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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів* – 4 

Галузь знань 

13 «Механічна 

інженерія» 

Вибіркова 

 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

131 – Прикладна 

механіка 

Модулів – _____1___ 
                  (кількість семестрів) 

Обладнання та 

технології пластичного 

формування конструкцій 

машинобудування 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 5-й 6-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

____КР____ 
   ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

9-й 11-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,67 

самостійної роботи 

студента – 5,0 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

16 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

14 год. 6 год.  

Самостійна робота 

90 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання 

 КР 

Вид контролю:  

іспит 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30/90 

* 1 кредит = 30 год. 

Кількість кредитів = 120/30 = 4. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліна «Проектування цехів ковальсько-штампувального виробництва» є 

складовою частиною циклу дисциплін професійної підготовки магістра за 

спеціальністю 131 – «Прикладна механіка».  

Робоча навчальна програма даної дисципліни передбачає крім лекційного 

курсу проведення лабораторних занять. 

Програма навчального курсу передбачає: засвоєння технології ковальсько-

штампувального виробництва, специфіки конструкцій та роботи обладнання що в 

ньому використовується. Вивчення правил та норм проектування сучасних 

ковальсько-штампувальних цехів: цехів листового штампування, ковальських 

цехів, цехів та ділянок холодного об'ємного штампування.  Вміння розробляти 

енергетичну частину проекту, проектувати транспорт цехів, розробляти та 

застосовувати засоби механізації та автоматизації виробництва, дотримуватись 

правил безпеки, екологічних, та протипожежних норм. Знання основ будівельних 

норм та правил. 

Програма вивчення дисципліни «Проектування цехів ковальсько-

штампувального виробництва» побудована відповідно до місця і значення 

дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістра зі  спеціальності 131 

– «Прикладна механіка». Перелік базових дисциплін, засвоєння яких необхідно 

для вивчення дисципліни:  «Технологія гарячого штампування», «Технологія 

холодного штампування», «Ковальсько-штампувальне обладнання», «Технологія 

нагріву та нагрівальне обладнання» та «Економіка підприємства». 

Мета: Метою вивчення дисципліни є засвоєння знань з основ проектування 

підприємств ковальсько-штампувального спрямування і їх структурних 

підрозділів, розробки текстової та графічної проектної документації. 

Предметом дисципліни є вивчення студентами основ проектування цехів за 

вищезазначеним спрямуванням, ознайомлення з сучасним станом розроблення й 

упровадження ковальсько-штампувальних технологічних процесів, які значно 

прискорюють та підвищують ефективність виробництва. Сформувати у студентів 
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навички діяти відповідно своїх професійних обов’язків у конкретних ситуаціях; 

уміння використовувати набуті знання у практичній професійній діяльності. 

 Завдання: які повинні бути вирішені у процесі вивчення дисципліни: 

– ознайомлення студентів з принципами побудови цехів і підрозділів ковальсько-

штампувального спрямування; 

– опанування методики техніко-економічного обґрунтування використання 

обладнання при проектуванні і модернізації виробництва; 

– набуття навичок проектування приміщень, розміщення і вибору обладнання для 

відповідних цехів і підрозділів.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

– структуру цехів і дільниць ковальсько-штампувального обладнання; 

– кількісний та якісний склад цеху; 

– методологію і методи проектування; стадії і порядок проектування; 

– технічні характеристики ковальсько-штампувального виробництва та кувальних 

комплексів; 

– сучасні комплекси автоматичних систем управління підприємством (АСУП) та 

автоматичних систем управління технологічним процесом (АСУТП). 

уміти: 

– читати і розуміти схеми і креслення за фахом;  

– складати текстові проектні документи за фахом;  

– складати технічні завдання на проектування цехів і підрозділів; 

– виконувати розрахункові роботи при розроблені ескізного плану ковальсько-

штампувального цеху, дільниці; 

– розраховувати кількісний та якісний склад виробничого основного та 

допоміжного устаткування. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕХІВ  

КОВАЛЬСЬКО-ШТАМПУВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Змістовий модуль 1.1. Загальні підходи щодо проектування цехів 

ковальсько-штампувального виробництва. 

Тема 1. Основи проектування заводів і цехів. 

1. Порядок проектування заводів і цехів. 

2. Передпроектний і проектний періоди. 

3. Компонування й планування. 

4. Оформлення проектної документації. 

Тема 2. Структура машинобудівних заводів. 

1. Поняття генерального плану. 

2. Розміщення виробничих об’єктів на заводській території. 

3. Вантажообіг і транспорт. 

Тема 3. Будівельне проектування.  

1. Основні поняття й норми будівельного проектування. 

2. Конструктивні схеми будівель. Основні елементи будинку. 

3. Прив’язка конструктивних елементів будинку до ділильних вісей. Фундаменти 

під КПМ. 

Тема 4. Визначення складу і кількості виробничого встаткування. 

Енергетика цеху. 

1. Методика визначення складу й кількості встаткування й працюючих. 

2. Енергетика цеху: електроенергія, пара, стиснене повітря, паливо, вода. 

3. Підйомно-транспортні пристрої. 

4. Бруківки, крани-штабелери, конвеєри, транспортери.  

Тема 5. Ковальські заводи. 

1. Ковальські заводи й ковальські цехи.  

2. Призначення, види, склад і організація виробництва. 

3. Технологічний процес і вибір устаткування. Заготівельні цехи ковальського 

виробництва. 
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Тема 6. Ковальсько-штампувальне виробництво. 

1. Основні матеріали, штампи й інструмент.  

2. Визначення складу й кількості встаткування, чисельності робітників. 

3. Площа цеху, компоновка й планування. 

4. Механізація і автоматизація процесів. 

Змістовий модуль 1.2. Особливості проектування за видами процесів. 

Тема 7. Листове штампування.  

1. Характеристики цехів листового штампування. 

2. Технологічний процес та устаткування. Визначення кількості устаткування й 

робітників. 

3. Механізація й автоматизація цехів листового штампування. Гнучка технологія. 

4. Особливості проектування будівель і приміщень. 

Тема 8. Об’ємне штампування. 

1. Цехи холодного об’ємного штампування. Класифікація, склад, програма. 

2. Технологічний процес і устаткування. 

3. Устаткування для цехів гарячого штампування. 

4.Технологічний процес нагрівання. Основні підходи. 

5. Будівля цеху. Компонування й планування цеху. 

Тема 9. Холодне висадження. 

1. Цехи холодного висадження. Класифікація, склад. 

2. Технологічний процес і устаткування. Штампи. 

3. Будівля цеху. Компонування й планування цеху. 

Тема 10. Організація і компонування цеху. 

1. Організація і компонування. Допоміжні відділення й служби, склади. 

2. Виробнича санітарія, техніка безпеки, пожежна профілактика, цивільна 

оборона. Екологічні питання при проектуванні. 

Тема 11. Економічна складові і перспективи розвитку проектування. 

1. Економічне обґрунтування при проектуванні. Техніко-економічні показники. 

2. Автоматизація проектування. 

3. Перспективи ковальсько-штампувального виробництва. 
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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 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1. ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕХІВ  

КОВАЛЬСЬКО-ШТАМПУВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Змістовий модуль 1.1 Загальні підходи щодо проектування цехів ковальсько-

штампувального виробництва 

Тема 1. Основи 

проектування заводів і 

цехів. 

 

8 1,5  0,5 6 9 -   9 

Тема 2. Структура 

машинобудівних 

заводів. 

10 1,5  0,5 8 11 1  1 9 

Тема 3. Будівельне 

проектування. 
10,5 1,5  1 8 8 -   8 

Тема 4. Визначення 

складу і кількості 

виробничого 

встаткування. 

Енергетика цеху. 

10,5 1,5  1 8 10 1  1 8 

Тема 5. Ковальські 

заводи. 
10,5 1,5  1 8 8 -   8 

Тема 6. Ковальсько-

штампувальне 

виробництво. 

11,5 1,5  2 8 11 1   10 

Змістовий модуль 1.1 2    2      

Разом за змістовим 

модулем 1.1 
63 9  6 48 57 3  2 52 

Змістовий модуль 1.2. Особливості проектування за видами процесів 

Тема 7. Листове 

штампування. 
11,5 1,5  2 8 11,5 0,5  1 10 

Тема 8. Об’ємне 

штампування. 
11,5 1,5  2 8 14 1  1 12 

Тема 9. Холодне 

висадження. 
8,5 1,5  1 6 10,5 0,5  - 10 

Тема 10. Організація і 

компонування цеху. 
11,5 1,5  2 8 11,5 0,5  1 10 

Тема 11. Економічна 

складові і перспективи 

розвитку 

проектування. 

10 1  1 8 11,5 0,5  1 10 
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Змістовий модуль 1.2 2    2      

Разом за змістовим 

модулем 1.2 
55 7  8 40 59 3  4 52 

Забезпечення 

індивідуальних 

завдань (КР) 

         2 

Забезпечення 

семестрового 

контролю 

2    2     2 

Усього годин 120 16  14 90 120 6  6 108 
 

5. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 
Розробка типового технологічного процесу обробки 

матеріалів тиском. 
2 1 

2 Нормування технологічних процесів. 2 1 

3 Вибір обладнання і схеми його розміщення у будівлі. 2 - 

4 Проектування розміщення допоміжних служб. 2 1 

5 Вибір компановки будівлі. 2 1 

6 Вибір і розташування допоміжного обладнання. 2 1 

7 
Техніко-економічне обґрунтування конструкції 

спроектованого приміщення. 
2 1 

 Усього  14 6 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Передпроектний і проектний періоди. 6 9 

2 Вантажообіг і транспорт. 8 9 

3 Прив’язка конструктивних елементів будинку до ділильних 

вісей. Фундаменти під КПМ. 

8 8 

4 Бруківки, крани-штабелери, конвеєри, транспортери. 8 8 

5 Заготівельні цехи ковальського виробництва. 8 8 

6 Механізація і автоматизація процесів. 8 10 

7 Особливості проектування будівель і приміщень для 

підрозділів з листового штампування. 

8 10 

8 Технологічний процес нагрівання. Основні підходи. 8 12 

9 Будівля цеху. Компонування й планування цеху для 

обладнання холодного висадження. 

6 10 

10 Екологічні питання при проектуванні. 8 10 
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11 Перспективи ковальсько-штампувального виробництва. 8 10 

 Усього забезпечення самостійної роботи* 88 104 

 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ)  2 

 Забезпечення семестрового контролю 2 2 

 Усього  90 108 

Примітка: 

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

практичних занять та інші види аудиторної роботи. 

 

7. Методи навчання 

1. Проведення лекційних занять для вивчення та засвоєння теоретичного 

матеріалу. 

2. Лабораторні та практичні заняття із застосуванням комп’ютерної техніки 

та програмних комплексів.. 

3. Використання інтерактивних наочних матеріалів (фільми, презентації). 

 

8. 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. 
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9. 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 Т9 Т10 Т11 

Лекції 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 – 10 

Лаб. роб. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 – 20 

Поточн. 

контр.: 

реферат 

             

 

 

50 опитування 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

ін.види 

поточн. 

контр. 

           

Усього            20 100 

Т1, Т2 ... Т11 – теми  

 

Вид робіт Оцінка балів 

Поточний контроль здійснюють під час проведення 

лекційних і лабораторних занять, він має на меті перевірку 

рівня підготовленості студентів з певних розділів (тем) 

навчальної програми і виконання конкретних завдань. 

Поточний контроль (відповіді при опитуванні, підготовка та 

виступ з рефератом, виконання тестів, розв’язання 

ситуаційних завдань, задач, тестування) проводиться та 

оцінюється за питаннями, які винесені на лекційні заняття, 

самостійну роботу, лабораторні роботи. 

50 балів 

Підсумковий контроль виконують з метою оцінювання 

результатів навчання студентів. Загальна оцінка кожного 

змістового модулю складається з поточних оцінок і з оцінки 

виконання модульної контрольної роботи. 

20 балів 

Відвідування лекцій, наявність конспекту 10 балів 
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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 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Проектування цехів ковальсько-штампувального виробництва: Робоча 

програма навчальної дисципліни: для студентів Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського із галузі знань 13 – «Механічна 

інженерія» за спеціальністю 131 – «Прикладна механіка», освітній ступень 

«магістр» / розробник О.В. Троцко. – Кременчук: КрНУ, 2018. – 14 с. 

1. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Проектування цехів ковальсько-штампувального виробництва» для 

студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського із галузі знань 13 – «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 

– «Прикладна механіка», освітній ступень «магістр» денної та заочної форм 

навчання. 

2. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Проектування цехів ковальсько-штампувального виробництва» для 

студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського із галузі знань 13 – «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 

– «Прикладна механіка», освітній ступень «магістр» денної та заочної форм 

навчання. 
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3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Проектування цехів ковальсько-штампувального виробництва» для студентів 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського із 

галузі знань 13 – «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 – «Прикладна 

механіка», освітній ступень «магістр» денної та заочної форм навчання. 

 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Шехтер В. Я. Проектирование кузнечных и холодноштамповочных цехов и 

заводов. – М.: Высшая школа, 1991. – 367 с. 

2. Норицын И. А. и др. Проектирование кузнечных и холодноштамповочных 

цехов и заводов. – М.: Высшая школа, 1987. – 423 с. 

3. Хржановский С. Н. Проектирование кузнечных цехов и заводов. – М.: 

Машиностроение, 1982. – 128 с. 

4. Мельников Г. Н., Вороненко В. П. Проектирование механосборочных цехов. – 

М.: Машиностроение, 1990. – 351 с. 

Допоміжна 

5. Самойло А. И. Производственные здания. – М.: Машиностроение, 1987. – 200 с. 

6. Проектирование машиностроительных заводов и цехов.  Справочник в 6-ти 

томах./под ред.  Е.С.Ямпольского. – М.:Машиностроение, 1975. 

7. Проектирование механосборочных заводов и цехов.  Справочник  в 4-х 

томах./под ред. З.И.Соловъя. – М.:Машиностроение, 1975.  

8. Металловедение и термическая обработка стали: справочник: в 3 т /под ред. 

М.Л. Бернштейна и А.Г. Рахштадта. – М.: Металлургия, 1983. 

9. Соколов К.Н.  Технология термической обработки и  проектирование  

термических цехов /К.Н.Соколов, И.К. Коротич. – М.: Металлургия, 1988. – 384 с. 
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12. Інформаційні ресурси 

 

Пошукові та інформаційні системи Інтернет 

1. Google : Пошукова системи Інтернет. - Режим доступу до електронних 

ресурсів: http://www.google.com.ua/ 

2. Яndex : Пошукова системи Інтернет. - Режим доступу до електронних 

ресурсів:http://www.yandex.ua/?ncrnd=1960. 

3. Rambler : Пошукова системи Інтернет. - Режим доступу до електронних 

ресурсів: http://www.yandex.ua/?ncrnd=1462...... 

Офіційні веб-сайти 

1. Програмний комплекс MATLAB: офіційний сайт - Режим доступу до 

електронних ресурсов: http://www.matlab.ua. 

Бібліотечно-бібліографічні ресурси 

1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: Інтернет-сторінка. 

- Режим доступудо електронних документів: http://www.nbuv.gov.ua/. 

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: Система каталогів 

і картотек. - Режим доступу до електронних документов 

http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html. 

3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова 

система сайту : Система каталогів і картотек : Каталог книжкових видань : Пошук 

у електронному каталозі. – Режим доступу до електронних документів : 

http://www.nbuv.gov.ua/db/opac.html. 

4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова 

система сайту : Система каталогів і картотек : Електронний фонд (тематичні та 

видові зібрання публікацій) : Електронна бібліотека авторефератів дисертацій : 

Пошук у електронній бібліотеці авторефератов дисертацій. - Режим доступу до 

електронних документів. - http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html. 
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