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1. Мета та завдання курсу 

Навчальна дисципліна «Обладнання та транспорт механообробних цехів» 

забезпечує професійний розвиток здобувача вищої освіти та спрямована на 

формування фахових компетенцій й теоретико-методологічних знань щодо 

сутності технічної підготовки машинобудівного виробництва, проектування 



 

обладнання сучасного виробництва, основних способів і методик 

конструювання верстатів, машин і технічних систем, основних типів 

верстатного металообробного парку та технологічного обладнання загально-

машинобудівного та спеціального призначення, принципів функціонування, 

загальної методики конструювання, принципів раціонального конструювання, 

основних методів прийняття технічних рішень,, вибіру компоновки верстатів і 

машин; розрахунку деталей, вузлів та елементів машин за допомогою 

прикладних інженерних програм, конструювання основних механізмів 

верстатних систем. 

2. Програмні результати навчання 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в прикладній механіці або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів 

механічної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

Загальні компетентності. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК10. Навички здійснення безпечної діяльності. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Фахові компетентності спеціальності. Здатність аналізу матеріалів, 

конструкцій та процесів на основі законів, теорій та методів математики, 

природничих наук і прикладної механіки. Здатність робити оцінки параметрів 

працездатності матеріалів, конструкцій і машин в експлуатаційних умовах та 

знаходити відповідні рішення для забезпечення заданого рівня надійності 

конструкцій і процесів, в тому числі і за наявності деякої невизначеності.  

Здатність проводити технологічну і техніко-економічну оцінку ефективності 

використання нових технологій і технічних засобів. Здатність здійснювати 

оптимальний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних 

комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації. Здатність 

представлення результатів своєї інженерної діяльності з дотриманням 

загальноприйнятих норм і стандартів. Здатність описувати та класифікувати 

широке коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому 

знанні та розумінні основних механічних теорій та практик, а також базових 

знаннях суміжних наук. 

 

3. Структура курсу 

Лекційні заняття 

Тема 1. Загальні відомості про верстати 

1. Класифікація, маркування, загальна будова і кінематика 



 

металорізальних верстатів. 

2. Верстати токарної групи.  

3. Свердлильні і розточувальні верстати. 

4. Верстати фрезерної групи.  

5. Стругальні, довбальні, протяжні верстати. 

6. Зубооброблюючі верстати. Шліфувальні верстати.  

7. Автоматизація металорізальних верстатів.  

Тема 2. Конструювання вузлів верстатів 

8. Базові деталі верстатів.  

9. Типові механізми металорізальних верстатів.  

Контрольна робота 

Практичні заняття  

Практична робота №1: «Вивчення будови та технології нарізання отворів 

свердлильними верстатами» 

Практична робота №2: «Верстати-автомати, їх будова та використання»  

 

4. Види контролю та система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється під час проведення занять та планових 

консультацій та включає: усне опитування студентів, захист практичних робіт, 

написання контрольної роботи,  самостійне виконання завдань. 

Підсумковий контроль – залік у кінці 5-го семестру. 

 

Оцінка Критерії оцінювання знань здобувачів освіти 

«2» З допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання  окремі елементи навчального 

матеріалу та виконує зі значними труднощами окремі елементи практичних завдань. Під 

час відповіді і при виконанні практичних завдань припускаються суттєвих помилок.  

«3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та виконує 

практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. З помилками дає визначення 

основних понять. Може частково аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити 

висновки. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається помилок, які 

може частково виправляти. 

«4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній формах та 

застосовує його при виконанні практичних завдань як в типових, так і в дещо 

ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і систематизує 

інформацію та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, логічна і достатньо 

обґрунтована. Виконує практичні завдання з типовим алгоритмом з консультацією 

викладача. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається несуттєвих 

помилок, які може виправляти.  

«5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх застосовує для 

виконання практичних завдань, що передбачені навчальною програмою. Відповідь 

студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Вміє 

самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману 

інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить 

аргументальні висновки. Бездоганно виконує практичні завдання як з використанням 

типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. 

  



 

5. Навчальні матеріали, ресурси та обладнання  

 

1. Бочков В.М., Сілін Р.І., Гаврильченко О.В. Розрахунок та 

конструювання металорізальних верстатів: Підручник за ред. Р.І. Сіліна. – 

Львів: Видавництво «Бескид Бід», 2008. – 448с.  

2. 6. Бушуев В.В. Практика конструирования машин: справочник - М.: 

Машиностроение, 2006. - 448 е.: ил. 

3.  7. Рудь Ю.С. Основи конструювання машин: Підручник для студентів 

інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 2-е вид., 

переробл. - Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2015. – 492 с.; з іл.  

Необхідне обладнання – ноутбук, мультимедійні засоби.  

 


