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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів* – 

4,5 

Галузь знань 0505 

«Машинобудування та 

матеріалообробка» 
(шифр і назва) 

Вибіркові 

(самостійного вибору 

вищого навчального 

закладу) 
Напрям підготовки 

6.050502 – «Інженерна 

механіка» 
(шифр і назва) 

Модулів – _____1___ 
                  (кількість семестрів) 

перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

за спеціалізацією 

«Технології 

машинобудування» 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 - 6-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

  _____КР____ 
      ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 
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Загальна кількість 

годин – 135 
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Лекції 
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аудиторних – 0,66 

самостійної роботи 
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освітній ступінь: 

бакалавр 

- 6 год. 

Практичні, семінарські 
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Лабораторні 

- 4 год. 

Самостійна робота 

- 123 год. 

Вид контролю:  

іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

 

для заочної форми навчання – 12/123 

 

* 1 кредит = 30 год. 

Кількість кредитів = 5,4
30

 135
=  
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

У навчальній дисципліні «Теоретичні основи технології виробництва деталей 

і складання машин» повинно бути дано загальне уявлення про зміст і задачі 

технології машинобудування, про процеси і етапи побудови якісної і економічної 

машини, повинні бути викладені основні теоретичні положення про зв'язки і 

закономірності виробничого процесу, за допомогою яких забезпечується якість 

виготовлення машини, визначається її вартість і рівень продуктивності праці, 

викладена суть методу розробки технологічного процесу виготовлення машин та 

побудови виробничого процесу. 

Програма вивчення дисципліни «Теоретичні основи технології виробництва 

деталей і складання машин» побудована відповідно до місця і значення 

дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки фахівця першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціалізацією «Технології 

машинобудування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 

спеціаліст» та забезпечує дисципліни «Технологія обробки типових деталей та 

складання машин» та «Технологія автоматизованого виробництва». 

Мета: – надати майбутнім фахівцям основні знання про процеси і етапи 

побудови якісної і економічної машини, основним теоретичним положенням про 

зв'язки і закономірності виробничого процесу, за допомогою яких забезпечується 

якість виготовлення машини, визначається її вартість і рівень продуктивності 

праці, викласти суть методу розробки технологічного процесу виготовлення 

машин та побудови виробничого процесу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

– знати: основні положення і поняття технології машинобудування; теорію 

базування і теорію розмірних ланцюгів; закономірності, що виявляються в 

процесі створення машини і визначають її якість, собівартість і рівень 

продуктивності праці; метод розробки технологічного процесу виготовлення  

машини; основні задачі, пов'язані з побудовою ефективного виробничого процесу 

виготовлення машини і підходи до їх вирішення; знати  основи побудови і 

розрахунки технологічних процесів, їх автоматизації і механізації; проектування 

виробничих операцій при обробленні деталей на верстатах і верстатних 

комплексах; питання забезпечення надійності та якості  виробів; засоби і системи 

автоматизованого проектування і програмного управління; 

– уміти: пояснити суть принципових положень, що лежать в основі 

створення якісної і економічної машини і логічних зв'язків між закономірностями 

в технології машинобудування; уміти аналізувати існуючі і проектувати нові 

технологічні процеси оброблення заготовок і складання машин традиційними та 

автоматизованими методами проектування із застосуванням ЕОМ. 
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2. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ТОЧНІСТЬ У МАШИНОБУДУВАННІ ТА 

ШЛЯХИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ 

Тема 1. Точність у машинобудуванні 

1.1. Точність виготовлення деталей. Економічна і досяжна точність. Точність 

складальних робіт. 

1.2. Види похибок: систематичні постійні, систематичні змінні і випадкові. 

1.3. Закони розсіювання (розподілу розмірів). Гістограма і полігон розподілу. 

Закон нормального розподілу (закон Гауса). Крапкові діаграми. Закон 

рівнобічного трикутника (закон Симпсона). Закон рівної імовірності. Закон 

ексцентриситету (закон Релея). 

1.4. Композиції законів розподілу і підсумовування розмірів. 

1.5. Три етапи досягнення точності: установка заготовок, настройка 

технологічної системи, оброблення заготовок. Похибка установки як сума 

похибок базування, закріплення і пристосування.  

1.6. Шорсткість поверхні. Геометричні причини утворення шорсткості. 

1.7. Пластичні і пружні деформації ріжучого інструменту, верстата і заготовок. 

1.8. Деформаційне зміцнення металу поверхневого шару. Залишкові 

напруження металу поверхневого шару. 

 

Тема 2. Методи настроювання верстатів 

2.1. Похибки статичного настроювання. 

2.2. Статичне настроювання за еталонами і калібрами.  

2.3. Настроювання за пробними заготовками за допомогою робочого калібру.  

2.4. Настроювання за допомогою універсального вимірювального інструменту.  

2.5. Вплив жорсткості і податливості технологічної системи на формування 

похибок оброблення.  

2.6. Чинники, що впливають на величину виробничої похибки при обробленні 

заготовок на верстаті: якість матеріалу заготовок, що обробляються; коливання 

припуску на оброблення заготовок; вплив динаміки технологічної системи на 

похибки форми і хвилястість обробленої поверхні. 

2.7. Вплив розмірного зносу інструменту на величину виробничої похибки.  
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2.8. Вплив температурної деформації системи «верстат-пристосування-

заготовка-інструмент» на величину виробничої похибки.  

Тема 3. Технологічні та конструкторські розмірні ланцюги 

3.1. Розмірні ланцюги і ланки.  

3.2. Методика побудови схем розмірних ланцюгів.  

3.3. Розрахунок розмірних ланцюгів методом повної взаємозмінюваності.  

3.4. Розрахунок поля розсіювання замикаючої ланки (зворотна задача).  

3.5. Розрахунок допусків розмірів ланок за величиною допуску розміру 

замикаючої ланки (пряма задача).  

3.6. Метод неповної взаємозмінюваності. Зворотна і пряма задачі. Метод 

групової взаємозмінюваності. 

3.7. Службове призначення машини. 

Тема 4. Базування заготовок при механічній обробці 

4.1. Основні поняття про базування. 

4.2. Положення теоретичної механіки, що складає основу теорії базування 

деталей і заготовок. Позиційні зв'язки і базування. 

4.3. Класифікація баз. Визначеність і невизначеність базування. Установка 

заготовок у пристрої. Зміна баз.  

4.4. Розрахунок похибок, викликаних зміною баз при різних схемах установки 

заготовок. 

4.5. Принцип єдності баз. Умови реалізації. 

4.6. Основи вибору технологічних і вимірювальних баз. Роль і значення першої 

операції. 

4.7. Принцип вибору баз і послідовності обробки заготовок.  

 

МОДУЛЬ 2. МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС У НЬОМУ 

Тема 5. Типи машинобудівного виробництва та технологічний процес 

5.1. Технологічний процес, робоче місце, технологічна операція та її елементи. 

5.2. Виробнича програма, обсяг випуску виробів, такт і ритм випуску, 

виробничий цикл. 
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5.3. Технологічна характеристика різних типів виробництва: одиничне, серійне і 

масове.  

5.4. Собівартість виготовлення машини і її складових частин. 

 

Тема 6. Основи проектування технологічних процесів  

виготовлення деталей 

6.1. Аналіз вихідної інформації. Розрахунок такту випуску і встановлення типу 

виробництва.  

6.2. Визначення величини партії деталей в серійному виробництві. 

6.3. Проектування креслення вихідної заготовки.  

6.4. Припуски на механічну обробку. Класифікація припусків; операційний 

припуск, загальний припуск, допуски припуску. Розрахунок припусків на 

механічну обробку.  

6.5. Проектування одиничних технологічних процесів. Технологічний маршрут 

обробки заготовок. Вибір конструкторських і технологічних баз та видів обробки 

поверхонь заготовок. 

6.6. Базування різних видів заготовок при механічній обробці.  

6.7. Порядок складання технологічного маршруту механічної обробки 

заготовок. 

6.8. Структура технологічної операції. Одно- і багатоопераційна обробка, 

послідовна обробка, паралельна обробка, паралельно-послідовна обробка.  

6.9. Вибір технологічного обладнання. 

 

Тема 7. Проектування типових і групових технологічних процесів 

7.1. Класифікація і типізація обробки окремих поверхонь. 

7.2. Класифікація і типізація обробки заготовок.  

7.3. Проектування технологічного процесу групової обробки.  

7.4. Проектування групових операцій.  

7.5.Комплексна заготовка. 
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Тема 8. Основи розробки технологічного процесу складання машин 

8.1. Основи розробки технологічного процесу складання машини.  

8.2. Класифікація видів складання. Організаційні форми складання – не 

потокове, групове, потокове, стаціонарне, рухоме.  

8.3. Вихідні дані для розробки технологічного процесу складання.  

8.4. Розрахунок основних показників процесу складання. Такт випуску, ритм 

випуску.  

8.5. Встановлення типу виробництва і вибір організаційної форми складання. 

 

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 с.р  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА 

ДЕТАЛЕЙ І СКЛАДАННЯ МАШИН 

Змістовий модуль 1. Поняття про точність у машинобудуванні та шляхи її 

досягнення 

Тема 1. Точність у 

машинобудуванні. 
     17 0,5 0,5 0,5 15 

Тема 2. Методи 

настроювання 

верстатів. 

     16 1 - 0,5 15 

Тема 3. Технологічні 

та конструкторські 

розмірні ланцюги. 

     16 1 0,5 0,5 15 

Тема 4. Базування 

заготовок при 

механічній обробці. 

     17 0,5 - 0,5 15 

Змістовий модуль 1.           

 

 

Разом за змістовим 

модулем 1. 

     66 3 1 2 60 
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Змістовий модуль 2. Машинобудівне виробництво та технологічний процес у 

ньому 

Тема 5. Типи 

машинобудівного 

виробництва та 

технологічний 

процес. 

     16 0,5 - 0,5 15 

Тема 6. Основи 

проектування 

технологічних 

процесів 

виготовлення деталей 

     17 0,5 0,5 0,5 15 

Тема 7. 

Проектування 

типових і групових 

технологічних 

процесів. 

     16 1 - 0,5 15 

Тема 8. Основи 

розробки 

технологічного 

процесу складання 

машин. 

     16 1 0,5 0,5 15 

Змістовий модуль 2           

Разом за змістовим 

модулем 2 
     65 3 1 2 60 

Забезпечення 

індивідуальних 

завдань (КР, РГ) 

     2    2 

Забезпечення 

семестрового 

контролю 

     2    1 

Усього годин      135 6 2 4 123 

 

5. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 
Дослідження точності розмірів поверхні заготовки і деталей 

машин.  
 1 

2 
Дослідження похибки закріплення заготовок у патроні 

токарного верстата. 
 1 
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3 Змістовий модуль 1.  2 

4 Дослідження жорсткості технологічної системи.  1 

5 Розробка технологічного процесу складання.  1 

6 Змістовий модуль 2.  2 

 Усього   4 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Тема 1. Статистичні засоби оцінки якості виробів.  0,5 

2 Тема 2. Розмірний ланцюг і засоби їх розрахунку.  0,5 

3 Змістовий модуль 1.  1 

4 Тема 3. Розрахунок припусків на механічну обробку.  0,5 

5 
Тема 4. Базування заготовок і засоби розрахунку 

погрішності настанови і оптимізація схем  базування. 
 0,5 

6 Змістовий модуль 2.  1 

 Усього   2 

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Тема 1. Точність у машинобудуванні.  15 

2 Тема 2. Методи настроювання верстатів.  15 

3 Тема 3. Технологічні та конструкторські розмірні ланцюги.  15 

4 Тема 4. Базування заготовок при механічній обробці.  15 

5 Тема 5. Типи машинобудівного виробництва та 

технологічний процес. 
 15 

6 Тема 6. Основи проектування технологічних процесів 

виготовлення деталей.  15 

7 Тема 7. Проектування типових і групових технологічних 

процесів. 
 15 

8 Тема 8. Основи розробки технологічного процесу 

складання машин. 
 15 

9 Усього забезпечення самостійної роботи*  89 

10 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ)  2 
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11 Забезпечення семестрового контролю  1 

 Усього   123 

Примітка: 

* - кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, 

практичних занять та інші види аудиторної роботи. 

 

7. Методи контролю 

Контроль знань студента здійснюється на підставі методики здійснення 

комплексної діагностики їх знань.  

При комплексному оцінюванні знань визначаються види робіт та критерії їх 

оцінювання з урахуванням особливостей даного навчального курсу. Критеріями 

оцінки знань є: 

а) при усних відповідях студентів: повнота розкриття питання; логіка 

викладеної та обґрунтованої власної думки, посилання на практичний досвід, 

результати наукових досліджень;  вміння аналізувати, узагальнювати, робити 

порівняння та висновки; 

б) при виконанні письмових завдань: повнота розкриття питання; цілісність, 

системність, логічна послідовність, акуратність виконання роботи і 

літературного оформлення, наявність розрахунків, схем малюнків, правильність 

тестових відповідей; 

в) при здійсненні пошуково-аналітичної роботи: обсяг і відповідність 

тематиці підібраного матеріалу; надійність та офіційність джерел інформації, 

обґрунтованість зроблених висновків. 

 

8. Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Підсумко

вий тест 

(екзамен) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Лекції 1 1 1 1 1 2 1 2 - 10 

Практ. зан., 1 1 1 1 1 2 1 2  10 

Лаб. роб., 3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 - 10 
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Поточн. 

контр.: 

контрольна 

робота 

        -  

50 

опитування         

ін.види 

поточн. 

контр. 

        

Усього         20 100 

Т1, Т2 ... Т8 – теми  

 

Вид робіт Оцінка балів 

Поточний контроль (відповіді при опитуванні, підготовка та 

виступ з рефератом, виконання тестів, розв’язання 

ситуаційних завдань, задач, виконання контрольних робіт). 

50 балів 

Практичні заняття студентів (присутність, активність, 

викладення результатів аналізу певних фактів, подій, 

публікацій, написання наукових рефератів, статей, виступи 

на наукових конференціях і семінарах). 

20 балів 

Відвідування лекцій, наявність конспекту 10 балів 

Підсумковий тест (екзамен) 20 балів 

 

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 

 

 



13 
 

9. Методичне забезпечення 

 

1. Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу 

«Технология машиностроения». – Кременчуг, 1995 – 117 с. 

2. Методичні вказівки та контрольні завдання до практичної роботи 

«Розрахунок складальних розмірних ланцюгів» з курсу «Технологія 

машинобудування» – Кременчук, 1999 – 31 с. 

3. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «Теоретичні основи 

технології та виробництва деталей та складання машин» для студентів заочної 

форми навчання зі спеціальності 7.090202 «Технологія машинобудування», 

Кременчук – КДПІ, 2000 – 35 с. 

4. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Теоретичні основи технології та виробництва деталей та складання 

машин» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.090202 

«Технологія машинобудування», Кременчук – КДПІ, 2000 – 21 с. 

5. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни «Теоретичні 

основи технології та виробництва деталей та складання машин» для студентів 

заочної форми навчання зі спеціальності 7.090202 «Технологія 

машинобудування», Кременчук – КДПІ, 2000 – 19 с. 

 

10. Рекомендована література 

Основна 

1. Маталин А. А. Технология машиностроения // А. А. Маталин // Учебник. 

Л. : Машиностроение, 1984. – 560 с. 

2. Руденко П. А. Проектирование технологических процессов в 

машиностроении / П. А. Руденко // Учебное пособие. – К. : Вища шк., 1985 – 255 

с. 

3. Руденко П. О. Проектування технологічних процесів машинобудування / 

П. О. Руденко // Навч. посібник. – К. : Вища шк., 1993. – 414 с. 

4. Егоров М. Е. Технология машиностроения / М. Е. Егоров // Учебник. М. : 

Высшая школа, 1976. – 636 с. 

Додаткова 

5. Корсаков В. С. Основы технологии машиностроения. Учебник / В. С. 

Корсаков // – М. : Высшая школа, 1974 – 330 с. 

6. Новиков М. П. Основы технологии сборки машин и механизмов / М. П. 

Новиков // – М. : Машиностроение, 1980 – 592 с. 
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7. Гусев А. А. Технология машиностроения. Специальная часть. Учебник / 

А. А. Гусев, Е. Р. Ковальчук – М. : Машиностроение, 1986 – 452 с. 

8. Бабук В.В. Проектирование технологических процессов механической 

обработки в машиностроении / В. В. Бабук, В. А. Шкред // М. : Высш шк., 1987 – 

255 с. 

9. Аверченков В. И. Сборник задач и упражнений по технологии 

машиностроения. Учебное пособие / В. И. Аверченков, О.А. Горленко // М. : 

Машиностроение, 1988 – 192 с. 




