
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Технологія механічної обробки на металообробних верстатах 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету 

Розробник(и) Коротун Микола Миколайович, Динник Оксана Дмитрівна,, 

викладачі Класичного фахового коледжу Сумського 

державного університету, к.т.н 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) 

НРК України – 5 рівень;  

FQ-EHEA – короткий цикл;  

QF-LLL – 5 рівень. 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом 4-го семестру. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 150 

годин, з яких 64 години становить контактна робота з 

викладачем (52 години лекцій, 12 годин практичних занять), 86 

годин становить самостійна робота. 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу професійної 

підготовки за спеціальністю 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: «Конструкційне матеріалознавство», 

«Технічне креслення», «Інструмент для механічної обробки 

матеріалів», «Проектування контрольно-вимірювальних 

пристроїв (зі змістовим модулем «Взаємозамінність деталей і 

вузлів та технічні вимірювання»)», «Безпека життєдіяльності 

та охорона праці» 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені: «Технологічні основи 

машинобудування (зі змістовим модулем «Технологічні 

методи виробництва заготовок деталей машин»)», 

«Програмування оброблення на верстатах з числовим 

програмним керуванням». 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



Метою навчальної дисципліни є формування у студентів знать і умінь з технології 

машинобудування, потрібних для розробки технологічних процесів типових деталей виробів 

різного призначення і передової технології складання машин. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ  

Тема 1. Технологічний процес та його структура 

Загальна характеристика технологічного процесу. Структура технологічного процесу. 

Диференціація та концентрація технологічних процесів. Види технологічних процесів. 

Тема 2 Проектування технологічних процесів 

Класифікація технологічних процесів. Основні принципи проектування технологічних 

процесів. Вихідна інформація для проектування технологічних процесів і її аналіз. 

Послідовність проектування технологічних процесів.  

Тема 3 Види технологічної документації 

Види технологічних документів. Комплектність технологічних документів. Правила 

оформлення технологічної документації 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ОСНОВИ БАЗУВУАННЯ ДЕТАЛЕЙ ТА ЗАГОТОВОК. 

Тема 4. Основи базування деталей і заготовок  

Способи установки заготовок при механічній обробці. Поняття базування і закріплення 

заготовок. Класифікація баз. Правило шести точок. Теоретичні схеми базування корпусних 

та циліндричних заготовок. Умовні позначення схем базування. Приклади схем базування 

різних виробів (деталей). Правила вибору технологічних баз. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТИПОВИХ ДЕТАЛЕЙ 

Тема 5. Технологія виготовлення деталей типу «Вал» та «Фланець». 

Конструктивні види валів. Технічні вимоги, які пред’являються до валів, методи їх 

забезпечення та контролю. Аналіз технологічності валів. Рекомендації по розробці 

маршрутної та операційної технології. Послідовність призначення чорнових та чистових 

операцій. Забезпечення точності взаємного розміщення поверхонь, види термічної обробки 

валів та їх коротка характеристика. Вплив типу виробництва на розробку технологічних 

процесів. Типові технологічні процеси механічної обробки валів, їх аналіз та умови 

застосування. Обробка валів на автоматичних лініях. Застосування роботів та 

робототехнічних комплексів при виготовленні валів. 

Тема 6. Технологія виготовлення деталей типу «Диски» та «Втулки» 
Конструктивні особливості деталей типу «Диски» та «Втулки». Технологічні вимоги, методи 

їх забезпечення та контролю. Вибір баз при обробці деталей для забезпечення співвісності 

отвору та зовнішніх поверхонь, перпендикулярності торців. Рекомендації з розробки 

маршрутної та операційної технології. Вплив типу виробництва на розробку технологічних 

процесів. Типові технологічні процеси механічної обробки втулок, їх аналіз та умови 

застосування деталей типу «Диски» та «Втулки» на підприємствах різного типу виробництва. 

Тема 7. Технологія виготовлення деталей типу «Зубчасте колесо» 
Конструктивні особливості деталей типу «Зубчасте колесо». Технологічні вимоги до 

зубчастих колес, методи їх забезпечення та контролю. Проектування технологічного процесу 

виготовлення деталі типу «зубчасте колесо». Типові технологічні процеси механічної 

обробки втулок, їх аналіз та умови застосування деталей типу «Зубчасте колесо» на 

підприємствах різного типу виробництва. 

Тема 8. Технологія виготовлення корпусних деталей. 

Основні вимоги до корпусних деталей. Заготовки для корпусних деталей. Технологічний 

процес обробки різанням корпусних деталей. Рекомендації до вибору методів обробки 

поверхонь корпусних деталей. Автоматизація технологічних процесів корпусних деталей. 



Тема 9. Виготовлення важелів, вилок і шатунів. 

Службове призначення та конструктивні особливості важелів і вилок. Технічні вимоги до 

важелів і вилок. Матеріали і способи виготовлення заготовок для важелів і вилок. 

Технологічний процес виготовлення важелів і вилок 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 ХАРАКТЕРИСТИКА CALS-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ В ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВИРОБНИЦТВА  

Тема 10. Характеристика CALS -технологій та їх використання в технологічній 

підготовці виробництва. 

Поняття життєвого циклу продукції. Використання середовища середовища CALS -

технологій у машинобудівній галузі. Характеристика основних систем середовища CALS-

технологій. Основний зміст концепції CALS - технологій 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН 1. Знати основні принципи побудови технологічних процесів механічного 

оброблення для типових деталей машин в загальному машинобудуванні. 

РН 2. Розуміти особливості реалізації технологічних процесів виготовлення деталей 

залежно від типу виробництва 

РН 3 Вибирати раціональний метод механічного оброблення елементарних поверхонь 

деталей 

РН 4. Вміти застосовувати конструкторську та технологічну документацію, норми 

галузевих стандартів, вміти розробляти технологічні операції 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 2. Планувати діяльність сучасного виробництва для задоволення потреб споживачів

ПРН 4. 

Демонструвати здатність розв’язувати інженерні завдання галузевого 

машинобудування з використанням відповідних математичних, наукових та 

технічних методів, інформаційно-комунікаційних технологій

ПРН 6. Демонструвати фахові майстерність і навички професійної діяльності 

ПРН 12. 

Використовувати знання для результативного вибору оптимальних режимів 

різання, устаткування, процесів та обирати і застосовувати потрібне 

металорізальне обладнання, технологічне оснащення, різальні інструменти 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ  

Тема 1. Технологічний процес та його структура 

Л 1. Технологічний процес та його структура. Види технологічних процесів.  

Тема 2 Проектування технологічних процесів 



Л 2. 

Основні принципи проектування технологічних процесів. Вихідна інформація для 

проектування технологічних процесів і її аналіз. Послідовність проектування 

технологічних процесів.  

Тема 3 Види технологічної документації 

Л 3 Види технологічних документів. Комплектність технологічних документів.  

Л4 
Правила заповнення технологічної документації. Оформлення маршрутної карти 

(МК), операційної карти (ОК), карти ескізів (КЕ) 

ПЗ 1-

ПЗ 2 
Оформлення технологічної документації 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ОСНОВИ БАЗУВУАННЯ ДЕТАЛЕЙ ТА ЗАГОТОВОК. 

Способи установки заготовок при механічній обробці. Поняття базування і закріплення 

заготовок. Класифікація баз. Правило шести точок. Теоретичні схеми базування корпусних 

та циліндричних заготовок. Умовні позначення схем базування. Приклади схем базування 

різних виробів (деталей). Правила вибору технологічних баз. 

 

Тема 4. Основи базування деталей і заготовок 

Л5 
Способи установки заготовок при механічній обробці. Поняття базування і 

закріплення заготовок. 

Л6 

Класифікація баз, теоретичні схеми базування. Правило шести точок. Теоретичні 

схеми базування корпусних та циліндричних заготовок. Умовні позначення схем 

базування. 

Л7 
Приклади схем базування різних виробів (деталей). Правила вибору технологічних 

баз. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТИПОВИХ ДЕТАЛЕЙ 

Тема 5. Технологія виготовлення деталей типу «Вал» та «Фланець». 

Л 8 
Конструктивні види валів. Технічні вимоги, які пред’являються до валів, методи їх 

забезпечення та контролю.  

Л 9 
Аналіз технологічності валів. Кількісний і якісний методи визначення 

технологічності. Основні шляхи підвищення технологічності конструкції валів 

Л 10- 

Л11 

Рекомендації по розробці маршрутної та операційної технології. Послідовність 

призначення чорнових та чистових операцій. Основні схеми базування валів та 

фланців на чорнових та чистових операціях. 

Л 12 

Забезпечення точності взаємного розміщення поверхонь, види термічної обробки 

валів та їх коротка характеристика. Вплив типу виробництва на розробку 

технологічних процесів. Типові технологічні процеси механічної обробки валів, їх 

аналіз та умови застосування. 

ПЗ 3- 

ПЗ 4. 

Розроблення плану токарної чорнової операції обробки валів в умовах 

дрібносерійного виробництва.  

Тема 6. Технологія виготовлення деталей типу «Диски» та «Втулки» 



Л 13 

Конструктивні особливості деталей типу “Диски” та “Втулки”. Рекомендації з 

розробки маршрутної та операційної технології. Вплив типу виробництва на 

розробку технологічних процесів.  

Л 14 
Характеристика методів оброблення внутрішніх циліндричних поверхонь. Чорнові 

та чистові методи обробки 

Л 15 

Типові технологічні процеси механічної обробки втулок, їх аналіз та умови 

застосування деталей типу “Диски” та “Втулки” на підприємствах різного типу 

виробництва 

ПЗ 5- 

ПЗ 6 
Проектування операції для обробки отворів у заданої деталі 

Тема 7. Технологія виготовлення деталей типу «Зубчасте колесо» 

Л 16 
Конструктивні особливості деталей типу «Зубчасте колесо». Технологічні вимоги 

до зубчастих колес, методи їх забезпечення та контролю. 

Л 17 

Типові технологічні процеси механічної обробки втулок, їх аналіз та умови 

застосування деталей типу «Зубчасте колесо» на підприємствах різного типу 

виробництва. 

Л 18 Технологічний процес виготовлення деталей із конічними зубчастими колесами 

Тема 8. Технологія виготовлення корпусних деталей. 

Л 19 

Основні вимоги до корпусних деталей. Службове призначення корпусних деталей, 

види конструкцій. Оцінювання впливу різних варіантів базування на точність 

механічної обробки корпусних деталей. Технічні вимоги до корпусних деталей 

Л 20 
Заготовки до корпусних деталей. Матеріал та технічні вимоги до заготовок. Методи 

виготовлення заготовок 

Л 21 
Технологічний процес обробки різанням корпусних деталей. Рекомендації дo вибору 

методів обробки поверхонь корпусних деталей 

Тема 9. Виготовлення важелів, вилок і шатунів. 

Л 22 

Службове призначення та конструктивні особливості важелів і вилок. Технічні 

вимоги до важелів і вилок. Матеріали і способи виготовлення заготовок 

для важелів і вилок 

Л 23 
Технологічний процес виготовлення важелів і вилок (на прикладі МТП обробки 

деталі «Вилка тяги») 

Л 24 Особливості технологічного процесу виготовлення шатунів.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 ХАРАКТЕРИСТИКА CALS-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ В ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВИРОБНИЦТВА  

Тема 10. Характеристика CALS - технологій та їх використання в технологічній 

підготовці виробництва. 

Л 25 
Поняття життєвого циклу продукції. Використання середовища середовища CALS -

технологій у машинобудівній галузі.  



Л 26 
Характеристика основних систем середовища CALS-технологій. Основний зміст 

концепції CALS - технологій 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до проведення практичного заняття та виконання розрахунків на 

практичних заняттях 

НД 3. Підготовка до опитування за темами дисципліни. 

НД 4 Тестування в LMS MOODLE. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. Лекції. 

МН 2. Практичні заняття. 

МН 3. Аналіз виробничих ситуацій 

МН 4 Проблемно-пошукові методи навчання 

МН 5 Мобільне навчання (m-learning). 

МН 6. Технології імітаційного моделювання. 

МН 7. Репродуктивний – розв’язання задач. 

Лекції надають студентам теоретичну основу з технічної механіки, що є підґрунтям  для 

самостійного навчання здобувачів вищої освіти (РН 1., РН 2., РН 3., РН 4.). Лекції 

доповнюються практичними заняттями з виконанням тестових завдань, які надають 

студентам можливість застосовувати теоретичні знання у виробничих ситуаціях (РН 1., РН 

2., РН 3., РН 4.). Аналіз виробничих ситуацій передбачає використання студентами здобутих 

знань для генерування нестандартних, але ефективних та/або нових ідей, визначення зв’язків 

між потребами в проекті технічної механіки та можливостями матеріального забезпечення і 

природних, економічних, технологічних факторів (РН 1., РН 2., РН 3., РН 4.).  Проблемно-

пошукові методи навчання передбачають закріплення, поглиблення і узагальнення знань, 

одержаних студентами за час навчання, здійснення обробки теоретичного матеріалу і  

основних положень під час проведення досліджень за темою дисципліни (РН 1., РН 2., РН 3., 

РН 4.). Самостійному навчанню сприятиме підготовка до лекцій і практичних занять, а також 

робота в невеликих групах для проведення аналізу ситуацій, що будуть представлені іншим 

групам, а потім проаналізовані та обговорені на загальній дискусії. Під час підготовки до 

аналізу та порівняння об’єктів студенти розвиватимуть навички комунікативного 

спілкування, критичного та аналітичного мислення, синтезу ефективних ідей в теорії та 

практичних дій. Гнучкість, доступність та персоніфікація навчання забезпечується m-learning 

з використанням мобільних пристроїв, а також навчання з використанням платформи LMS 

MOОDLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/) , в межах якого студент здобуває знання як очно, так і 

самостійно он-лайн, дозволяє створити комфортне освітнє цифрове середовище та 

забезпечити індивідуальну траєкторію навчання. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


Шкала  

оцінювання  

ECTS 

Визначення 

Чотирибальна  

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

А 
Відмінне виконання лише з  

незначною кількістю помилок 
5 (відмінно) 90-100 

В 
Вище середнього рівня з  

кількома помилками 

4 (добре) 

82-89 

С 

В загальному правильна  

робота з певною кількістю  

помилок 

74-81 

D 
Непогано, але зі значною  

кількістю недоліків 
3 (задовільно) 

64-73 

Е 
Виконання задовольняє  

мінімальні критерії 
60-63 

FX Можливе повторне складання 

2 (незадовільно) 

35-59 

F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
0-34 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування 

та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в процесі підготовки 

до виконання практичних і тематичних завдань, оцінювання поточного тематичного 

оцінювання, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Тематичний контроль знань (у тому числі тестування в LMS MOODLE). 

М 3. Перевірка виконання завдань на практичному занятті. 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно в LMS 

MOODLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/): 

1. Тест 1. Модульний контроль № 1. 

2. Тест 2. Модульний контроль № 2. 

Форма підсумкового контролю – залік. 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедійні засоби. 

ЗН 2. Графічні засоби (Креслення деталей, альбоми операційних наладок) 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


ЗН 3. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-

опитування) 

ЗН 4. Програмне забезпечення «Особистий кабінет» (з доступом до бібліотечно-

інформаційної системи СумДУ) 

ЗН 5 Програмне забезпечення: програма Exсele, системи автоматизованого проектування 

AutoCAD, SolidWorks 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Основна 

література 
1. Проектування технологічних процесів. Частина1. Оброблення 

деталей-тіл обертання. [Електронний ресурс] : навчальний посібник для 

студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», спеціалізацій 

«Технології машинобудування» та «Технології виготовлення літальних 

апаратів» / Біланенко В.Г., Приходько В.П., Мельник О.О.; КПІ ім. Ігоря 

Сікорського.– Електронні текстові дані (1 файл: pdf - 12,8 Мбайт). Київ : КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 232 с 

Допоміжна 

література 
1. Технологія обробки типових деталей та складання машин: конспект 

лекцій / укладач В. І. Савчук. − Суми: СумДУ, 2011. – 227 с. 

2. Технологія обробки деталей машин : конспект лекцій для студ. спец. 

7.05050201 "Технології машинобудування" усіх форм навч. / уклад. В. М. 

Доля, О. В. Доля. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 112 с. 

3. Залога В.О Удосконалення методу кількісного оцінювання якості 

процесів машинобудівного підприємства / В.О Залога, О.Д.Динник, 

Т.В.Яшина, І.В.Молчанов // Перспективні технології та прилади»//м. Луцьк  

Вип. 8 (1) – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – С.16-22 

4. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу: «Технологія обробки 

типових деталей та складання машин» для студентів спеціальності 7.090202 

«Технологія машинобудування» усіх форм навчання / укладач В. І. Савчук. 

– Суми : СумДУ, 2002. – 31 с. 

5. Методичні вказівки до оформлення документації при виконанні 

розрахунково-графічних і курсових робіт, курсових і дипломних проектів з 

технології машинобудування: у 2-х ч. Ч.1 : Загальні відомості 

/ В. Г. Євтухов, В. О. Іванов. — Суми : СумДУ, 2011. — 55 с. 

6. Методичні вказівки до оформлення документації при виконанні 

розрахунково-графічних і курсових робіт, курсових і дипломних проектів з 

технології машинобудування [Текст] : для студ. спец. освітньо-

кваліфікаційних рівнів: "бакалавр" за напрямками підготовки: 6.050502 

"Інженерна механіка", 6.050503 "Машинобудування", 6.050604 

"Енергомашинобудування". Ч.2 : Приклади оформлення технологічної 

документації / В. Г. Євтухов, В. О. Іванов. — Суми : СумДУ, 2011. — 59 с. 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1. Динник О.Д., Коротун М.М. Технологія механічної обробки на 

металообробних верстатах : [дистанційний курс для студентів спеціальності 

133. Галузеве машинобудування освітньо-професійної програми 

«Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»].  

URL : http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/course/view.php?id=846 

2. Бібліотека Сумського державного університету. URL : 

http://library.sumdu.edu.ua/ 

http://library.sumdu.edu.ua/


3. Дистанційний курс з дисципліни "Технологія обробки типових деталей 

машин" URL : 

https://sites.google.com/site/viktordolya/partprocessing?authuser=0 

  


