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1 Опис навчальної дисципліни 

 
Характеристика 

навчальної дисципліни Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 
денна  

форма навчання 

Кількість кредитів – 9 
Галузь знань 

13 Механічна інженерія 
(шифр і назва) 

За вибором  

Модулів – 3 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 3-й/4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___---_____ 

                                          

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 270 

Спеціальність – 133 

Галузеве машинобуду-

вання 

 

5-й/6-й/7-й 

Лекції 

20/16/18 год. 

Лабораторні заняття 

–/–/– год. 

Практичні заняття 

20/14/12 год. 

Самостійна робота 

80/60/30 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,6 

самостійної роботи 

студента – 4,4 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Вид контролю: диф. 

залік/іспит/іспит 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,6 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Курс «Технологічні процеси виробництва підйомно-транспортних, 

дорожніх і будівельних машин» є дисципліною необхідною для професійної 

підготовки бакалаврів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». 

Сучасне виробництво вимагає від молодого фахівця уміння самостійно 

вирішувати принципово нові задачі, в практичній діяльності проводити 

випробування і дослідження, творчо використовуючи досягнення науки. 

Постійно зростає потік науково-технічної інформації. Молодий фахівець 

повинен уміти відбирати найоригінальніші ідеї і технічні новини. Без навичок 

дослідника важко орієнтуватися у все зростаючому обсязі знань. 

Курс «Технологічні процеси виробництва підйомно-транспортних, 

дорожніх і будівельних машин» спрямовано на набуття студентами навичок про 

технологічні процеси отримання заготовок з металів та сплавів литтям, 

обробкою тиском, зварюванням та їх механічної обробки різанням; на 

ознайомлення з технологією і роботою обладнання (різні верстати, автомати, 

пристосування та інше), на якому можна формувати різноманітними способами 

заготовки та виготовляти й обробляти деталі машин; а також на означення 

основних проблем охорони праці під час виконання різноманітних робіт при 

виробництві деталей машин. 

Мета дисципліни «Технологічні процеси виробництва підйомно-

транспортних, дорожніх і будівельних машин» – навчати студентів вибирати 

технологічні методи отримання та обробки заготовок та деталей машин, які 

забезпечують високу якість продукції, економію матеріалів, високу 

продуктивність праці. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

- основні властивості металів та сплавів, з яких виготовляють вироби для 

машинобудування; особливості формування заготовок різними способами; 
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- принципи одержання нероз’ємних з’єднань; фізичні основи та 

технологічні можливості основних способів механічної обробки деталей; 

- будову і схему роботи металорізальних верстатів й іншого обладнання 

для виготовлення деталей машин та їх використання;  

- взаємозв’язок конструкції виробів  і методів отримання заготовок, способів 

обробки  та складання;   

- уявлення про наступні опанування спеціальності; 

уміти: 

- виконати розрахунки розмірів і маси початкової заготовки з прокату; 

- визначити переходи при штампуванні і виконати ескізи штампа; 

- складати ескізи та креслення деталей, визначати вагу деталей, які 

необхідно отримати за допомогою різних технологічних процесів; 

- виконати схеми обробки деталі, ескізи інструментів та затискних 

пристосувань; 

- орієнтуватися серед методів та засобів вимірювання; користуватися 

довідковою та нормативною літературою. 

 
 

3 Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Метали та сплави. 
 

Тема 1. Основні поняття про метали та сплави. 

1. Основні відомості про метали. 

2. Види термічної обробки металів. 

3. Сплави на основі заліза. 
 

Тема 2. Основні властивості металевих матеріалів. Основи металографії. 

1. Роль учених у розвитку металознавства. 

2. Будова чистих металів. 

3. Кристалізація і поліморфізм металів. 
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4. Дефекти кристалічної будови металів. 

5. Деякі види сплавів. 
 

Тема 3. Основні механічні властивості металів і сплавів. 

1. Загальні відомості про властивості металів і сплавів (фізичні, хімічні, 

механічні, технологічні, експериментальні).  

2. Методи випробування металу. 
 

Тема 4. Виробництво чавуну і сталі. Основи термічної та хіміко-термічної 

обробки металів. 

1. Виробництво чавуну. Матеріали процесу виробництва чавуну 

2. Виробництво сталі. Процеси одержання сталі різними способами виплавки. 

3. Класифікація залізовуглецевих сплавів. 

4. Різновиди чавуну, їх маркування та сфера застосування. 

5. Вуглецеві сталі, класифікація, маркування та їх використання. 
 

Тема 5. Леговані сталі. Кольорові метали та їх сплави. 

1. Загальне уявлення про леговані сталі. Вплив легуючих компонентів на 

властивості сталі. 

2. Класифікація і маркування легованих сталей. Характеристика основних видів 

легованих сталей. 

3. Інструментальні сталі.  

4. Конструкційні жаростійкі та жароміцні сталі та сплави, їх характеристика. 

5. Способи  підвищення жаростійкості та жароміцності металів і сплавів. 

6. Алюміній, титан, мідь, магній: їх сплави, властивості та застосування. 

Антифрикційні сплави. 
 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Технологія ливарного виробництва, обробки 

тиском і зварювальне виробництво. 
 

Тема 6. Загальні відомості про ливарне виробництво. 
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1. Сучасний стан, роль ливарного виробництва в машинобудуванні, переваги 

лиття 

2. Класифікація литих заготовок 

3. Ливарні сплави та їх властивості 

4. Ливарна форма. Способи виготовлення виливок 

 

Тема 7. Класифікація литих заготовок, ливарні сплави та їх властивості. 

1. Лиття під тиском: схема виготовлення виливок на машинах з 

горизонтальною камерою пресування, переваги, недоліки та сфера 

застосування. 

2. Особливості конструювання деталей, виготовлених литтям у кокіль та під 

тиском. Характеристика ливарних властивостей сплавів, їх вплив на якість 

виливок. 

3. Відцентрове лиття на машинах з горизонтальною віссю обертання та лиття в 

оболонкові форми: схеми, переваги, недоліки та галузь застосування. 

4. Виробництво виливок за моделями, що виплавляють: послідовність етапів 

процесу та пояснювальні ескізи. 

5. Лиття в кокіль та лиття під низьким тиском: суть, схеми, галузі застосування 

цих способів. Дефекти виливок та їх  виправлення. Техніка безпеки та охорона 

навколишнього середовища в ливарному виробництві. 

 

Тема 8. Загальні відомості та класифікація  процесів обробки тиском. 

Прокатування, пресування, волочіння, кування і штампування: види та способи, 

їх технологічний процес 

1. Поздовжнє та поперечно-гвинтове прокатування: схеми, сутність, умови 

захвату заготовки валками. 

2. Сортовий прокат: ескізи основних профілів, прокатні операції технологічного 

процесу. 

3. Види листового прокату та прокатні операції технологічного процесу його  

отримання. 
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4. Холодне об’ємне штампування: способи, суть, схеми п’яти різновидів холод- 

ного витискування. Явища, які відбуваються у металі під час холодного 

деформування. 

5. Процес волочіння: суть, галузі його застосування, схеми процесу та необхідні 

умови для його успішного ведення. Волочильні верстати. 

6. Пресування: суть процесу, схеми прямого пресування, сфери його 

застосування. Обладнання та елементи комплекту інструментів, які 

застосовують для пресування. 

7. Явища, які відбуваються у металі під час гарячого деформування та 

нагрівання. Продукція прокатного виробництва. 

 

Тема 9. Зварювальне виробництво. Види зварювання, їх коротка 

характеристика. 

1. Термічне електрозварювання. 

2. Газове і термітне зварювання. 

3. Термомеханічне та механічне зварювання. 

4. Інші види зварювання. 

5. Контроль якості зварювання. 
 

Модуль 3 

Змістовий модуль 3. Технологія обробки металів різанням. 

Поняття про пристосування, інструменти та металорізальні верстати. 

 

Тема 10. Види заготовок та їх попередня обробка. 

1. Режими різання: геометричні параметри шару металу, що зрізається; 

шорсткість поверхні. 

2. Геометричні параметри різального інструменту та їх вплив на якість 

обробленої поверхні. 

3. Види процесів різання. 
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Тема 11. Обробка деталей машин на токарних, свердлувальних та 

розточувальних верстатах. 

1. Обробка деталей машин на токарних верстатах. 

2. Обробка деталей машин на свердлувальних верстатах. 

3. Обробка деталей машин на розточувальних верстатах. 

 

Тема 12. Обробка деталей машин фрезеруванням, струганням, довбанням та 

протягуванням. 

1. Будова  та  принцип дії  фрезерних верстатів та види робіт, виконуваних на них. 

Різальний інструмент. 

2. Токарна обробка деталей. 

3. Різальний інструмент та пристрої для закріплення заготовок на токарних 

верстатах. 

4. Основні поняття про способи обробки отворів, різальний інструмент і схеми 

обробки на свердлувальних верстатах. 

 

Тема 13. Чистова обробка поверхонь. 

1. Схеми, фізична сутність, призначення та галузь застосування суперфінішу, 

хонінгування та ультразвукової обробки. 

2. Оздоблювальні методи зубів зубчастих коліс – шевінгування, обкатування, 

зубошліфування і зубопритирання: схеми, призначення та галузь застосування. 

3. Оздоблювальні методи обробки – притирання і полірування: схеми, 

призначення та галузь застосування. 

4. Променеві, електроіскрові та електроімпульсні методи обробки: схеми, 

призначення та галузь застосування. 

5. Метод пластичного деформування (без зняття стружки): схеми, фізична 

сутність, призначення та галузь застосування. 
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4 Структура навчальної дисципліни 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

у тому числі у тому числі 

Назви змістових модулів і 
тем 

усього  
л п лаб с.р. 

усього  
л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Метали та сплави 
Тема 1. Основні 
поняття про метали та 
сплави. 

21 3 3 − 15 − − − − − 

Тема 2. Основні 
властивості металевих 
матеріалів. Основи 
металографії. 

21 3 3 − 15 − − − − − 

Тема 3. Основні 
механічні властивості 
металів і сплавів. 

21 3 3 − 15 − − − − − 

Тема 4. Виробництво 
чавуну і сталі. Основи 
термічної та хіміко-
термічної обробки 
металів. 

36 8 8 − 20 − − − − − 

Тема 5. Леговані сталі. 
Кольорові метали та 
їх сплави. 

21 3 3 − 15 − − − − − 

Разом за змістовим 
модулем 1 

120 20 20 − 80 − − − − − 

Модуль 2 
Змістовий модуль 2. Технологія ливарного виробництва, обробки тиском і 

зварювальне виробництво 
Тема 6. Загальні 
відомості про ливарне 
виробництво. 

25 4 4 − 17 − − − − − 

Тема 7. Класифікація 
литих заготовок, 
ливарні сплави та їх 
властивості. 

20 4 3 − 13 − − − − − 

Тема 8. Загальні 
відомості та 
класифікація  процесів 
обробки тиском. 
Прокатування, 

25 4 3 − 18 − − − − − 
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Примітка: Години на самостійну роботу відносяться до питань (тем), 

зазначених зірочкою (*). 
 

 

 

 

 

пресування, 
волочіння, кування і 
штампування: види та 
способи, їх 
технологічний процес. 
Тема 9. Зварювальне 
виробництво. Види 
зварювання, їх 
коротка 
характеристика. 

20 4 4 − 12 − − − − − 

Разом за змістовим 
модулем 2 

90 16 14 − 60 − − − − − 

Модуль 3 
Змістовий модуль 3. Технологія обробки металів різанням. 

Поняття про пристосування, інструменти та металорізальні верстати 
Тема 10. Види 
заготовок та їх 
попередня обробка.  

12 4 3 − 6 − − − − − 

Тема 11. Обробка 
деталей машин на 
токарних, 
свердлувальних та 
розточувальних 
верстатах. 

18 5 3 − 9 − − − − − 

Тема 12. Обробка 
деталей машин 
фрезеруванням, 
струганням, довбанням 
та протягуванням. 

18 5 3 − 9 − − − − − 

Тема 13. Чистова 
обробка поверхонь. 

12 4 3 − 6 − − − − − 

Разом за змістовим 
модулем 3 

60 18 12 − 30 − − − − − 
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5 Теми практичних занять 
 

Кількість 
годин 

№ 
з/п 

 
Назва  теми 

ДФН ЗФН 
 Модуль 1   

1 
Складання ескізів виливки з ливарно-модельними 
вказівками, моделі стержньового ящика та складеної 
ливарної форми 

18 - 

2 Технологія зварювального виробництва 18 - 
3 Обґрунтування вибору способу отримання заготовки 15  

4 Визначення припусків та допусків на механічну 
обробку деталі 

15 - 

5 Розрахунок режимів різання та нормування 
технологічного процесу 

24  

 Усього годин 90 - 
 

 
6 Самостійна робота 

 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
Модуль 1 

1 Тема 1. Сталі для виготовлення будівельних 
конструкцій*. 

15 

2 Тема 2. Внесок вчених у розвиток метало-
знавства, виробництва металів*. 

15 

3 Тема 3. Випробування металів*. 15 

4 Тема 4. Процеси одержання сталі різними 
способами виплавки *. 

20 

5 
Тема 5. Відмінність конструкційних жаро-
стійких і жароміцних сталей і сплавів від інших 
видів сталей *. 

15 

 Підготовка до диф. заліку 4 
Усього годин за 1 модуль 80 

Модуль 2 

6 Тема 6. Характеристика ливарних властивостей 
сплавів, їх вплив на якість виливок*. 

17 

7 
Тема 7. Фізичні чинники, що визначають 
рідкотекучість сплаву під час заповнення ним 
форми*. 

13 

8 Тема 8. Явища, які відбуваються у металі при 
гарячому деформуванні та нагріванні. Про-

18 
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дукція прокатного виробництва*. 

9 Тема 9. Переваги лазерного й електронно-
променевого зварювання*. 

12 

 Підготовка до іспиту 6 
Усього годин за 2 модуль 60 

Модуль 3 

10 Тема 10. Чинники, що обмежують величину 
подачі під час точіння*.  

11 Тема 11. Інструменти з надтвердих матеріалів: 
алмазу і композиту*.  

12 Тема 12. Свердла для обробки «глибоких» 
отворів*.  

13 Тема 13. Електрофізичні, електроерозійні та 
ультразвуковий спосіб обробки*.  

Усього забезпечення аудиторних занять* 62 
Забезпечення індивідуальних завдань (КР) 108 
Підготовка до іспиту 4 
Усього годин за 3 модуль 30 
Усього годин 170 

 
8 Методи навчання 

Під час вивчення лекційного матеріалу викладач застосовує словесні 

методи навчання (лекція, розповідь, бесіда) та наочні (демонстрація, 

ілюстрація, використання технічних засобів навчання та комп’ютерної техніки), 

а також пояснювально-демонстраційні (отримання знань на лекції, з навчальної 

або методичної літератури, через екранний посібник у «готовому» вигляді). 

При проведенні практичних занять широко застосовуються вербальні 

методи (пояснення, інструктаж), методи навчання за характером логіки 

пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція), репродуктивні методи 

(застосування вивченого матеріалу на основі зразка, правила, інструкції). 

Самостійна робота передбачає використання методів і засобів самостійної 

роботи з книгою (читання, конспектування, виготовлення таблиць, схем, 

графіків та ін.), а також частково-пошукового методу. 
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9 Методи контролю 

1. Оцінка поточної роботи студентів: 

– активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 

– експрес-контроль під час аудиторних занять; 

– рівень знань, продемонстрований на практичних заняттях; 

– виконання аналітично-розрахункових завдань; 

– самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 

– результати тестування; 

2. Оцінка роботи на практичних заняттях: 

– вибіркове усне опитування перед початком занять. 

– фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 5-

10 хв. 

– оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і 

т.п. 

– письмове (до 45 хв.) тестування. 

3. Контроль у позанавчальний час: 

– перевірка конспектів лекцій і рекомендованої літератури; 

– індивідуальна співбесіда зі студентом на консультаціях. 

– перевірка та оцінка питань з частини лекційного  курсу, який студенти 

самостійно вивчають; 

4. Консультації: допомогти студентам розібратись у складних питаннях, а 

також проконтролювати знання студентів, скласти правильне уявлення про 

перебіг і результати навчальної роботи. 

5. Захист практичних робіт після виконання кожної з них. 

6. Екзамен: екзаменаційні білети та тестові питання 
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10  Розподіл балів, які отримують студенти 
для диф. заліку 

 
Т1, Т2 ... Т5 – теми лекцій змістового модуля 

 
для іспиту  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т6, Т7 ... Т9 – теми лекцій змістового модуля 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Підсум-
ковий 
тест 

(іспит) 

Сума Вид занять 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5   
Лекції 2 2 2 2 2 − 10 
Практичні  
заняття 5 5 5 10 5 − 30 

Лаборатор-
ні  заняття − − − − − − − 

Поточн. 
контр.: 
опитування 

12 10 12 16 10 − 60 

Усього за  
1 модуль 19 17 19 28 17 − 100 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 

Підсум-
ковий 
тест 

(іспит) 

Сума Вид занять 

Т6 Т7 Т8 Т9   
Лекції 3 2 2 3 − 10 
Практичні  
заняття 6 4 4 6 − 20 

Лаборатор-
ні  заняття − − − − − − 

Поточн. 
контр.: 
опитування 

13 12 12 13 − 50 

Усього за  
1 модуль 22 18 18 22 − 80 
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для іспиту  

Т6, Т7 ... Т9 – теми лекцій змістового модуля  
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Оцінка за національною шкалою Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

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

добре  

64-73 D 
60-63 Е  

задовільно  

 
 

зараховано 

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 

 

Модуль 3 

Змістовий модуль 2 

Підсум-
ковий 
тест 

(іспит) 

Сума Вид занять 

Т10 Т11 Т12 Т13   
Лекції 2 3 3 2 − 10 
Практичні  
заняття 5 5 5 5 − 20 

Лаборатор-
ні  заняття − − − − − − 

Поточн. 
контр.: 
опитування 

12 13 13 12 − 50 

Усього за  
1 модуль 19 21 21 19 − 80 
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10 Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Технологічні процеси виробництва підйомно-транспортних, дорожніх 

і будівельних машин» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 133 – 

«Галузеве машинобудування» освітнього ступеня «Бакалавр», 2019. – 33 с. 

2. Методичні  вказівки  щодо  виконання практичної роботи з  навчальної  

дисципліни   «Технологічні   процеси  виробництва  підйомно-транспортних,  

дорожніх   і   будівельних  машин»   з   розділу   «Технологія   зварювального   

виробництва»  для   студентів   денної   форми  навчання  зі  спеціальності  133 – 

«Галузеве  машинобудування» освітнього ступеня «Бакалавр», 2019. – 39 с. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Технологічні процеси виробництва підйомно-транспортних, дорожніх і 

будівельних  машин»  для студентів денної форми навчання зі спеціальності 133 – 

«Галузеве машинобудування» освітнього ступеня «Бакалавр», 2019. – 23 с. 

 

11  Рекомендована література 

Книги одного автора 

1. Балакшин Б. С. Основы технологии машиностроения. Москва: Машино-

строение, 1969. 360 с. 

2. Лахтин Ю. М. Основы материаловедения. Москва: Металлургия, 1988. 372 с. 

3. Пинчук Л. М. Материаловедение и конструкционные материалы. Минск: Высш. 

шк., 1989. 412 с. 

4. Прейс Г. П. Технология конструкционных материалов. Києв: Вища школа, 

1984. 

5. Сологуб М. А.  Технологія конструкційних металів. Київ: Вища школа, 2002. 

374 с. 

Книги двох авторів 

7. Арзамасов Б. Н., Сидорин И. И. Материаловедение. Москва: Машиностроение, 

1986. 384 с. 

12   Інформаційні ресурси 

Використання  Інтернету. 


