




 
I. Опис навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна " Технологічні комплекси ОМТ" входить до циклу профе-
сійної підготовки  дисциплін вільного вибору за переліком програми, є складовою части-
ною освітньо-професійної програми і надає майбутньому фахівцеві компетенції з методів 
вибору й обґрунтування структурно-компонувальних рішень технологічних комплексів і 
ліній, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності фахівця на ринку праці. Тех-
нологічні комплекси й лінії машинобудування, зокрема кувально-штампувального вироб-
ництва, вимагають нової організації технологічного процесу й, отже, нової спеціальної 
підготовки інженерів у цій області. Це обумовлено новими вимогами до конкурентоспро-
можності продукції в умовах сучасного ринку, а саме, потребою в зниженні вартості про-
цесу виробництва з одночасним підвищенням його точності і надійності.  Технологічні 
комплекси й лінії базуються на безперервному вдосконаленні технічних засобів: від про-
стих механізмів до складних електронних систем (числового програмного керування, кон-
тролерів і ЕОМ). Усе більше технологічних, конструктивних і компоновочных рішень по-
винні вибиратися при високій кваліфікації конструкторів і технологів. 

Дисципліна логічно зв’язана з усіма спеціальними курсами освітньо-професійної 
програми, такими, як: „ Дизайн і моделювання обладнання та автоматизованих 
комплексів”, „Технологія листового штампування”, “Ковальсько-штампувальне 
обладнання”, „ Сучасне обладнання, автоматичні лінії та гнучкі виробничі системи”.  
 

II. Мета навчальної дисципліни   
Метою вивчання курсу є формування комплексу знань, умінь та навичок зі ство-рення 
і впровадження технологічних комплексів та ліній машинобудівних підприємств у те-
хнічному і економічному аспектах. 
 
ІІІ. Результати навчання 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати дос-
татній рівень сформованості наступних програмних результатів навчання. 
 
у когнітивній сфері студент повинен продемонструвати знання та розуміння:   
– призначення технологічних комплексів та ліній та їхнє місце у складі цехів маши-
нобудівних підприємств; 
– склад та взаємодію обладнання технологічних комплексів та ліній кувально-
штампувальних виробництв; 
– основні поняття та визначення систем діагностування; 
– методичні основи вибору складу обладнання і компонування комплексів та ліній; 
– конструкцію та принципи роботи засобів механізації та роботизації, що входять до 
їх складу 
– принципи побудови технологічних комплексів та ліній; 
. 
в афективній сфері мати здатність 
–  вибирати тип обладнання технологічного комплексу та визначати кількісні показ-
ники; 
– компонувати обладнання технологічних комплексів та ліній. 
 
у психомоторній сфері: 
– розраховувати показники роботи технологічних комплексів та ліній; 
– розробляти  конкурентоспроможні технологічні комплекси та лінії в машинобуду-
ванні; 
– проектувати нові засоби механізації та автоматизації технологічних комплексів та 
ліній. 
 
 



 
IV. Програма навчальної дисципліни (структура дисципліни)   

 

Найменування розділів, тем 

Розподіл за видами занять 
Всьо-

го 
Лекції Прак-

тичні 
занят-

тя 

Лаб. 
занят-

тя 

Контр. 
знань 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1 Технологічні комплекси та 
лінії КШВ. Основні визначення 9 2     7 

Тема 2 Структура ковальсько-
пресового цеху машинобудівного 
підприємства 

12 2     10 

Тема 3. Автоматизовані комплекси 
КПЦ на базі гідравлічних пресів. 
Обладнання технологічних 
комплексів КПЦ 

20 4 4   12 

Тема 4. Нагрівальні пристрої 
технологічних комплексів КПЦ 10 2 1   7 

Контрольна робота №1 (за темами 
1,2,3,4) 

3     3 

Тема 5. Промислові роботи. 
Визначення та класифікація. 
Конструкційні особливості ПР. 

20 4 4   12 

Тема 6. Технологічні комплекси 
об’ємного штампування. 18 4 2   12 

Тема 7. Технологічні комплекси 
листового штампуваня 
 

20 6 2   12 

Тема 8. Технологічні лінії 
машинобудівних підприємств. 
 

20 6 2   12 

Контрольна робота №2 (за темами 
5,6,7,8) 

3     3 

Всього 135  30 15   90 
 



 
Теми практичних занять 

Найменування теми практичних занять Обсяг у го-
динах 

Навчально-
методичні 
матеріали 

Практичне заняття №1. Розрахунок кількості основного 
обладнання АКК 

2 [4] 

Практичне заняття №2. Ковальські та інструментальні 
маніпулятори (конструкція, принцип дії) 

2 [1-5] 

Практичне заняття №3. Розрахунок кількості 
нагрівальних пристроїв для АКК  

1 [4] 

Практичне заняття №4 Вивчення конструкції та 
принципу дії ПР «Циклон-3б» 

2 [1,7,8] 

Практичне заняття №5. Вивчення конструкції та 
принципу дії ПР «Універсал 1» 

2 [1,7,8] 

Практичне заняття №6 Вивчення складу обладнання та 
компонування комплексів об’ємного штампування  

2 [1,3,6] 

Практичне заняття №7 Вивчення конструкцій 
обладнання та компонування комплексів листового 
штампування 

2 [1,3,6] 

Практичне заняття №8 Вивчення конструкцій 
обладнання та компонування роторних та роторно-
конвеєрних ліній 

2 [1,3,12] 

  
Лабораторні заняття навчальним планом не передбачені. 
 
Самостійна робота 
 
 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Типи та конструкції інструментальних маніпуляторів. [1], с. 55-140; 
[2], с. 98-170. 

2 Камерні печі та індукційні нагрівальні пристрої.[8], с. 125-200; [9], с. 
80-160. 

3 Конструкція ПР «Універсал». [12], с. 49-76. 
4 Технологічні комплекси холодного об’ємного штампування. [11], с. 

36-40. 
5 Технологічні комплекси листового штампування зі смуг. Подавальні 

пристрої. Машини різання [1], с. 90-120; [4], с. 56-97. 
6 Технологічні лінії для обробки легких сплавів.[11], с. 41-45. 

 
7 Підготовка до лекційних та практичних занять 
 Разом – 75 годин 

 



 
V. Порядок оцінювання результатів навчання 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види навча-
льної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи 
90 – 100 А відмінно   

81-89 В добре  75-80 С 
65-74 D задовільно  55-64 Е  

30-54 FX незадовільно з можливістю повторного 
складання 

0-29 F незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
 

Критерії оцінювання 
 
Практичні заняття: 
Повна відповідь на запитання при захисті блоків занять 1-4  і 5-8   (по 5 балів). 
Не повна відповідь на запитання при захисті блоків занять 1-4  і 5-8 (по 3 бали). 
Незадовільна відповідь (0 балів). 
Таким чином, в результаті захисту практичних робіт студент може отримати 40 ба-

лів максимум  або 24+1 бали мінімум. 
Самостійна робота (контроль за результатами виконання контрольних робіт): 

 Виконано в повному обсязі без помилок (40 балів) 
 Виконано в повному обсязі, допущені деякі неточності при виконанні завдання (35 
балів) 
 Допущені незначні помилки при виконанні завдання (30 балів) 
 Завдання не зараховано (0 балів) 

Таким чином, в результаті захисту виконання пунктів самостійної роботи студент 
може отримати 60 балів максимум або 30 балів мінімум. 

Сумарна кількість балів поточної роботи студента – 100 
Структура екзаменаційного білета: 
Екзаменаційний білет містить 2 теоретичні питання (по 35 балів кожен) та тест (30 

балів).. Сумарна кількість балів екзаменаційної оцінки – 100. 
 
Сумарна оцінка:  
Складається з півсум балів поточної і екзаменаційної  оцінок. 
 
VІ Методи навчання 
За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь, 

пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні – практичні 
заняття, реферат. 

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, синте-
тичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. 

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, 
частково-пошуковий, дослідницький. 

При викладанні лекційного матеріалу використовуються технічні засоби навчання: 
графопроектор та плівки. Вони використовуються паралельно з графічним матеріалом, 
який видається студентам для використання в конспекті. Закріплення лекційного матеріа-



 
лу студентами планується з розрахунку 1-1,5 години на 2 години лекції. Підготовка до 
практичних занять та лабораторних робіт – з розрахунку 1-1,5 година на 2 години роботи в 
аудиторії. 

На практичних заняттях студенти засвоюють теоретичний матеріал, вивчають 
принципи роботи та конструктивні особливості машин технологічних комплексів, одер-
жують вміння та навички з розрахунків показників ТКМ.  

 Для покращення засвоювання матеріалу студентами їм рекомендується поглиблене 
самостійне вивчення окремих питань з їх конспектуванням. Успіх вивчення дисципліни 
залежить від систематичної самостійної роботи студента з матеріалами лекцій і рекомен-
дованою літературою. 
 
VІI. Рекомендована література 
 
Основна 
1. Трение, износ и смазка (трибология и триботехника) /В.Чичинадзе,   С.М.Берлинер, 
Э.Д.Браун, Н.А.Буше  - М : Машиностроение, 2003. - 576 с. 
2. Гаркунов Д.Н. Триботехника (износ и безысносность) : учебник. -4-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Изд-во МСХА, 2001. - 616с. 
3. Шаповалов В.В. Триботехника / В.В. Шаповалов, В.А.Кохановский, А.Ч.Еркенов.- 
М.: Феникс, 2017. – 348с. 
4. Износостойкость сплавов, восстановление и упрочнение деталей машин : учебное 
пособие / С.П Бережной, Н.Н.Бриков, М.Н.Бриков. О.Г.Биковський ; под ред. В. С. Попо-
ва. - Запорожье  Мотор Сич, 2006. -420с. 
5. Триботехніка. Посібник до лабораторно-практичних робіт / Д.П. Журавель, О.Ю. 
Новик, А.М. Бондар, К.Г. Петренко // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр 
«Люкс», 2019. – 136 с. 
6. Зозуля В.Д. Словарь-справочник по трению, износу и смазке деталей машин / АН 
УССР Ин-т пробл. материаловедения. - 2 изд., перераб. и доп. - К.: Наук, думка, 1990. -
257с. 
7. Ю.Крагельский И.В. Узлы трения машин. Справочник / И.В.Крагельский. 
Н.М.Михин. - М.: Машиностроение. 1984. - 280с. 
8. Трение, изнашивание и смазка: Справочник. В 2-х кн./Под ред. И. В. Крагельского, 
В. В. Алисина.М.: Машиностроение, 1978 -      - Кн. 1. 1978. 400 с 
9. Матвеевский P.M. Смазочные материалы. Антифрикционные и 
противоизносные свойства. Методы испытаний справочник / Р.М.Матвеевский, 
В.Л.Лашхи, ИА.Буяновский. - М.  Машиностроение, 1989.-217C. 
 
Допоміжна 
 
10. Грудев А.П. Трение и смазки при обработке металлов давлением : справочник / 
А.П.Грудев, Ю.В.Зильберг, В.Т.Тилик. - М. : Металлургия, 1982.-310C. 
11. Теория и практика расчетов деталей машин на износ. - М. : Наука, 1983.- 180с. 
12 Яшерицын   П.И.   Работоспособность   узлов   трения машин П. И.Ящерицын. 
Ю.В.Скорынин. - Минск : Наука и техника, 1984. - 288с. 
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