
 



 

  

 



1. Опис предмета навчальної дисципліни 

Найменування показників Галузь знань, освітньо-

професійний ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма   

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 2 

Модулів – 

Змістовних модулів – 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання   

 

            (назва) 

Загальна кількість годин - 60 

 

галузь знань 13 «Механічна 

інженерія» 

спеціальність 133  

«Галузеве 

машинобудування»  

ОПП «Галузеве 

машинобудування»  

 

Рік 

підготовки 

 

3-й  

Семестр  

6-й  

Лекції  

26  

Практичні 

роботи 

 

Тижневих годин для денної 

форми навчання 

Аудиторних – 2 

Самостійної роботи студента – 

2 

Освітньо-професійний 

ступінь: фаховий молодший 

бакалавр 

          8  

Самостійна 

робота 

 

  26  

Індивідуальні 

завдання 

 

  

Вид контролю  

залік  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета за завдання 

Мета вивчення дисципліни – дати студентам знання про технологічні 

методи формоутворення деталей, ознайомити їх з можливостями сучасного 

машинобудування, а також з перспективами розвитку і удосконалення 

технологічних методів обробки. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологічні основи 

машинобудування» є: 

- оволодіння студентами базовими знаннями про технологічні методи 

одержання заготівок; 

- оволодіння основами технологічних методів формоутворення заготівок і 

деталей; 

- оволодіння знаннями про призначення, переваги та недоліки щодо 

застосування інструментів, пристосувань та оснащення; 

- оволодіння основними поняттями технологічності конструкції заготовок і 

деталей з урахуванням методів їх отримання та обробки; 

- вивчення технологічних процесів виготовлення типових деталей; 

- питання, пов’язані з технічною підготовкою виробництва; 

- основні методи отримання заготівок; 

- теоретичні питання, що стосуються конструкції інструментів і їх 

геометричних параметрів; 

- основи нормування операцій; 

- основні технологічні процеси машинобудівного виробництва; 

Вміти: 

- проектувати технологічні процеси  виготовлення типових деталей; 

- вирішувати проблеми, пов’язані з точністю обробки; 

- розраховувати припуски на обробку, режими та параметри обробки. 

 

 

 

 



 3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Вступ. Основні поняття і положення 

Значення машинобудування в сучасній промисловості. Історичні свідчення 

розвитку машинобудування. 

Основні поняття технології машинобудування. 

Виробнича програма і виробничий склад машинобудівного підприємства. 

Виробничий і технологічний процеси. Типи виробництва та їх характеристика. 

Основи технічного нормування. 

Практична робота №1 

Визначення типу виробництва табличним способом та його характеристик. 

 

Тема 2. Технологічність конструкції виробів 

Поняття та характеристика технологічності виробів. Вимоги 

технологічності при конструюванні. Вимоги технологічності при складанні. 

Вимоги технологічності при виготовленні заготовок. Вимоги технологічності 

при виготовленні деталей. Вимоги технологічності при експлуатації виробів. 

Методи оцінки технологічності виробів.  

Практична робота №2 

 Формулювання службового призначення виробу. 

Тема 3. Основи проектування технологічних процесів  

Технічні та економічні фактори, що враховуються під час розробки 

технологічних процесів. Основи типізації технологічних процесів. 

Тема 4. Заготівельні операції 

Заготовки деталей машин. 

Характеристика заготовок. Виробництво відливок. Виробництво прокату, 

поковок, штамповок. Отримання заготовок методами порошкової металургії. 

Неметалеві заготовки. 

Припуски на обробку. 

Мінімальний, номінальний і максимальний припуски. Односторонній та 

двосторонній припуск. Загальний припуск. Коефіцієнт витрат матеріалу. Норми 



витрат матеріалу. Аналітичний метод визначення припуску. Досвідно-

статистичний метод визначення припуску.  

Установка заготовок при обробці. Поняття про бази та їх вибір. 

Технологічні бази. Вимірювальні бази. Конструкторські бази. Основні, 

допоміжні та додаткові бази.  

Тема 5. Методи обробки поверхонь 

Обробка зовнішніх поверхонь тіл обертання. 

Матеріали і способи отримання заготівок для ступінчастих валів. 

Технологічний процес обробки ступінчастих валів. Обробка шпинделів та 

шпонкових пазів на валах. Нарізання різі на валах  

Обробка внутрішніх поверхонь тіл обертання. 

Службове призначення втулок і технічні вимоги до них. Технологічний 

процес виготовлення втулок. 

Технологія обробки зубчастих передач  

Службове призначення і типові конструкції зубчастих коліс. Технічні 

вимоги до зубчастих коліс і заготовки до нарізання зубів. Матеріал і термічна 

обробка зубчастих коліс. 

Технологія обробки черв’ячних передач. 

Службове призначення і технічні вимоги до черв’ячних передач. 

Конструктивні види і матеріал. Технологія виготовлення черв’яків і черв’ячних 

коліс. 

Тема 6. Точність механічної обробки і методи її забезпечення 

Поняття про точність розмірів і форми. Фактори, що впливають на точність 

обробки. Шорсткість обробленої поверхні. Середнє арифметичне відхилення 

профілю. Середня висота нерівностей профілю за десятьма точками. Найбільша 

висота нерівностей профілю. Базова довжина.  

Якість обробленої поверхні. 

Тема 7. Типові технологічні процеси виготовлення деталей 

Технологія виготовлення конічних зубчастих коліс. 

Службове призначення, технічні вимоги і конструктивне виконання. 



Технологічний процес обробки конічних коліс. Методи нарізання конічних 

зубчастих коліс. 

Виготовлення шпинделів. 

Службове призначення шпинделів і технічні вимоги до них. Матеріал і 

способи отримання заготівок для шпинделів. Технологічний процес 

виготовлення шпинделів. 

Виготовлення ходових гвинтів.  

Службове призначення ходових гвинтів. Матеріали для ходових гвинтів. 

Технологічний процес виготовлення ходових гвинтів. 

Елементи різання при механічній обробці. Штучний час. 

Швидкість, подача та глибина різання. Ширина, товщина і площа поперечного 

перерізу стружки. Допоміжний час на операцію. Машинний час. Оперативний 

час. Час на технічне обслуговування устаткування. Час на відпочинок і 

природні потреби. Штучний час. 

Технологія виготовлення конічних зубчастих коліс. 

Службове призначення, технічні вимоги і конструктивне виконання. 

Технологічний процес обробки конічних коліс. Методи нарізання конічних 

зубчастих коліс. 

Тема 8. Технологія процесів складання 

Технологія складальних процесів. Основні положення та класифікація. 

Механізація та автоматизація складальних робіт. Нормування складальних 

операцій. 

Фарбування, сушка и покриття змащувальними речовинами. 

Практична робота 3 

Побудова технологічної схеми складання 

 

Тема 9. Перспективи розвитку машинобудування.  

Перспективи розвитку машинобудування. 

Новітні технології в машинобудуванні 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

№ 

п/п 

Назви розділів і тем Лекції, 

(год) 

Практичні 

роботи, 

(год) 

 

Самостійна 

робота, 

(год) 

Всього, 

(год) 

1 Вступ. Основні поняття і 

положення 

4 2 2 8 

2  Технологічність конструкції 

виробів 

2 2 2 6 

3 Основи проектування 

технологічних 

процесів 

2 2 2 6 

4 Заготівельні операції 

 

4  4 8 

 Контрольна робота №1 2   2 

5 Методи обробки поверхонь 2  4 6 

6 Точність механічної обробки 

і методи її забезпечення 

2  2 4 

7 Типові технологічні процеси 

виготовлення деталей 

2  4 6 

8 Технологія процесів 

складання 

 

2 2 4 8 

9 Перспективи розвитку 

машинобудування 

 

2  2 4 

 Контрольна робота №2 2   2 

 Всього за курс 26 8 26 60 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



5. Теми лекційних занять 

Планування теоретичного курсу 

№ 

теми 

Назва тем курсу Кількі-

сть год. 

на тему  

Кількі-

сть 

год. на 

лекцію 

Теми лекцій 

1 2 3 4 6 

1 Вступ. Основні поняття і 

положення 

 

 

 

6 2 Вступ. Основні поняття і 

положення 

2 Характеристика типів 

виробництва 

2 Технологічність 

конструкції виробів 

4 2 Технологічність 

конструкції виробів 

3 Основи проектування 

технологічних процесів 

4 2 

 

Основи проектування 

технологічних процесів 

4 Заготівельні операції 

 

4 2 Заготовки деталей машин 

2 Базування заготовок 

 Контрольна робота №1 2 2 Контрольна робота №1 

5 Методи обробки 

поверхонь 

2 2 Методи обробки 

поверхонь  

6 Точність механічної 

обробки і методи її 

забезпечення 

2 2 Точність механічної 

обробки  

7 Типові технологічні 

процеси виготовлення 

деталей 

2 2 Типові технологічні 

процеси виготовлення 

деталей 

8 Технологія процесів 

складання 

 

4 2 Технологія процесів 

складання 

 

9 Перспективи розвитку 

машинобудування 

 

2 2 Перспективи розвитку 

машинобудування 

 

 Контрольна робота №2 2 2 Контрольна робота №2 

 Всього: 34 26  

 

 

 

 

 

 

 



6. Теми лабораторно-практичних занять 

Планування лабораторно-практичних занять 

№ 

те

ми 

Назва тем курсу Кількі-

сть год. 

на тему  

Кількі-

сть 

год. на 

ЛПЗ 

Назви лабораторно-

практичних 

робіт 

1 2 3 4 6 

1 Вступ. Основні поняття і 

положення 

 

 

 

6 2 Практична робота №1: 

«Визначення типу 

виробництва табличним 

способом та його 

характеристик» 

 

 

2 Технологічність 

конструкції виробів 

4 2 Практична робота №2: 

«Формулювання службового 

призначення виробу» 

 

3 Основи проектування 

технологічних процесів 

 

4 

 

2 

Практична робота №3: 

«Проектування маршруту 

обробки заготовки заданої 

деталі» 

4 Заготівельні операції 

 

4  - 

 Контрольна робота №1 2  - 

5 Методи обробки 

поверхонь 

2  - 

6 Точність механічної 

обробки і методи її 

забезпечення 

2  - 

7 Типові технологічні 

процеси виготовлення 

деталей 

2  - 

8 Технологія процесів 

складання 

 

4 2 Практична робота №4: 

«Побудова технологічної 

схеми складання» 

 

9 Перспективи розвитку 

машинобудування 

 

2  - 

 Контрольна робота №2 2  - 

 Всього: 34 8  

 

 



 

 

7. Теми самостійних занять 

№ 

п/п 

Назви тем Кількість годин 

1 Вступ. Основні поняття і положення 2 

2  Технологічність конструкції виробів 2 

3 Основи проектування технологічних процесів 2 

4 Заготівельні операції 4 

5 Методи обробки поверхонь 4 

6 Точність механічної обробки і методи її забезпечення 2 

7 Типові технологічні процеси виготовлення деталей 4 

8 Технологія процесів складання 4 

9 Перспективи розвитку машинобудування 2 

 Всього за курс 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Перелік питань, що виносяться на залік  

1. Історичні відомості про розвиток машинобудування як науки. 

2. Виробнича програма машинобудівного підприємства. 

3. Характеристика виробничого процесу. 

4. Характеристика технологічного процесу. 

5. Характеристика одиничного виробництва. 

6. Характеристика серійного виробництва. 

7. Характеристика масового виробництва. 

8. Норма часу та норма виробітку.  

9. Штучний час, склад штучного часу. Методи визначення норм часу.  

10. Вимоги технологічності при виготовленні заготовок, деталей. 

11. Вимоги технологічності під час експлуатації. 

12. Вимоги технологічності при конструюванні.  

13. Вимоги технологічності при складанні. 

14. Суть проектування технологічних процесів. 

15. Вибір обладнання і оснащення для технологічного процессу. 

16. Верстати для механічної обробки. 

17. Характеристика заготовок 

18. Виробництво відливок, прокату. 

19. Виробництво поковок, штамповок. 

20. Отримання заготовок методами порошкової металургії. 

21. Неметалеві заготовки. 

22. Обробка загототовок. 

23. Припуски на обробку. 

24. Основні поняття, терміни та визначення теорії базування.  

25. Класифікація баз: за призначенням, за кількістю ступенів вільності яких позбавляють 

заготовку, за характером проявлення. 

26.  Основні та допоміжні конструкторські бази.  



27. Принципи єдності і постійності баз. Визначення похибок базування. 

28. Технологія обробки зубчастих передач. 

29. Технологія виготовлення деталей класу „ВАЛИ”. 

30. Технологія виготовлення деталей класу „ВТУЛКИ”. 

31. Технологія виготовлення валів.  

32. Технологія виготовлення корпусних деталей. 

33. Технологія виготовлення деталей класу„ВАЖЕЛІ”. 

34. Технологія виготовлення деталей класу „ДИСКИ”. 

35. Технологія виготовлення деталей класу„ЗУБЧАСТІ КОЛЕСА”. 

36. Технологія виготовлення робочих органів машин легкої промисловості 

37. Технологія виготовлення деталей із неметалевих матеріалів. 

38. Технологія складальних процесів. Основні положення та класифікація. 

39. Механізація та автоматизація складальних робіт. Нормування складальних операцій. 

40. Фарбування, сушка и покриття змащувальними речовинами. 

41.Перспективи розвитку машинобудування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Критерії оцінки знань, вмінь і навичок студентів 

Оцінка Критерії оцінки 

«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. 
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