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ВСТУП 

Курсова робота є важливою складовою частиною навчального процесу, 

яке є завершальним етапом підготовки студентів до інженерної діяльності з за-

безпеченням необхідного ступеня підготовленості. Робота над курсовою робо-

тою є тим процесом, який дає можливість студентам виявити свої творчі здіб-

ності, оскільки прийняття рішень у роботах не обмежене вибором сучасного 

технологічного устаткування та засобів технологічного оснащення. 

Ці методичні вказівки мають на меті полегшити роботу студента під час 

розробки та оформлення курсової роботи, вивільнити час для творчої  роботи.  

А тому тут подаються загальні правила оформлення роботи та рекомендації що-

до розробки технологічних процесів механічної обробки деталей з використан-

ням новітніх технологій та застосуванням сучасних матеріалів й методів оброб-

ки. 

Методичні вказівки містять методику розрахунку режимів різання, реко-
мендації щодо вибору марки матеріалу різального інструменту; короткі харак-
теристики металорізальних верстатів та інші довідкові матеріали. 

Виконуючи роботу, студент повинен 

знати: основні поняття і визначення, пов’язані зі створенням виробів під-

йомно-транспортної, дорожньої та будівельної техніки, взаємозв’язок констру-

кції виробів і методів отримання заготовок, технологічність конструкції машин; 

вибір заготовок; сучасні технологічні процеси виготовлення виробів і тенденції 

їх розвитку, 

уміти: оцінювати технологічність конструкції виробу, що розробляють-

ся, і вибирати розв’язання, що забезпечують їхню високу якість і ефективність 

у виробництві та експлуатації; вправлятися у виборі заготовок; орієнтуватися 

серед методів та засобів вимірювання; використовувати засоби обчислюваль-

ної техніки під час виконання графічних креслень та для створення й вимірю-

вання конструкцій виробів, порожнин, шаблонів за допомогою таких програм, 

як KOMPAS-3D, Inventor, Solid Works, Pro/ENGINEER; користуватися довід-

ковою та нормативною літературою. 
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1 ЗМІСТ ТА ОБСЯГ 

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Курсова робота з навчальної дисципліни «Технологічні процеси вироб-

ництва підйомно-транспортних,  дорожніх і будівельних машин»  складається з 

таких частин: 

1. Розрахунково-пояснювальна записка обсягом 30–40 сторінок. 

2. Графічна частина, виконана на аркушах форматом А1: 

1-й аркуш – креслення деталі та заготовки, а також схеми розташування 

припусків, допусків та міжопераційних розмірів на обробку поверхні; 

2-й аркуш – технологічні наладки на 2–4 різнохарактерних операції технологіч-

ного процесу; 

Послідовність оформлення розрахунково-пояснювальної записки: 

Титульна сторінка 
Завдання 
Зміст 
Вступ 

1 Призначення та конструкція деталі 
2 Аналіз технологічності конструкції деталі 
3 Визначення типу виробництва 
4 Обґрунтування вибору способу отримання заготовки 
5 Розробка технологічного процесу обробки деталі 
6 Визначення припусків та допусків на механічну обробку деталі 
7 Вибір технологічного верстатного устаткування 
8 Вибір інструменту та пристосувань 
9 Розрахунок режимів різання та нормування технологічного процесу 
Висновки 

Список літератури 
Додатки. 
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2 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 
Основні цілі курсового роботи: 

– розробка та оформлення комплексу робіт, які є підготовкою до вико-

нання магістерської роботи, а також закріплення та поглиблення знань з навча-

льної дисципліни, що вивчається, а також тих, що вивчалися раніше; 

– вироблення вміння розробляти прогресивні технологічні процеси, які 

відповідають вимогам сьогодення. Застосування власних здібностей, ерудиції, 

глибоких знань, кмітливості та інших якостей допоможе студентові в майбут-

ньому стати хорошим фахівцем з високою кваліфікацією; 

– розвиток у студентів ініціативи та творчості під час розв’язання постав-

лених завдань та набуття навичок самостійного розв’язання інженерних завдань 

у сфері їх основної спеціальності. 

За якість курсової роботи та вчасне його виконання відповідає студент як 

автор роботи. 

Основна роль керівника курсової роботи допомогти студентам оволодіти 

методикою проектування технологічних процесів виготовлення деталі та подо-

лати труднощі, які можуть виникнути під час виконання цієї роботи. Також ке-

рівник може вказувати на принципові помилки, рекомендувати додаткову літе-

ратуру. 

Зразок оформлення титульної сторінки подано у додатку А. За зразком з 

додатка Б заповнюють аркуш завдання на курсову роботу: вказують початкові 

дані, тему, зміст розрахунково-пояснювальної записки, наводять перелік графі-

чного матеріалу (з точною вказівкою обов’язкових креслень), дату видачі за-

вдання. 

Зміст курсової роботи має відображати всі пункти його виконання. 

В основній частині розрахунково-пояснювальної записки (РПЗ) – основ-

ному документі курсової роботи – записи ведуться за структурою, яка відпові-

дає типовому змісту, з оформленням відповідно вимог державних стандартів. 
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Основні частини РПЗ: вступ, розділи та висновок. 

У ній мають бути записані початкові дані, виконані всі необхідні розраху-

нки та пояснення, а також внесені графічні (допоміжні) матеріали. 

У РПЗ матеріал повинен викладатися у логічній послідовності, аргумен-

товано та переконливо; формулювання мають бути стислими і точними (без 

можливості суб’єктивного та неоднозначного тлумачення), з конкретністю ви-

кладу результатів роботи. 

Нумерація сторінок РПЗ має бути наскрізною: першою сторінкою є титу-

льна, другою – завдання на курсову роботу, третьою – зміст і так далі. Номер 

проставляють арабськими цифрами зверху (або знизу) посередині сторінки. На 

титульній сторінці та завданні номер сторінки не ставлять. Вступ та висновок не 

нумерують, а розділи та підрозділи нумерують арабськими цифрами. 

Основні правила оформлення кожного розділу основної частини РПЗ. 

У розділі Вступ стисло оцінюють сучасний стан проблеми, зазначають 

мету, актуальність та підстави для виконання цієї роботи, обґрунтовують вибір 

деталі та конструкції, до якої вона входить. 

Призначення та конструкція деталі. Аналіз технологічності конструкції 

деталі. Навести схему деталі, виконати її опис із зазначенням позицій, розрізів, 

обґрунтувати вибір марки матеріалу деталі та методів її обробки. Слід указати 

недоліки конструкції за даними з креслень і технічних вимог, а після розрахун-

ків зазначити, чи є деталь технологічною. 

Визначення типу виробництва виконують для проведення подальших ро-

зрахунків режимів різання, нормування технологічного процесу, вибору техно-

логічного процесу механічної обробки деталі, інструменту та пристосування. 

Обґрунтування вибору способу отримання заготовки, розробка техноло-

гічного процесу обробки деталі. Визначають спосіб її отримання, позначають 

припуски на обробку кожної поверхні, виконують розрахунки розмірів та вка-

зують допуски на неточність їх виготовлення. Виконують креслення заготовки, 

визначають її масу та вартість. Слід навести маршрут обробки поверхонь дета-

лі у вигляді таблиці. У першу чергу треба розглянути операції обробки базових 

поверхонь, потім намітити ряд чорнових, чистових і тонких операцій, переко-
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навшись при цьому в точності вибору технологічних баз, а також у правильно-

му чергуванні технологічних операцій. 

Вибір технологічного верстатного устаткування, інструменту та при-

стосувань. Технологічне устаткування (верстати, інструменти та пристосуван-

ня) для виконання техпроцесу вибирають на кожну операцію технологічного 

процесу обробки деталі з урахуванням характеру виробництва, методів досяг-

нення заданої точності під час обробки, необхідної продуктивності, технологі-

чних вимог до виробу. З’ясовують відповідність верстата розмірам деталі, зру-

чність його в експлуатації, можливість оснащення високопродуктивними при-

стосуваннями та інструментами. 

Розрахунок режимів різання та нормування технологічного процесу. Ре-

жими різання встановлюють на всі операції розробленого в роботі технологіч-

ного процесу механічної обробки деталі. Розрахунок ведеться одночасно із за-

повненням маршрутних, операційних карт технологічного процесу та карт ескі-

зів. 

Початкові дані для розрахунку режимів різання кожної операції: верстат 

із зазначенням його технічної характеристики, назви та моделі; пристосування; 

інструмент; матеріал, з якого виготовлена деталь. 

Технічні норми часу розраховують для визначення часу, необхідного для 

виготовлення як однієї деталі, так і партії деталей. 

Висновки. Закінчуючи розрахункову частину проекту, студент повинен 

зробити аналіз отриманих результатів, їх відповідності завданню на роботу, ви-

словити міркування про можливі способи вдосконалення певного процесу, вне-

сти пропозиції. 

Список літератури. Літературні джерела, які використовувалися під час 

складання РПЗ, розташовуються в порядку посилання на них у тексті або за 

алфавітом (за прізвищем першого автора роботи). 

Ілюстрації позначають словом «Рисунок – …» та нумерують послідовно в 

межах розділу. Цифровий матеріал оформляють у вигляді таблиць. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів наводять безпосере-

дньо під формулою в тій самій послідовності, у якій вони подані у формулі, по-
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чинаючи перший рядок із слова «де» без двокрапки. Значення кожного символу 

і числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. 

Посилання в тексті РПЗ на літературні джерела позначають порядковим 

номером джерела у списку, виділеним двома квадратними дужками. Наприклад, 

[12], [21] і таке інше. Посилання на ілюстрації та таблиці вказують їх порядко-

вим номером, наприклад, рис. 7, табл. 8. 

Обов’язковою вимогою є суворе дотримання у всіх матеріалах курсової 

роботи позначення одиниць виміру фізичних величин. 

Текст пояснювальної записки набирають за допомогою комп’ютера на 

одному боці аркуша білого паперу форматом А4 шрифтом Times New Roman, 

кегль  14,   міжрядковий  інтервал  –  1,5  (на  сторінці  має  бути  приблизно  

30 рядків); поля: ліве – 20–25 мм, праве – 10–15 мм, верхнє і нижнє – не менше 

ніж 20 мм. Ілюстрації (схеми та креслення) можуть виконуватися вручну або у 

вигляді комп’ютерної графіки за допомогою використання таких програм, на-

приклад, як Pro/ENGINEER, Inventor, Solid Works, KOMPAS-3D. 

Кожна сторінка оформляється стандартною рамкою з кутовим штампом 

або нижнім колонтитулом з номером сторінки і скороченою назвою роботи. 

РПЗ переплітається або зшивається в тверді обкладинки. 

Оформлення графічних розробок. 

Усі креслення слід виконувати відповідно до вимог ЄСКД з дотриманням 

усіх розмірів та технічних умов. Так, на аркуші креслення деталі та заготовки слід 

накреслити ескізи, які пояснюють спосіб отримання заготовки. 

При розробці креслення встановлювально-затискного пристосування (3-й 

аркуш) кількість проекцій та розрізів має бути достатньою для того, щоб була 

зрозумілою конструкція пристосування. 

Оброблювану деталь на кресленні пристосувань показують тонкими ліні-

ями, при цьому вона (деталь) вважається умовно прозорою. 

На схемах наладок показують: оброблювану деталь, різальні інструменти, 

умовні позначення встановлювально-затискного пристосування та пристроїв для 

встановлення різальних інструментів. 
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Для більшої наочності під час захисту курсової роботи декілька техноло-

гічних ескізів (схеми наладок) виконують у напівконструктивному вигляді; 

пристосування – у вигляді установок схем базування, інструмент – у кінцевому 

положенні (окрім деяких операцій, наприклад свердлувальної), режими оброб-

ки для кожного переходу оформляють таблицею в нижньому правому кутку 

над основним написом креслення схем наладок.  На  одному аркуші форматом 

А1 розміщується три або чотири ескізи наладок різнохарактерних операцій (то-

карна, фрезерна, шліфувальна та ін.). 

До змісту переходу належать: ключове слово, що характеризує метод об-

робки; найменування оброблюваної поверхні, конструктивних елементів або 

предметів виробництва, наприклад «отвір», «фаска», «заготовка»; інформацію 

про розміри обробки різанням; додаткову інформацію, що характеризує кіль-

кість одночасно або послідовно оброблюваних поверхонь, характер обробки, 

наприклад, «згідно з ескізом», «заздалегідь», «остаточно», «послідовно», і т. д. 

Для запису змісту операції та переходів допускається повна або скороче-

на форма запису. 

Захист курсової роботи 

До захисту курсової роботи допускаються студенти, що виконали його 

якісно, своєчасно та у встановленому обсязі. Недбало оформлені РПЗ та графі-

чний  матеріал керівником роботи не підписуються. 

Захист роботи проводиться перед комісією, яка складається з викладачів 

кафедри «Галузевого машинобудування». Для доповіді за проектом студентові 

надається 5−10 хвилин. За цей час він повинен викласти найважливіші питання, 

розроблені в роботі, дати обґрунтування виконаних розв’язань і довести прави-

льність побудови спроектованого технологічного процесу. Студент зо-

бов’язаний дати вичерпні відповіді на всі питання членів комісії за темою кур-

сового роботи. Оцінюючи курсову роботу, комісія окрім якості проекту та пе-

реконливості його захисту, враховує також рівень знань студента у сфері зага-

льнотехнічних і спеціальних дисциплін. 

Під час оцінювання якості роботи враховується відповідність змісту про-

екту встановленим вимогам, правильність виконання розрахунків, логічність 
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обґрунтувань ухвалених рішень, а також акуратність оформлення текстового і 

графічного матеріалів. 

Розподіл балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи 

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до 20 до 40 до 40 100 

 

3 КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Розробка технологічного процесу складається з комплексу взаємо-

пов’язаних робіт. Структура технологічних операцій та послідовність виконан-

ня переходів визначаються засобами технологічного оснащення. 

Засоби технологічного оснащення вибирають з урахуванням типу вироб-

ництва, програми випуску виробів, можливості групування операцій, застосу-

вання стандартного оснащення та обладнання. Такими засобами є устаткування 

(металорізальні верстати, преси та ін.), різальні інструменти, засоби контролю, 

механізації та автоматизації виробничих процесів.  

Розв’язання технологічних завдань здійснюється залежно від річного об-

сягу випуску виробів, прийнятих типу виробництва та верстатного обладнання. 

У масовому та великосерійному виробництвах найчастіше застосовують 

швидкодіючі автоматизовані пристосування – універсальні, багатомісні та спе-

ціальні. Також необхідно передбачати можливість організації безперервної по-

токової лінії. 

Для дрібносерійного виробництва розробляють одиничний технологічний 

процес. Це дає можливість скорочувати час на підготовку виробництва, ефек-

тивно застосовувати універсальне обладнання та універсально-налагоджувальні 

пристосування. Для серійного виробництва технологічний процес будують, орі-

єнтуючись на використання змінно-потокових або групових потокових ліній, 

коли паралельно виготовляються партії деталей різних найменувань. 

Під час розробки технологічного процесу керуються такими принципами: 

1) спочатку обробляють ті поверхні, які є базовими для подальшої обробки; 
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2) після цього обробляють поверхні з найбільшим припуском; 

3) далі виконують обробку поверхонь, зняття металу з яких найменшою мі-

рою впливає на жорсткість заготовки; 

4) на початок технологічного процесу слід відносити ті операції, на яких 

можна чекати появи браку через приховані дефекти металу (тріщини, рако-

вини); 

5) поверхні, обробка яких пов’язана з точністю та допусками відносного ро-

зташування поверхонь (співвісності, перпендикулярності, паралельності і т. 

д.), виготовляють за одне встановлення; 

6) поєднання чорнової (первинної) та чистової (заключної) обробок в одній 

операції та на одному і тому самому устаткуванні небажане – таке поєднан-

ня допускається під час обробки жорстких заготовок з невеликими припус-

ками; 

7) під час вибору встановлювальних (технологічних) баз слід прагнути до 

дотримання двох основних умов: 

7.1) поєднання технологічних баз з конструкторськими (наприклад, отвір 

у корпусі насадної циліндрової фрези одночасно слугує посадочним місцем для 

оправки в процесі експлуатації та базою для більшості операцій); 

7.2) постійності баз, тобто вибору такої бази, орієнтуючись на яку, можна 

провести всю або майже всю обробку (наприклад, центрові отвори вала, осі або 

хвостовики різального інструменту). Принцип базування заготовок повинен 

строго відповідати ДСТУ. 

Розрахунок режимів різання виконують для всіх технологічних операцій. 

Для кожного переходу визначають елементи режиму різання, потужність і ос-

новний технологічний час. 

Під час вибору матеріалу для різального інструменту, можна вибирати як 

матеріали традиційні, перевірені часом, так і застосовувати новітні надтверді 

матеріали, наприклад: 

– полікристалічний кубічний нітрид бору (ПКНБ) серії Amborite, який був 

розроблений для механічної обробки твердих та абразивних чорних металів у 

діапазоні від чорнової та середньої до чистової обробки й зокрема, таких дета-
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лей, як: гальмівні диски, блоки циліндрів і втулки циліндрів ДВЗ, гальмівні ба-

рабани, маховики, сідла і спрямовувальні втулки клапанів, шестерні, литі та 

штамповані деталі і т. д.; 

– полікристалічні алмази (ПКА) серії Syndite, які використовують в різа-

льних елементах, що припаюються, наприклад, під час токарної обробки і фрезе-

рування. Вони придатні, зокрема, для механічної обробки кольорових металів, 

для виробництва високоточних інструментів та інструментів загального при-

значення, для високошвидкісної механічної обробки, для електроерозійної об-

робки; 

– монокристалічні алмази серії Mono у вигляді пластин використовують-

ся в різноманітних різальних інструментах, в інструментах для заточування і 

відрізних різцях, частинах, що труться та ін.; 

– CVD Алмази, які виготовляються методом хімічного осадження з паро-

вої фази у вигляді плівки, розроблені для застосування в різальних інструмен-

тах і частинах, що труться; застосовуються для механічної обробки кольорових 

металів, правки і вирівнювання шліфувальних кругів. 

Первинне опрацювання  технологічного процесу обробки заданої деталі 

закінчується складанням та оформленням комплекту документів технологічно-

го процесу. 
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4 ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Теми курсових робіт 

Спроектувати технологічний процес механічної обробки деталі, вибраної 

відповідно до свого варіанта з таблиці 1 і на рисунках 1 – 10.  

Таблиця 1 – Назва та матеріал деталі 

№ варіанта Назва деталі Матеріал деталі Маса деталі, кг 

1 Вал Сталь БСт5пс 42,7 

2 Вал Сталь 45 18,2 

3 Шестерня Сталь 45 31,31 

4 Вал Сталь 45 18,16 

5 Вал Сталь БСт5пс 90,2 

6 Шестерня Сталь 45 30,54 

7 Вал Сталь 45 10,6 

8 Вал Сталь 45 21,4 

9 Шестерня Сталь 40Х 6,8 

10 Вісь Сталь 40 15,04 
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Варіант 1 

 

 

Рис. 1 – Вал
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Варіант 2 

 
Рис. 2 – Вал 
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Варіант 3 

  
Рис. 3 – Шестерня 
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Варіант 4 

 

 
Рис. 4 – Вал 
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Варіант 5 

 
Рис. 5 – Вал 
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Варіант 6 

 
Рис. 6 – Шестерня 
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Варіант 7 

 
Рис. 7 – Вал
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Варіант 8 

 

 
 

Рис. 8 – Вал 
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Варіант 9 

 
Рис. 9 – Шестерня 
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Варіант 10 

 

Рис. 10 – Вісь 
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5 ВИСНОВКИ 

 

Курсова робота закріплює, поглиблює й узагальнює теоретичні знання, 

отримані в процесі вивчення навчального курсу, а також закріплює навички 

користуватися довідковою літературою, ДСТУ або ГОСТами, таблицями, но-

рмами і розцінками, уміло поєднуючи довідкові дані з теоретичними знання-

ми. Під час виконання курсової роботи особлива увага приділяється самостій-

ній роботі студента з метою розвитку його ініціативи у розв’язанні технічних і 

організаційних завдань, а також детального і творчого аналізу сучасних тех-

нологічних процесів. 

Під час виконання роботи ухвалення рішень щодо вибору варіантів тех-

нологічних процесів, устаткування, оснащення, методів отримання заготовок 

проводиться на підставі техніко-економічних розрахунків, що дає можливість 

запропонувати оптимальний варіант. 
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6 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

1. Поясніть, що таке виробничий та технологічний процеси, назвіть їх структуру та 

характеристики. 

2. Якими методами найчастіше виготовляють заготовки? Обґрунтуйте на прикладі 

заготовки, яку ви розробляєте. 

3. Як впливають обсяг виробництва, матеріал деталі та її конструктивні особли-

вості на вибір способу отримання заготовки? 

4. Розкажіть, які є принципи побудови технологічного процесу залежно від ви-

ду виробництва. 

5. Що таке технологічність конструкції? За допомогою яких чинників вона ви-

значається? 

6. Що таке точність обробки і виробничі похибки? 

7. Що таке база? Вибір баз та похибки базування. 

8. Розкрийте поняття про припуски, їх види. Чинники, що впливають на величи-

ну припусків. 

9. Як залежить величина припуску від способу отримання заготовок? 

10. Назвіть показники точності та методи їх оцінювання. 

11. Шорсткість поверхні та критерії її оцінювання. 

12. Як встановлюються режими різання під час розробки технологічного процесу? 

13. Геометричні та фізико-механічні параметри, що характеризують якість по-

верхні. 

14. Що таке маршрутні, маршрутно-операційні та операційні технологічні про-

цеси. Назвіть їхні особливості. 

15. Що таке технічна норма? Укажіть структуру норми часу на обробку. 

16. Як будують операції технологічного процесу? 

17. Як вибирають устаткування та інструменти? 

18. Розкажіть, як ведуть розрахунки режимів різання і норм часу. 
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7 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінку за виконання курсової роботи студентами денної форми навчання 

виставляють згідно з кредитно-модульною системою за стобальною шкалою 

оцінювання у сумі 100 балів, а також за національною шкалою:  

60 балів – за виконання курсової роботи та 40 балів – за його захист 

Оцінка «відмінно» виставляється тоді, коли виконана курсова робота від-

повідає усім наведеним нижче вимогам: 

1) курсова робота виконана у повному обсязі; 

2) усі розрахунки виконано правильно, показники мають необхідну оди-

ницю виміру; 

3) кінцеві результати  кожного розділу супроводжуються необхідними 

висновками; 

4) дана повна відповідь на питання, пов’язані зі знанням теорії та загаль-

них методів дослідження. 

Оцінка «добре» виставляється тоді, коли виконана курсова робота відпо-

відає вимогам «1», «2» та «3», але є деякі неточності та виправлення, відповіді 

на теоретичні питання неповні. 

Оцінка «задовільно» – тільки вимозі «2». 

Якщо виконана курсова робота не відповідає одночасно вимогам «1», 

«2»,»3», «4», вона оцінюється оцінкою «незадовільно» з можливістю повторно-

го складання. 

Розподіл балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи 

Пояснювальна запис-
ка 

Ілюстративна части-
на Захист роботи Сума 

до _20_ до _40_ до _40_ 100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 

види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS для іспиту, курсової робо-

ти, практики 
для заліку 

90–100 А відмінно   відмінно   
82–89 В 
74–81 С добре  добре  

64–73 D 
60–63 Е  задовільно  задовільно  

35–59 FX незадовільно з можливіс-
тю повторного складання 

незадовільно з можливіс-
тю повторного складання 

0–34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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транспортних,  дорожніх  і  будівельних машин» 

на тему «Розробка технологічного процесу механічної обробки деталі» 

 

 
 
Студента (ки)  4 курсу ГМ-16-2  групи 
спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 
Іванова І. І. 

 
Керівник к. т. н., доц. Вакуленко Р. А. 
Національна шкала ______________ 
Кількість балів: ______  Оцінка: ECTS _____ 

 
Члени комісії                                                    Вакуленко Р. А. 
_____________________            _________________________ 

(підпис)                                     (прізвище та ініціали) 
_____________________            _________________________ 

(підпис)                                     (прізвище та ініціали) 
_____________________            _________________________ 

(підпис)                                      (прізвище та ініціали) 
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Додаток Б 

Зразок оформлення аркуша завдання на курсову роботу 

 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
Форма № Н-9.01у  

Кафедра_______________________________________________________  
Дисципліна_____________________________________________________  
Спеціальність________________________________________________________  
Курс _________група ___________________семестр___________________  
 

ЗАВДАННЯ 

на курсовий проект (роботу) студенту 

 
____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 
1. Тема роботи________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2. Термін здачі студентом роботи________________________________________ 
3. Вихідні дані до роботи_______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
4. Зміст розрахунково-пояснювальної роботи (перелік питань, що підлягають 
розробці)____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
5. Перелік графічного матеріалу_________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
6. Дата видачі завдання________________________________________________ 
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

Оцінювання етапів 
проекту  

№ 
п/п Назва етапів  

курсового  
проекту 

Терміни  
виконання 

етапів  
проекту 

Вказівки та  
зауваження ви-

кладача (з 
 вказанням дати 

консультації) 

за націо-
нальною 
шкалою 

за 
шкалою 

ECTS 

кіль-
кість 
балів 

 Етап 1    
     
 Етап 2    
     
 Етап 3    
     
 ….    
    (Усього балів 

не більше 60) 
     

 Захист    (не більше 40) 
 Разом   …. 

 
 
 
 
 

Студент(ка) ________________ 
(підпис) 

 

Керівник __________________  ________________________ 
(підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
 
 

« _____ » _____________ 20__ р. 
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Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисцип-

ліни «Технологічні процеси виробництва підйомно-транспортних, дорожніх і 

будівельних машин» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 133 

– «Галузеве машинобудування» освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

 

 

 

 

Укладач к. т. н. Р. А. Вакуленко 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри ГМ проф. О. Г. Маслов 

 

 

 

Підп. до др._______________. Формат 60x84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ____. Наклад ________ прим. Зам. № __________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

Редакційно-видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600  

 


