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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 економічністю 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 не 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 та за допомогою економічних 

критеріїв знаходити оптимальні рішення. 

За сучасних умов навчання в університеті здійснюється за денною та 

заочною формами навчання. За умови 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 робота студентів при 

активній консультативній роботі викладача. Цим вимогам у повному обсязі 

відповідають лекційні, лабораторні та практичні заняття. Вони призначені для 

опанування студентами матеріалу навчальної дисципліни з практичних та 

теоретичних питань.  

Контрольна робота студентів спонукає до 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. При виконанні контрольної  роботи 
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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. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 Контрольна робота охоплює основні теми навчальної дисципліни 

„Технологія автомобіле- та тракторобудування”. 

 Контрольна робота виконується студентами денної форми навчання в 7 

семестрі, а студентами заочної форми навчання в 9 семестрі. 

 Контрольна робота виконується за двома напрямками: розробки 

технологічного процесу механічної обробки деталі та розробки технологічного 

процесу складальних операцій складальної одиниці. 

 

2 ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ 

 Контрольна робота складається з переліку обов’язкових питань, на які 

необхідно відповісти. 

 

Перелік обов’язкових питань контрольної роботи 

 з механічної обробки деталі 

1. Вступ. 

2.Технологічний контроль креслення та аналіз технологічності конструкції 

деталі [1, с. 81–98], [8, с. 5–28]. 

3. Визначення типу виробництва [1, с. 12–13], [2, с. 19–23] . 

4. Вибір і обґрунтування заготовки [1, с. 14–28],  [2, с. 25–39]. 

5. Розрахунок і визначення припусків на обробку [2, с. 59–92], [1, с. 75–80], [3, 

с. 175–193]. 

6. Розробка ескізу заготовки [2 с. 91], [6, с. 18–25]. 

7. Розробка технологічного маршруту обробки деталі з заповненням 

маршрутних карт [1 с. 151], [2, с. 106–108]. 

8. Розробка технологічного процесу на одну із операцій механічної обробки з 

заповненням операційної карти [2,  с. 108–113]. 

9. Вибір технологічного обладнання [2,  с. 51–53]. 
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10. Розробка операційного ескізу на одну операцію з вказанням технологічних 

баз і оброблюваних поверхонь [2 с. 113–114]. 

11. Розробка технологічної документації  на виконання операцій з переходів 

(операційної технології) з описом їх змісту і технологічним оснащенням на 3 

різнопланові операції [2 с. 108–113]. 

 

Перелік обов’язкових питань контрольної роботи розробки  

технологічного процесу складання складальної одиниці 

1. Вступ [1 с. 4–6]. 

2. Технологічний контроль креслення складальної одиниці на аналіз 

технологічності [1 с. 84–93], [8, с. 28–34]. 

3. Визначення типу виробництва [1 с. 12–13], [2, с. 19–23]. 

4. Розробка маршрутної технології складання і слюсарної обробки [1 с. 151–

152]. 

5. Розробка схеми складання розробляємої складальної одиниці [1, с. 9–11], [4, 

с. 478–504]. 

6. Вибір обладнання [4 с. 531–554]. 

7. Вибір технологічної оснастки [4 с. 53–67]. 

8. Розробка маршрутних карт технологічного процесу складання [4 с. 483–487] 

ГОСТ ЕСТД 3.1702-79. 

9. Розробка операційних карт технологічного процесу складання [4 с. 484–485] 

ГОСТ ЕСТД 3.1702-79. 

10. Розробка креслення заданої складальної одиниці [ГОСТ, ЕСКД]. 

11. Розрахунок розмірних ланцюгів складальної одиниці. [5 с. 24–38],[7 с. 8–16] 

 

Вибір деталі та складальної одиниці, кількість виробництва деталей та 

складальних одиниць протягом року визначається викладачем на підставі 

каталогу деталей автомобілів КрАЗ. 
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3 ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 Розрахунковий розділ контрольної роботи виконується на аркушах 

форматом А4 об’ємом 15–20 сторінок, об’єм графічної частини роботи 0,5 – 1 

аркуш форматом А1. 

 Розділи технологічного процесу виконуються на операційних, 

маршрутних і картах ескізів згідно з ЕСТД по ГОСТ 3.1105-86, ГОСТ 3.1404-

86, ГОСТ 3.1118-82, 3.1407-74. 

 Загальне оформлення контрольної роботи виконується на підставі ГОСТ 

2.105-95. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Гурин Ф.В., Клепиков В.Д., Рейн В.Д. Технология автотракторостроения.  -

М.: Машиностроение, 1981. 

2. Горбащевич А.Ф., Шред В.А. Курсовое проектирование по технологи 

машиностроения. – Минск.: Вышейшая шк., 1983. 

3. Косилова А.Г., Мещеряков Р.К. Справочник технолога-машиностроителя. 

Том 1 и 2. М.: Машиностроение, 1985. 

4. Методические указания к оформлению технологической документации 

курсового и дипломного проектов по технологии машиностроения. – 

Кременчуг, 1992. 

5. Методические указания «Отработка конструкции изделия и сборочной 

единицы на технологичность». – Кременчуг, 1991. 

6. Новиков М.П. Основы технологии сборки машин и механизмов. – М.: 

Машиностроение, 1980. 

7. Пащенко Э.А., Латышев И.В., Седова Л.Б. Взаимозаменяемость, 

стандартизация и технические измерения: Метод. указания к курс. роб. – 

Харьков, 1990. 

8. РД 50-635-87 Методические указания по расчету размерных цепей. 

 

 



 9 

Додаток А  

Зразок оформлення титульної сторінки звіту щодо лабораторних робіт 

 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

КАФЕДРА  «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМОБІЛЕ- та ТРАКТОРОБУДУВАННЯ» 

 

 

 

 

        Виконав                             . 

        Група                               . 

        Шифр                               . 

        Перевірив                        . 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 20__ 

Додаток Б  
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Варіанти завдань на контрольну роботу з дисципліни «Технологія автомобіле- 

та тракторобудування» 

 

Таблиця 1 – Деталі автомобіля (трактора) для розробки технології 

механічної обробки  

Варіант 

0 1 2 3 4 5 

Шестерня 

260-

1802088 

Вал 260-

18025 

Корпус 

2565-

3501138 

Фланець 

260-

1802225 

Шестерня 

260-

1802040 

Водило 

260-1830026 

Варіант 

6 7 8 9 10 11 

Шестерня 

6504-

1802036 

Шестерня 

260-

1802095 

Опора 

260-2912162 

Вал 260-

2302151 

Шестерня 

260-

2402110 

Шестерня 

півосьова 

260-2403050 

Варіант 

12 13 14 15 16 17 

Вал 6505-

2502205 

Шестерня 

260-

2402120 

Шестерня 

214-1802132 

Вал 255Б-

1802186 

Вал 210-

1802176 

Шестерня 

210-1802180 

Варіант 

18 19 20 21 22 23 

Вал 260-

1802176 

Вал 210-

1802186 

Чашка 6505-

2506018 

Фланець 

200-

24030715 

Піввісь 

6505-

2403073 

Шестерня 

210А-

4202064 

 

 

 

 

Додаток В 
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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 контрольної роботи з навчальної 

дисципліни „Технологія автомобіле та тракторобудування” для студентів 

денної та заочної форм навчання за напрямом 133 – «Галузеве 

машинобудування» (у тому числі скорочений термін навчання) 
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