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Загальна інформація про курс 

Анотація 
В рамках курсу вивчаються перспективні технологічні методи машинного виробництва, їх використання при проектуванні 

технологічних процесів виготовлення заготівок і деталей ДВЗ  

Цілі курсу 
Забезпечення майбутніх фахівців теоретичними знаннями та практичними навичками з прогресивних методів машинного виробництва, основ 
проектування прогресивних технологічних процесів, аналізу перспективних технологій виготовлення деталей і складання двигунів 
внутрішнього згоряння 

Формат  Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - екзамен 

Семестр І 



Результати навчання  

РН 1. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що 

включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних 

проблем у галузі енергетичного машинобудування для розв’язування 

складних задач професійної діяльності 

РН 2. Здійснювати пошук необхідної інформації у науково-технічній і 

патентній літературі, базах даних, інших джерелах з технологій і процесів у 

галузі енергетичного машинобудування, на їх основі, систематизувати, 

аналізувати та оцінювати відповідну інформацію 

РН 3. Формулювати і розв’язувати складні інженерні, виробничі та/або 

дослідницькі задачі під час проектування, виготовлення і експлуатації 

енергетичного обладнання та створення конкурентоспроможних розробок, 

втілення результатів у інноваційних проектах 

 РН 5. Створювати новітні технології та процеси і обґрунтовувати вибір 

обладнання та інструментів, з урахуванням обмежень в енергетичному 

машинобудуванні на основі сучасних знань в енергетичній та суміжних 

галузях 

Теми що розглядаються  

Змістовий модуль № 1 «Прогресивні технологічні методи виготовлення 

заготівок і деталей машин» 

Вступ. Організаційні питання. Розподіл навчального часу за окремими 

видами навчальних занять. Вміст лекційного курсу. Актуальність, мета 

вивчення дисципліни і її місце в системі знань і навичок фахівця. Основна і 

допоміжна література. Історичний екскурс. 

Тема 1. Прогресивні методи виготовлення відливок. Загальні 

особливості структуроутворення у металі при нагріві. 

Тема 2. Прогресивні методи обробки металів тисненням. Гаряча і 

холодна деформація.  Загальні особливості структуроутворення у металі в 

процесі нагріву й деформації. 

Тема 3.  Прогресивні методи виготовлення зварних конструкцій. 



Тема 4. Прогресивні методи виготовлення заготовок із неметалевих 

матеріалів, технології  порошкової металургії. Лазерна стереолітографія, 

вибіркове лазерне спечення та ін. Методи виготовлення композитних 

матеріалів. Обробка тисненням, термічна обробка. 

Тема 5.  Електрохімічні та електрофізичні методи обробки матеріалів. 

Загальні особливості електрохімічних та електрофізичних методів обробки. 

Електроіскрова, електрохімічна і анодно-механічна обробка. Електрохімічне 

полірування. Технологічне обладнання. Приклади обробки заготівок деталей 

машин. 

Тема 6. Фізико-механічні основи процесів механічної обробки, 

технологічні можливості методів, схеми та режими обробки. 

Тема 7.  Підвищення якості поверхневого шару. Вплив чистоти і якості 

поверхневого шару на функціональні властивості деталі. Загальні відомості 

щодо методів модифікації поверхні, їх класифікація, технологічні можливості. 

Тема 8. Прогресивні методи складання машин.  Основні відомості з 

розробки складальної технології. Методи організації складальних ділянок – 

потоковий, непотоковий, змінно-потоковий. Потоково-складальні лінії. 

Складальне обладнання і оснащення. Автоматизація і механізація складальних 

технологічних процесів. Складальні технології на сучасних виробництвах 

машин. 

Змістовий модуль № 2 «Основи розробки прогресивних технологічних 

процесів» 

Тема 9. Виробничий і технологічний процеси в машинобудуванні. 

Об'єкти, типи й методи машинобудівного виробництва. Виробничий і 

технологічний процеси: поняття,  класифікація, основні елементи. Вихідні 

дані й етапи розробки технологічного процесу. 

Тема 10. Теорія базування. Поняття базування, бази, опорної точки, 

закріплення. Види баз. Класифікація баз за числом ступенів свободи, що 

віднімають при базуванні; по способу прояву; за призначенням. Використання 

баз залежно від кількості розмірів, що витримують при механічній обробці. 



Правила вибору чорнової бази. Принципи сполучення і постійності баз. 

Варіанти базування заготівки в ході механічної обробки. 

Тема 11. Точність обробки.  Поняття точності, конструкторських та 

технологічних допусків. Вплив методу обробки на точність розміру та чистоту 

поверхні. Способи забезпечення точності при виготовленні деталей і 

складанні. 

Тема 12. Припуски на механічну обробку. Поняття проміжного і 

загального середніх припусків. Дослідно-статистичний метод визначення 

припусків: схема, розрахункова карта, основні рівняння. 

Тема 13. Розробка прогресивних технологічних процесів виготовлення 

деталей машин. 

Тема 14. Аналіз прогресивних технологій виготовлення деталей машин. 

Тема 15.  Сучасні технології вузлового і загального складання машин 

Вузлове складання блоків, головок, гільз циліндрів, шатунно-поршневої 

групи, колінчастого та розподільного валів: порядок складання, пристрої, 

складальний та вимірювальний інструмент, контроль якості. Загальне 

складання ДВЗ: порядок складання, схеми автоматизованих складальних 

ліній, приклади. 

Змістовний модуль №3. Реферат  «Розробка прогресивної технології 

виготовлення деталі» 

 

Форма та методи навчання 

Використовуються словесні методи навчання (лекції, пояснення, 

інструктажі), наочні методи (ілюстрації, демонстрації), практичні методи 

(практичні роботи). 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виконання 

практичних занять та індивідуального завдання, проведення контрольних 

робіт. Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час 

самостійної роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 



- з практичних занять, індивідуальних завдань  – за допомогою 

перевірки виконаних завдань. 

Поточний контроль з перевірки якості засвоєння студентами змістовних 

модулів проводиться в письмовій формі за контрольними завданнями. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) враховуються при 

виставленні екзамену з даної дисципліни. 

Семестровий контроль проводиться в усній формі по екзаменаційних 

білетах. Студент вважається допущеним до семестрового контролю за умови 

повного відпрацювання усіх практичних занять, передбачених навчальною 

програмою, а також підготовленої та перевіреної викладачем розрахункової 

роботи. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 

 

Змістовий модуль 2 Змісто-

вий 

модуль 3 

Т1 Т2 

 

Т3 

 

Т4 Т5 

 

Т6 

 

Т7 

 

Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 РГ 

100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 

 

 

Критерії та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 

проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що 

навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні 

знання, розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату 

навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань 

та вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 



рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням 

державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи 

„незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 
Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн

а оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Відмінно 

   

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 

їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності                 

 

 

 

82-89 

 

 

 

В 

 

 

 

Добре 

 

- Глибокий рівень знань 

в обсязі обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

містять певні 

неточності; 

 

 

 

 

75-81 

 

 

 

С 

 

 

 

Добре 

 

- Міцні знання матеріалу, 

що вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- невміння 

використовувати 

теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 



- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

 

 

 

 

64-74 

 

 

 

Д 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, що 

вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 
викладений 

матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння 

вирішувати 

складні 

практичні 

задачі. 

 

 

 

 

 

60-63  

 

 

 

 

 

 Е 

 

 

 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші практичні 

задачі. 

Незнання 

окремих 

(непринципових

) питань з 

матеріалу 

модуля; 

- невміння 

послідовно і 

аргументовано 
висловлювати 

думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні 

положення при 

розвязанні 

практичних 

задач 

 

 

 

 

 

35-59 

 

 

 

 

 

FХ 

 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

 

 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може 

бути виконане в терміни, 

що передбачені 

навчальним планом. 

Незнання 

основних 

фундаментальн

их положень 
навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати 

прості 

практичні 

задачі. 



 

 

 

1-34 

 

 

 

 F  

 (потрібне 

повторне 

вивчення) 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

 

 

 

 

             

- 

- Повна 

відсутність 

знань значної 

частини 

навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання 

основних 

фундаментальни

х положень; 

- невміння 

орієнтуватися під 

час розв’язання  

простих 

практичних 

задач 
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«ВЕРТИКАЛЬ» з курсу «Технологія виробництва двигунів внутрішнього 
згоряння» для студентів спеціальності 05050304 «Двигуни внутрішнього 
згоряння» / Уклад. О.О.Осетров, О.О.Зотов.– Харків: НТУ «ХПІ», 2012.– 52 
с. 

6. Методичні вказівки до практичного заняття «Знайомство з системою 

автоматизованого проектування технологічних процесів ВЕРТИКАЛЬ з 

курсу «Технологія виробництва двигунів внутрішнього згоряння» для 

студентів спеціальності 6.05050304 «Двигуни внутрішнього згоряння» / 

Уклад. О.О.Осетров, В.Є.Шендра.– Харків: НТУ «ХПІ», 2013.– 32 с. 

7. Методичні вказівки до практичного заняття «Складання технологічної 
документації» з курсу «Технологія виробництва двигунів внутрішнього 



згоряння» для студентів спеціальності 05050304 «Двигуни внутрішнього 
згоряння» / уклад.: О. О. Осетров, С. С. Кравченко – Х: НТУ «ХПІ», 2014. – 
56 с. 

Допоміжна література 

8. Поверхностное динамическое упрочнение деталей машин/ Олейник 

Н.В.,Кычин В.П., Луговской А.Л. – К.: Техніка, 1984. – 151с. 
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