеми складання вузла. 
6−12,13 

Разом 44   
 
  



САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу  6 годин  

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських)занять   3 годин  

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються 

на лекційних заняттях 

8 години 

4 Виконання індивідуального завдання 37 годин 

5 Інші види самостійної роботи 0 годин 

Разом 54 години 
 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
 

____________________Розрахунково-графічне завдання / 1,25 кредита___________________ 

(вид індивідуального завдання) 

 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання 

(на якому тижні) 

1 Розрахунково-графічне завдання: 16 

 1 Опис призначення й конструкції деталі, її 

матеріалу, вимог до обробки. Вибір способу 

одержання заготівлі. 

3 

 2 Виконання креслення деталі (графічна 

частина) 

6 

 3 Попередня розробка технологічного процесу 

виготовлення деталі: розробка маршруту обробки 

обраної поверхні деталі, попередня розробка 

технологічних операцій 

9 

 4 Опис типової технологічної операції 

механічної обробки поверхні заготівлі 

10 

 5 Проектування заготівлі 12 

 6 Виконання креслення заготівлі (графічна 

частина) 

13 

 7 Виконання операційних схем налагодження 

(графічна частина) 

15 

  



МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні використовуються наступні методи: пояснювально-

ілюстративний метод використовується при введенні понять, вивченні методів 

виготовлення заготовок деталей, точності формоутворення та якості поверхонь, 

що обробляються, взаємозв’язків вартості обробки та точності обробки 

поверхонь, методів та технології механічної обробки заготовок, складання 

машин. 

При цьому методі навчання діяльність викладача зводиться до подання 

нового навчального матеріалу, а діяльність студентів − до сприймання, 

усвідомлення, запам'ятовування матеріалу. Навчальний матеріал при цьому 

співвідноситися з досвідом студентів наступним чином: вперше повідомляється 

і засвоюється індуктивним способом − без опори на попередні знання 

студентів. 

Наступний метод − репродуктивний метод застосовується під час 

повторення вивченого на парі, виконання завдання по вивченню матеріалу для 

самостійного вивчення. Діяльність викладача при цьому − аналізувати 

відповідь студента, виправляти його помилки; діяльність студентів − 

відтворювати те, що було зроблено в аудиторії. Репродуктивний метод 

використовується для формування в студентів уміння застосовувати знання. 

Викладач дає завдання, а студенти їх виконують: розв'язують задачі − за 

зразком, шляхом застосування теоретичних знань, за допомогою вже відомого 

способу. Будь-які вправи можуть бути індуктивними дедуктивними або такими, 

які виконуються за аналогією. Але в усіх випадках маються на увазі дії, які вже 

неодноразово виконувались. 

Система репродуктивних методів сприяє збагаченню студентів знаннями і 

вміннями, формуванню в них навичок здійснення основних розумових 

операцій. Для розвитку творчих здібностей студентів потрібні репродуктивні 

знання. 

Пошуковий метод. При використанні комп'ютера разом з програмним 

забезпеченням та комп'ютерних мереж виникають питання не стільки про 

засвоєння або запам'ятовування конкретних відомостей, скільки про уміння 

орієнтуватися у величезній масі доступної інформації добувати з неї конкретні 

знання правильно будувати запити до інформаційно-пошукових систем уміти 

швидко і гнучко коригувати свій запит при невдалому пошукові. 

 

  



МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на 

практичних заняттях, виконання індивідуальних завдань, проведення 

контрольних робіт, ректорських контрольних робіт тощо.  

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 

роботи студента, проводиться: 

− з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, виступу на 

практичних заняттях; 

− з лабораторних робіт – за допомогою перевірки виконаних завдань за 

обраною темою. 

Контроль виконання індивідуальних розрахункових завдань включає 

поточний контроль за виконанням розділів завдання. 

Семестровий контроль проводиться у формі іспиту відповідно до 

навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою та у терміни, встановлені навчальним планом. 

Семестровий контроль може проводитися в усній формі по 

екзаменаційних білетах або в письмовій формі за контрольними завданнями. 

Можливе поєднання різних форм контролю. Форма проведення семестрового 

контролю зазначається в робочій програмі навчальної дисципліни. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть 

враховуватись як допоміжна інформація для виставлення оцінки з даної 

дисципліни. 

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної 

дисципліни за умови повного відпрацювання усіх лабораторних занять та 

виконання розрахункового завдання, передбачених навчальною програмою з 

дисципліни. 

  



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1 − Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента для 

іспиту 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

40 10 − 40 − − 10 100 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 

проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що 

навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, 

розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та 

вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням 

державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи 

„незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

  



Таблиця 2 − Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Рейтингова 

оцінка, бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навчального 
матеріалу модуля, що містяться в 
основних і додаткових 
літературних джерелах; 
- вміння аналізувати явища, які 
вивчаються, в їхньому взаємозв’язку 
і розвитку; 
- вміння проводити теоретичні 
розрахунки; 
- відповіді на запитання чіткі, 
лаконічні, логічно послідовні; 
- вміння  вирішувати складні 
практичні задачі. 

Відповіді на запитання можуть  
містити незначні неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в обсязі 
обов’язкового матеріалу, що 
передбачений модулем; 
- вміння давати аргументовані 
відповіді на запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати складні 
практичні задачі. 

Відповіді на запитання містять 
певні неточності; 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, що 
вивчається, та його практичного 
застосування; 
- вміння давати аргументовані 
відповіді на запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати практичні 
задачі. 

- невміння використовувати 
теоретичні знання для 
вирішення складних 
практичних задач. 

64-74 Д Задовільно 

- Знання основних 
фундаментальних положень 
матеріалу, що вивчається, та їх 
практичного застосування; 
- вміння вирішувати прості 
практичні задачі. 

Невміння давати 
аргументовані відповіді на 
запитання; 
- невміння аналізувати 
викладений матеріал і 
виконувати розрахунки; 
- невміння вирішувати складні 
практичні задачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних 
фундаментальних положень 
матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати найпростіші 
практичні задачі. 

Незнання окремих 
(непринципових) питань з 
матеріалу модуля; 
- невміння послідовно і 
аргументовано висловлювати 
думку; 
- невміння застосовувати 
теоретичні положення при 
розв’язанні практичних задач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення матеріалу 
модуля може бути виконане в 
терміни, що передбачені 
навчальним планом. 

Незнання основних 
фундаментальних положень 
навчального матеріалу модуля; 
- істотні помилки у відповідях 
на запитання; 
- невміння розв’язувати прості 
практичні задачі. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільно − 

- Повна відсутність знань 
значної частини навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні помилки у відповідях 
на запитання; 
-незнання основних 
фундаментальних положень; 
- невміння орієнтуватися під 
час розв’язання  простих 
практичних задач 
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