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ВСТУП 

 

Актуальною вимогою народного господарства України є підвищення якості 

автотракторної техніки, яке втілюється в збільшенні термінів служби та 

міжремонтних циклів, а також економічності у виробництві та експлуатації. Таке 

підвищення якості автотракторної техніки значно залежить від технології її 

виготовлення. 

Мета навчальної дисципліни «Технологія автомобіле- та тракторобудування» 

– дати студентам за напрямом 133 – «Галузеве машинобудування» відомості про 

технологію виготовлення автотракторної техніки, що визначає можливість 

розробляти технологічну конструкцію транспортних засобів, яка забезпечує на 

тільки технічні параметри, які вимагаються, а і високий економічний ефект у 

народному господарстві. 

Вивчення навчального курсу дозволяє ознайомитись з основними 

особливостями автотракторної техніки, визначити взаємозв’язки параметрів 

конструкцій виробів і технології їх виробництва і за допомогою економічних 

критеріїв, знаходити оптимальні рішення. 

За сучасних умов навчання в університеті здійснюється за денною та заочною 

формами навчання. Під час денної форми навчання студент отримує інформацію 

на лекціях, лабораторних та практичних заняттях, а також під час самостійної 

роботи з вивчення навчальної  дисципліни.  

Досить ефективною у навчальному процесі є самостійна робота студентів за 

активної консультативної роботи викладача. Цим вимогам у повному обсязі 

відповідають лабораторні заняття. Вони призначені для опанування студентами 

матеріалу дисципліни з практичних питань.  

Практичні роботи проводяться після опанування теоретичного матеріалу з 

конкретних тем на лекційних заняттях та під час самостійної роботи. Метою 

кожної з них є  розширення, поглиблення та закріплення теоретичних знань з 

конкретної теми. Під час виконання практичних робіт студент повинен 



                

використовувати необхідні навчальні матеріали та засоби: навчальну літературу, 

методичні вказівки, плакати, технічні засоби та наочне приладдя.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

– основні поняття і визначення, пов’язані з виготовленням виробів;  

– взаємозв’язки конструкцій і методів виготовлення заготовок, засобів 

обробки і складання;  

– технологічні методи досягнення точності розмірів і шорсткості поверхонь;  

– методи виробництва кузовів і кабін;  

– основні методи автоматизації технологічних процесів. 

уміти: 

– оцінювати технологічність параметрів розроблювання конструкцій 

виробів і вибирати рішення, які забезпечують їх високу якість та 

ефективність у виробництві і експлуатації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО 

ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Мета практичних робіт – розширення, поглиблення та закріплення 

теоретичних знань з конкретної теми.  

Перед виконанням практичних робіт студенти, користуючись методичними 

вказівками, підручниками, лекційними конспектами, плакатами та іншими 

допоміжними матеріалами, повинні вивчити теоретичний матеріал, розібратися з 

методикою виконання практичних робіт. 

Після вивчення теоретичної частини студенти повинні оформити бланк 

протоколу до практичної роботи. У протоколі мають бути номер, назва і мета 

практичної роботи, необхідні рисунки і таблиці, робочі формули, необхідні 

розрахунки та відповіді на питання, що виносяться на вивчення.  

Бланк протоколу оформлюють з дотриманням вимог до оформлення 

навчальних  текстових документів. 

Після підготовки бланку протоколу необхідно виконати всі розрахунки, 

занести їх результати до таблиць та зробити письмові висновки щодо практичної 

роботи. 

Обсяг протоколу з кожної практичної роботи складає 4 – 5 рукописних 

сторінок. За підсумком практичної роботи студенти  відповідають на контрольні 

питання (захищаються) та отримують оцінку.  

Після виконання всіх практичних робіт протоколи до кожної з них повинні 

бути підшиті в один звіт. 

Зразок  оформлення титульної сторінки звіту наведено у додатку А. 

 

 

 

 

 

 



                

2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Розрахунок припусків на механічну обробку розрахунково-

аналітичним методом 

Мета роботи: розрахунок розмірів заготовки для отримання деталі за 

допомогою механічної обробки з мінімальними припусками і, як наслідок, з 

найменшим об’ємом механічної обробки.  

 

Технічні засоби та наочне приладдя 

Практична робота виконується з використанням робочих креслень та 

технологічної документації на обробку деталей, які видає викладач згідно з 

варіантом завдання. При собі слід мати літературні джерела [2; 3, т. 1]. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Будь-яка заготовка призначена для подальшої механічної обробки повинна 

бути виготовлена з припусками щодо розмірів готової деталі. Цей припуск є 

надлишком матеріалу, необхідного для одержання кінцевих розмірів із заданою 

шорсткістю поверхні деталі, який знімається на верстатах різальними 

інструментами. Поверхні деталей, що не підлягають механічній обробці, 

припусків не мають. 

Збільшені припуски зумовлюють додаткову обробку заготовок, збільшують 

трудомісткість їх виготовлення, витрату різального інструменту та матеріалу, 

собівартість деталей. Застосування обґрунтованих припусків на обробку різанням 

скорочує відходи металу та знижує трудомісткість обробки.  

Отже, для зовнішніх поверхонь величина припуску 

                                                           bazi ,                                                 (1.1) 

а для внутрішніх  

                                                            abzi ,                                                 (1.2) 



                

де a розмір заготовки; b розмір деталі. 

Найменший припуск на обробку, який визначається аналітичним методом, 

достатній для зовнішніх поверхонь у разі найменшого граничного розміру та для 

внутрішніх поверхонь у разі найбільшого граничного розміру може бути 

визначений у загальному вигляді за формулою [3, т. 1, с. 175]: 

                                        iiiZi hRz 11min ,                             (1.3) 

де miniz  найменший припуск на сторону для обробки, що виконується; 

1iZR середня висота мікронерівностей, одержаних на попередньому переході 

(операції); 1ih глибина дефектного шару поверхні, одержаної на попередньому 

переході (операції); 1i векторна (геометрична) сума просторових відхилень, 

одержаних на попередньому переході; i векторна (геометрична) сума похибки 

базування та установки на переході (операції), що виконується. 

 Під час обробки поверхонь оберту, припуск на діаметральний розмір 

подвоюється, а коли неможливо передбачити напрямок вектору в просторі, його 

значення підсумовують за правилом квадратного кореня, і формула набуває 

вигляду 

 

                                 ][2 2
1

2

1min iiiZi hRz                         (1.4) 

 

Порядок виконання практичної роботи 

 

Таблиця 1.1 – Порядок розрахунку припусків на обробку та граничних 

розмірів деталі 

№ 

пор. 
Для зовнішніх поверхонь Для внутрішніх поверхонь 

1 2 3 

1 Користуючись робочим кресленням деталі та картою технологічного 



                

процесу, записати в розрахункову карту оброблювані поверхні заготовки та 

технологічні переходи обробки в послідовності їх виконання 

2 Записати значення ,,,, EpTRZ  

3 Визначити розрахункові мінімальні припуски на обробку за всіма 

технологічними переходами 

4 Записати для кінцевого переходу 

до графи «Розрахунковий розмір» 

найменший граничний розмір деталі 

згідно з кресленням 

Записати для кінцевого переходу до 

графи «Розрахунковий розмір» 

найбільший граничний розмір деталі 

згідно з кресленням 

5 Для переходу, який передує 

кінцевому, визначити розрахунковий 

розмір додаванням до найменшого 

граничного розміру згідно з 

кресленням розрахункового 

припуску 
minZ   

Для переходу, який передує 

кінцевому, визначити розрахунковий 

розмір відніманням від найменшого 

граничного розміру згідно з 

кресленням розрахункового припуску 

minZ  

6 Послідовно визначити 

розрахункові розміри для кожного 

попереднього переходу додаванням 

до розрахункового розміру  

розрахункового припуску minZ , що 

слідує за ним наступного переходу 

 

Послідовно визначити розрахункові 

розміри для кожного попереднього 

переходу відніманням з 

розрахункового розміру  

розрахункового припуску minZ , що 

слідуює за ним наступного переходу 

1 2 3 

7 Записати найменші граничні 

розміри за всіма технологічними 

переходами, округлюючи їх 

збільшенням розрахункових розмірів. 

Округлення вести до того знака 

десяткового дробу, з яким дано 

допуск на розмір кожного переходу 

Записати найбільші граничні 

розміри за всіма технологічними 

переходам, округлюючи їх 

зменшенням розрахункових розмірів. 

Округлення вести до того знака 

десяткового дробу, з яким дано допуск 

на розмір кожного переходу 

8 Визначити максимальні граничні Визначити максимальні граничні 



                

розміри додаванням допуску до 

округленого мінімального 

граничного розміру 

розміри відніманням допуску від 

закругленого максимального 

граничного розміру 

9 Записати граничні значення 

припусків maxZ  як різницю 

найбільших граничних розмірів та 

minZ  як різницю найменших 

граничних розмірів попереднього 

переходу, та переходу, що 

виконується  

Записати граничні значення 

припусків maxZ  як різницю найменших 

граничних розмірів та 
minZ  як різницю 

найбільших граничних розмірів 

попереднього переходу, та переходу, 

що виконується 

10 
Визначити загальні припуски 

maxЗагz  і 
minЗагz , підсумовуючи проміжні 

припуски на обробку 

11 Перевірити правильність виконання розрахунків за формулами: 

;zz i1iii minmax
;DDz2z2 i1iii minmax

;zz дЗЗагЗаг minmax  дЗЗагЗаг DDzz
minmax

22  

12 Визначити загальний номінальний 

припуск за формулами: 

;HHzz дзЗагЗаг minном

дзЗагЗаг HDHDzz
ном min

22  

Визначити загальний номінальний 

припуск за формулами: 

;BBzz дЗЗагЗаг minном
 

дЗЗагЗаг BBDzz
ном min

22  

 

Розрахунок слід вести з використанням літературних джерел [2, с. 59 – 92; 3, 

т. 1, с. 175 – 197]. 

Вихідні дані для розрахунку припусків на обробку та їх результати слід 

заносити до таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2 – Вихідні дані для розрахунку припусків на обробку та їх 

результати 



                

Технологічні 

переходи 
(операції) 

обробки 
деталі 

Елементи 

припуску 
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м

 

Граничні 

розміри, мм 

Граничні 

припуски, 
мкм 

zR  T    
minD  maxD  min2Z

 
max2Z  

1)            

2)            

…)            

1n )            

n )            

Разом:   

 

Зміст звіту 

Звіт оформлюють з дотриманням вимог до оформлення навчальних  

текстових документів. У звіті повинні бути відображені: номер, назва і мета 

практичної роботи, усі необхідні розрахунки та таблиці та відповіді на контрольні 

запитання.  

Варіанти завдання до практичної роботи наведено у додатку Б.  

 

Контрольні питання 

1. Що називається припуском на обробку і які бувають види припусків? 

2. У чому суть визначення припуску дослідно-статистичним методом? 

3. Які   види   похибок   ураховуються   під час   розрахунку   припусків 

розрахунково-аналітичним способом? 

4. Наведіть  схему  розташування  припусків  під час обробки  зовнішніх  і 

внутрішніх циліндрових поверхонь за декілька операцій? 

Література: [2, с. 59 – 92; 3, т. 1, с. 175 – 197]. 

 



                

Практична робота № 2 

Тема. Розрахунок режимів різання розрахунково-аналітичним методом. 

Мета роботи: навчитися розраховувати режими різання розрахунково-

аналітичним методом. 

 

Технічні засоби та наочне приладдя 

Практична робота виконується з використанням робочих креслень та 

технологічної документації на обробку деталей, які видає викладач згідно з 

варіантом завдання. При собі слід мати літературні джерела [3, т. 2]. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Основними показниками режимів різання є: 

Глибина різання – t, мм; 

Подача (на оберт, на зуб, хвилинна): обммS, ;  зубммS, ; хвммS, ; 

Швидкість різання   хвмV , ; 

Частота обертів   n хв
-1

; 

Зусилля різання  P,  H 

Потужність різання кВтN, ; 

Основний (машинний) час  ТО (ТМ). 

Під час розрахунку режимів різання враховують характер обробки, тип та 

розміри інструменту, матеріал його різальної частини, матеріал та стан заготовки, 

тип та стан обладнання. 

Порядок виконання практичної роботи 

1. Визначити глибину різання на кожний перехід з урахуванням припуску на 

обробку залежно від вимог до поверхні за точністю шорсткості [3, т. 2, с. 261 – 

265]. 

2. Визначити довжину робочого ходу різального інструменту. 

3. Визначити подачу на оберт або на зуб залежно від виду обробки, матеріалу 

деталі, матеріалу різального інструменту [3, т. 2, с. 266 – 269, 277 – 278, 285 – 



                

286]. 

4. Узгодити вибрану подачу з паспортними даними вибраного верстата. 

5. Визначити швидкість різання за імперичними формулам залежно  від виду 

обробки [3, т. 2, с. 265 – 268, 276 – 272]. 

6. Визначити частоту обертів шпинделя n  верстата за швидкістю різання та 

узгодити їх з паспортними даними обраного верстата. 

7. Розрахувати дійсне значення швидкості різання за прийнятою частотою 

обертання 

                                                .,
1000 хв

мDn
Vg                                              (2.1) 

 

8. Визначити зусилля різання за імперичними формулам залежно від виду 

обробки [3, т. 2, с. 271, 282, 297, 300]. 

9. Розрахувати необхідну потужність на шпинделі верстата і визначити 

необхідну потужність електродвигуна привода головного руху. 

                                               ,,
102060

кВт
VP

N Z
                                     (2.2) 

де ZP – тангенціальна складова зусилля різання; V – швидкість різання. 

10. Визначити основний час операції (переходу) за формулою:           

           

                                                        ,
nS

iLpx
TO                                           (2.3) 

де Lpx – довжина робочого ходу, мм; i – кількість проходів; n – частота обертання 

шпинделя хв
-1

; S – подача на оберт, обмм . 

 

Зміст звіту 

Звіт оформлюють з дотриманням вимог до оформлення навчальних  

текстових документів. У звіті повинні бути відображені: номер, назва і мета 

практичної роботи, усі необхідні розрахунки та таблиці й відповіді на контрольні 



                

запитання.  

Варіанти завдання до практичної роботи наведені у додатку Б.  

 

Контрольні питання 

1. Які основні показники режимів різання? 

2. У якій послідовності ведеться розрахунок режимів різання розрахунково-

аналітичним методом? 

3. Як визначається потужність електродвигуна головного руху? 

4. Як визначається основний час операції (переходу)?  

Література: [3, т. 2, с. 261 – 300]. 

 

Практична робота № 3 

Тема. Розрахунок режимів різання табличним методом. 

Мета роботи: навчитися розраховувати режими різання табличним методом. 

 

Технічні засоби та наочне приладдя 

Практична робота виконується з використанням робочих креслень та 

технологічної документації на обробку деталей, які видає викладач згідно з 

варіантом завдання. При собі слід мати літературні джерела [2 та 4]. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Розрахунок режимів різання табличним методом ведеться з використанням 

довідкової літератури, наприклад [4]. Послідовність розрахунку режимів різання 

для кожного виду робіт указана в картах та нормативних таблицях, що наведені у 

цій літературі. Рекомендовані у картах та розраховані за ними подачі, частоту 

обертання та інші дані поуточнюють за паспортом верстата. 

Розрахунок ведеться одночасно із заповненням операційних  або маршрутних 

карт технологічного процесу. Суміщення цих робіт виключає необхідність 

дублювання одних і тих самих відомостей у різних документах та скорочує час 

проектування технологічного процесу. 



                

 

Порядок виконання практичної роботи 

Порядок розрахунку режимів різання табличним методом. 

1. Розрахувати довжину робочого ходу [4, с. 13 – 22, 73 – 82, 104 – 110]. 

2. Призначити подачу на оберт або на зуб [4, с. 22 – 25, 83 – 86, 110 – 114]. 

3. Визначити стійкість різального інструменту [4, с. 26 – 28, 87, 114]. 

4. Розрахувати швидкість різання шляхом вибору табличних значень і 

уточнення за допомогою коефіцієнтів [4, с. 29 – 34, 61 – 62, 63 – 66, 68, 69, 88 – 99, 

115, 117 – 119]. 

5. Визначити рекомендовану частоту обертів шпинделя за формулою 

                                                             .
1000

d

v
n                                               (3.1) 

6. Скоригувати за паспортом верстата вирахувану частоту прийнявши 

найближче менше її значення. 

7. Визначити дійсне значення швидкості різання за прийнятою частотою 

обертання 

                                                           .
1000

nD
v об

                                             (3.2) 

8. Визначити зусилля різання шляхом вибору за нормативами [4 с. 35, 124 – 

126, 135] 

9. Розрахувати потужність різання, кВт 

                                                         ,,
102060

кВт
VP

N Z
                                   (3.3)  

та перевірити стабільність потужності електродвигуна приводу головного 

руху верстата. 

10. Визначити основний час операції (переходу)  

                                                               ,
nS

iLpx
TO                                            (3.4) 

де Lpx– довжина робочого ходу; i – кількість проходів; n – частота обертів; S – 



                

подача на оберт, обмм . 

 

Зміст звіту 

Звіт оформлюють з дотриманням вимог до оформлення навчальних  

текстових документів. У звіті повинні бути відображені: номер, назва і мета 

практичної роботи, усі необхідні розрахунки та таблиці й відповіді на контрольні 

запитання.  

Варіанти завдання до практичної роботи наведено у додатку Б.  

 

Контрольні питання 

1. Які основні показники режимів різання? 

2. У чому полягає сутність табличного методу розрахунку режимів різання? 

3. Які переваги такого методу? 

4. У якій послідовності ведеться розрахунок режимів різання табличним методом? 

5. Як визначається потужність електродвигуна головного руху? 

6. Як визначається основний час операції (переходу)?  

Література: [2, 4]. 

 

Практична робота № 4 

Тема. Технічне нормування операцій технологічного процесу 

Мета роботи: навчитися нормувати операції технологічного процесу. 

 

Технічні засоби та наочне приладдя 

Практична робота виконується з використанням робочих креслень та 

технологічної документації на обробку деталей, які видає викладач згідно з 

варіантом завдання. При собі слід мати літературні джерела [2, 5, 6]. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Технічні норми часу в умовах масового та серійного виробництва 

встановлюються розрахунково-аналітичним методом. 

У серійному виробництві визначається норма штучно-калькуляційного часу 



                

[2 с. 101] 

                                                       шт

зп

кш Т
n

Т
Т ,                                      (4.1) 

У масовому виробництві визначається норма штучного часу [2, с. 101] 

                                               відпобвошт ТТТTT ,                                  (4.2) 

де оT основний час операції; вT допоміжний час операції; обT час 

обслуговування обладнання; відпT час на відпочинок, перерви в роботі та на 

фізичні потреби робочого; зпT підготовчо-заключний час. 

Допоміжний час вT  може бути поділений на час для встановлення і зняття 

деталі з пристрою верстата усT  час на закріплення і відкріплення деталі зоT , час 

на керування верстатом керT  і час на виміри деталей вимT . 

Таким чином   

                                             вимкерзоусв ТТТТT .                                  (4.2) 

У свою чергу час на обслуговування обладнання може бути поділений на час 

технічного обслуговування обслтехT .  і час організаційного обслуговування обслоргT . , 

тобто  

                                               обслоргобслтехобсл ТТT .. .                                     (4.3) 

Нормативи допоміжного часу, часу на обслуговування і відпочинок 

наводяться в джерелах [2, 5, 6]. 

 

Порядок виконання практичної роботи 

1. Визначити норму підготовчо-заключного  часу на одну деталь  

                                                       
n

Т
T зп

детзп
.

. .                                                (4.4) 

2. Розрахувати величину допоміжного часу за формулою 

                                  вимкерзоусзагв ТТТТT .                                 (4.5) 



                

3. Визначити елементи допоміжного часу. 

3.1 Визначити час на технічне обслуговування робочого місця у відсотках 

техП  від основного часу [2, с. 212, табл. 5.20], тоді 

                                                   .
100

.
техо

обслтех

ПТ
T                                          (4.6)    

3.2 Визначити час на організаційне обслуговування робочого місця в 

відсотках П  від оперативного часу (сума основного і допоміжного часу) [2 

с. 212, табл. 5.21], тоді 

                                                        .
100

ПТ
T оп

орг                                               (4.7)                                    

3.3 Визначити час на відпочинок і фізичні потреби у відсотках П від 

оперативного часу, тоді 

                                                           .
100

ПТ
T оп

відп                                              (4.8) 

4. Визначити величину штучного часу за формулою (4.2). 

5. Визначити величину штучного-калькуляційного часу за формулою: 

                                                       .. детзпшткшт ТТT                                   (4.9) 

 

Зміст звіту 

Звіт оформлюють з дотриманням вимог до оформлення навчальних  

текстових документів. У звіті повинні бути відображені: номер, назва і мета 

практичної роботи, усі необхідні розрахунки та таблиці й відповіді на контрольні 

запитання.  

Варіанти завдання до практичної роботи наведено у додатку Б.  

 

Контрольні питання 

1. Що являє собою штучний (штучно-калькуляційний час)? 

2. Як визначається норма штучно-калькуляційного часу?  

3. Як визначається норма штучного часу? 



                

4. Що таке основний час операції? 

5. Що таке допоміжний час операції? 

6. Що таке підготовчо-заключний час операції? 

Література: [2, 5, 6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

3 ВИМОГИ  ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ  ПРАКТИЧНИХ  РОБІТ 

 

Оформлювати  кожну практичну роботу необхідно відповідно до правил 

оформлення текстових навчальних документів. 

 Практичні роботи  потрібно подавати в зброшурованому вигляді. При цьому 

перша сторінка обкладинки має бути титульною. Скріпок, скобок та інших 

деталей, використаних для брошурування, не має бути видно на титульній 

сторінці. 

Текст має бути чітким, стислим і зрозумілим. Звіти можуть бути як 

рукописними, так і друкованими. 

У разі виконання практичних робіт рукописним способом почерк повинен 

бути чітким, розбірливим, при цьому слід користуватися чорнилом (пастою) 

чорного, фіолетового або синього кольору. 

У межах однієї роботи колір чорнила (пасти) має бути одним і тим самим. 

Відстань між основами рядків тексту, написаного від руки, має бути не менше 

10мм. Розмір  абзацного відступу 15 мм. 

Схеми та ескізи повинні бути згруповані у міру появи посилання на них у 

тексті. Текст та графіки повинні бути виконані охайно та розбірливо, без 

скорочення слів. Можна застосувати скорочення, установлені ГОСТ 2.316-68. 

Усі рисунки повинні мати наскрізну нумерацію та мати виноски позицій 

складових елементів (деталей, вузлів, агрегатів і т. д.). У тексті повинні бути 

посилання  на ці позиції, а також на використані літературні джерела, список яких 

необхідно дати у кінці виконаної лабораторної роботи.  

На обкладинці необхідно вказати номер практичної роботи, найменування 

дисципліни, прізвище, ім’я, по батькові студента, групу, шифр залікової книжки.  

Практичні роботи оформлюються на аркушах білого паперу розміром 

А4/210х297 мм/ темною пастою. Рисунки та таблиці виконуються на білому 

папері таким самим чорнилом, якими написаний текст. Над рисунком розміщують 

його назву, знизу – порядковий номер. 

Таблиці й рисунки в тексті розміщують відразу після посилання на них, у 

крайньому разі – на наступній сторінці. 



                

Джерела в списку літератури повинні бути складені в алфавітному порядку за 

прізвищами авторів. Кожному джерелу присвоюється порядковий номер, який є 

його позначенням під час написання в тексті. Після номера джерела ставиться 

крапка,  а далі йде бібліографічний опис цього джерела згідно з ГОСТ 7.1-76. 

Посилання на літературні джерела в тексті (номер літературного джерела в 

списку) подаються у квадратних дужках, наприклад  [ 7 ] . 

Приклад оформлення списку літератури: 

1. Грубов В.Н., Кирдан В.С. Конструкція автомобілів. – К.: Наук. думка, 1977. 

– 464 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

Додаток А  

Зразок оформлення титульної сторінки звіту щодо лабораторних робіт 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

КАФЕДРА  «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» 

 

 

 

ЗВІТ 

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ТЕХНОЛОГІЯ АВТОТРАКТОРОБУДУВАННЯ» 

 

 

 

 

        Виконав                             . 

        Група                               . 

        Шифр                               . 

        Перевірив                        . 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 20__ 

 



                

Додаток Б 

Варіанти завдань до практичних з навчальної дисципліни «Технологія автомобіле- 

та тракторобудування» 

№ пор. З , мм ОБ , мм S , мм/об V , м/мин 

1 8,02 0,098 0,15 80 

2 6,23 0,108 0,2 70 

3 7,95 0,134 0,25 60 

4 5,15 0,106 0,2 80 

5 7,5 0,156 0,25 70 

6 4,28 0,095 0,15 60 

7 5,32 0,135 0,2 60 

8 6,35 0,112 0,15 80 

9 8,01 0,124 0,25 70 

10 7,56 0,097 0,15 60 

11 4,81 0,105 0,25 80 

12 6,08 0,085 0,15 60 

13 5,53 0,086 0,2 80 

14 6,25 0,115 0,15 60 

15 7,82 0,136 0,25 70 

16 4,57 0,092 0,15 60 

17 8,16 0,108 0,25 80 

18 6,72 0,126 0,2 70 

19 5,25 0,117 0,15 80 

20 6,79 0,148 0,25 60 

21 7,06 0,134 0,2 70 

22 7,54 0,106 0,25 80 

23 5,85 0,093 0,15 70 

24 6,81 0,125 0,25 80 

 



                

Додаток В 

Критерії оцінювання знань студентів 
 

Вид занять   Поточне тестування та самостійна робота  
Підсумковий 

тест (іспит) 
Сума Змістовий модуль №1/3 Змістовий модуль №2/4 

Т1 Т2,3 Т4-6 Т7,8 Т9,10 Т11,12 Т13,14 

Лекції 
(відвідування 

занять, 
написання 

конспекту 
лекцій) 

1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 – 10 

Практичні 
заняття 

– 3,0 3,0 3,0 3,0 – – – 12,0 

Лабораторні 
роботи 

– 3,0 3,0 2,0 – – – – 8,0 

Курсова робота  – – – – – – – – – 

Поточний 
контроль:  

– – – – – – – – – 

реферат – 10 – – – – – – 10 

тестування 
(письмовий 
контроль знань 

протягом 
семестру)  

– 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 – 40 

Залік – – – – – – – 20 20 

Усього 2 21 11 11 11 12 12 20 100 
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Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Технологія автомобіле- та тракторобудування» для студентів денної 

та заочної форм навчання зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування»  

освітнього ступеня «Бакалавр»(у тому числі скорочений термін навчання) 
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