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ВСТУП 
 

Навчальна дисципліна «Теоретичні основи створення прогресивних 
конструкцій машин» належить циклу вибіркових дисциплін за освітньо-
науковою програмою «Галузеве машинобудування». 

Предметом навчальної дисципліни «Теоретичні основи створення 
прогресивних конструкцій машин» є вивчення теоретичних та практичних 
основ машинобудування для забезпечення виробництва конкурентоспро-
можної машинобудівної продукції. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів: 
– фундаментальних знань і практичних навичок про принципи побу-

дови та функціонування сучасних технологічних систем в машинобуду-
ванні; 

– основних системних знань про умови забезпечення високих показ-
ників якості, точності, продуктивності та економічності при виготовленні 
машинобудівної продукції; 

– підходів та загальної методології раціонального проектування ти-
пових конструкцій сучасного машинобудівного виробництва в умовах за-
безпечення конкурентоспроможності продукції, енерго- і ресурсозбере-
ження та екології. 

Основні завдання вивчення дисципліни: 
– отримати усвідомлене уявлення про сучасну машинобудівну виро-

бничу систему, її структуру, функції та перспективні можливості; 
– мати уявлення про принципи побудови систем машинобудування; 
– отримати загальне уявлення про техніко-економічне оцінювання та 

вибір ефективних технологічних рішень на машинобудівному підприємст-
ві; 

– розуміти основні принципи і методологічну основу проектування 
раціональних процесів виготовлення машин та складання машин для ство-
рення прогресивних ресурсозберігаючих, безвідхідних, екологічно чистих 
машинобудівних технологій; 

– усвідомити різносторонні напрями підвищення конкурентоспро-
можності продукції; 

– усвідомити і розуміти основні напрямки розвитку високих техно-
логій в машинобудуванні; 

– отримати практичні навички щодо оцінки рівня конкретно існую-
чих технологій сучасного виробництва, уміти їх коректно сформулювати, а 
також запропонувати заходи вдосконалення. 

При вивченні дисципліни необхідно усвідомити її основні завдання і 
зв’язок з іншими загальнотехнічними і спеціальними дисциплінами. На-
вчальна дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами з вищої 
деталей машин, технології машинобудування, а також при попередньому 
вивченні дисциплін вільного вибору за професійними спрямуваннями. У 
процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних 
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занять і виконання практичних завдань. Також велике значення в процесі 
вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів. 

Отримані студентами такі компетентності, як професійна готовність 
фахівця машинобудівного виробництва до організації, конструювання, до-
слідження конструкцій машин, потенційної здатності досягнення максима-
льних результатів в найбільш сприятливих умовах, дозволять ефективно 
застосовувати в практичній діяльності знання та вміння, сформовані в ре-
зультаті засвоєння дисципліни. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен зна-
ти: 

– структуру машинобудування, функції, властивості, можливості, 
умови формування та розвитку; 

– характерні особливості функціонування заготівельного, металооб-
роблювального та складального виробництва в машинобудуванні; 

– сутність фізичних явищ у процесах виготовлення машин; 
– сутність фізичного та математичного моделювання, оптимізації в 

машинобудуванні; 
– структуру проектування технологічних процесів; 
– умови досягнення високих показників якості, точності, продуктив-

ності та економічності при  виготовленні машинобудівної продукції; 
– підходи до техніко-економічного обґрунтування оптимальних тех-

нологічних рішень по виготовленню конкурентоспроможної машинобуді-
вної продукції; 

– сутність технологічної підготовки машинобудівного виробництва; 
– проблемні питання розвитку машинобудування. 
Компетентності, що потрібно набути при вивченні дисципліни: 
– здійснювання планування та організацію виробництва сучасних 

конкурентно-спроможних машин на підставі технічного та технологічного 
оновлення, що забезпечується поєднанням економічних та технічних 
знань; 

– розробка технічних та технологічних заходів для підвищення ефек-
тивності виробництва та продуктивності праці; 

– визначення перспективних напрямків технічного переозброєння 
виробництва та модернізацію підприємств з метою підвищення конкурен-
тоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

– володіти термінологією, прийнятою в машинобудуванні, і вміти 
використовувати спеціальну літературу; 

– оцінювати можливості сучасних машинобудівних підприємств; 
– виконувати вибір оптимальних шляхів конструювання машин; 
– виконувати економічну оцінку ефективності технологічних систем 

в машинобудуванні; 
– орієнтуватися у виборі найбільш оптимальних технологічних рі-

шень на підприємстві; 
– обґрунтовувати шляхи підвищення якості продукції й продуктив-

ності конструювання машин. 
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 Вивчення дисципліни ведеться в 3 семестрі. В програмі передбачені 
лекції, практичні заняття та самостійна робота. Знання, отримані при ви-
вченні дисципліни «Теоретичні основи створення прогресивних конструк-
цій машин» використовується при виконанні кваліфікаційних магістерсь-
ких робіт. 

1 САМОСТІЙНА РОБОТА З ВИВЧЕННЯ 
ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ 

 
Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної 

дисципліни є самостійна робота студентів з вітчизняною та закордонною 
спеціальною технічною літературою, періодичними виданнями. Самостій-
на робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, 
вільний від обов'язкових навчальних занять. Основні види самостійної ро-
боти, які запропоновані студентам: 

Вивчення лекційного матеріалу. 
Робота з вивчення рекомендованої літератури. 
Вивчення основних термінів та понять за темами дисципліни. 
Підготовка до практичних занять, дискусій, роботи в малих групах. 
Контрольна перевірка кожним студентом особистих знань за запи-

таннями для самоконтролю. 
 

Перелік питань для самостійного опрацювання 
Змістовний модуль 1. Основи систем технологій в машинобуду-

ванні 
Тема 1. Загальна характеристика технологічних систем 
1.1. Основні визначення поняття «технологія». 
1.2. Чим відрізняються примітивні технології від високих техноло-

гій? 
1.3. Назвіть приклади базових та часткових технологій. 
1.4. Сутність та відмінності стадій розвитку індустріальних цивіліза-

цій. 
1.5. Який відсоток відходів допускається в маловідхідних та безвід-

хідних технологіях? 
1.6. Чим відрізняється технопарк від технополіса? 
Література: [1; 3; 19 - 22]. 
 
Тема 2. Сучасні системи технологій машинобудування 
2.1. Ефективність застосування верстатів з числовим програмним 

управлінням. 
2.2. Чим відрізняється електрофізична обробка від електрохімічної 

обробки? 
2.3. Сутність алмазно-іскрового шліфування. 
2.4. Сутність порошкової металургії. 
2.5. Приклади процесів пластичного деформування матеріалів. 
Література: [1; 2; 12; 19]. 
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Тема 3. Створення ресурсозберігаючих та безвідхідних техноло-
гій в машинобудуванні 

3.1. Сутність понять «вхід» і «вихід» у моделі технологічного проце-
су виготовлення деталі. 

3.2. Послідовність розробки конкретного технологічного процесу в 
машинобудуванні. 

3.3. Одиниці виміру трудомісткості в технології машинобудування. 
3.4. Шляхи зменшення матеріалоємності машинобудівної продукції. 
3.5. Основні напрями вирішення проблеми ресурсозбереження. 
Література: [5; 9; 16; 17; 21; 23]. 
 
Тема 4. Основні поняття та визначення технологій машинобуду-

вання. 
4.1. Визначення поняття "технологія машинобудування". 
4.2. Чим відрізняється деталь від складової одиниці? 
4.3. Що таке агрегат? 
4.4. Які типи верстатів застосовуються в масовому виробництві? 
4.5. Чим відрізняється технологічна операція від технологічного пе-

реходу? 
Література: [5; 9;12; 16; 17; 22]. 
 
Змістовний модуль 2. Ефективність застосування технологій 
в машинобудуванні 
Тема 5. Якість машинобудівної продукції. 
5.1. Чим відрізняються поняття «якість деталі» та «точність деталі». 
5.2. Назвіть основні параметри шорсткості поверхні. 
5.3. Методи визначення твердості матеріалів. 
5.4. Сутність єдиної системи допусків та посадок. 
5.5. Шляхи зменшення похибок обробки, пов'язаних з пружними де-

формаціями технологічної системи. 
Література: [2; 9; 16; 17; 21]. 
 
Тема 6. Конструкторсько-технологічне забезпечення машинобу-

дівного виробництва 
6.1. Поняття «технологічні бази» та класифікація технологічних баз. 
6.2. Призначення пристосувань при обробці заготівок та їх структу-

ра. 
6.3. Чим відрізняється заготовка від готової деталі? 
6.4. Що таке операційний припуск? 
6.5. Сутність технологічності конструкції виробу. 
Література: [1; 19; 20 - 23]. 
 
Тема 7. Основи проектування технологічних процесів в машино-

будуванні 
7.1. Чим відрізняється робочий проект від технічного проекту? 
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7.2. Основні вимоги до розроблюваного технологічного процесу ви-
готовлення деталі. 

7.3. Сутність розробки маршруту обробки деталі. 
7.4. Задачі, які вирішуються при розробці технологічної операції. 
Література: [3; 6; 7; 9; 14 - 16] 
 
Тема 8. Техніко-економічне обґрунтування технологічних рішень 
8.1. Для чого розраховується технічна норма часу? 
8.2. Формула для розрахунку основного (технологічного) часу обро-

бки деталі. 
8.3. Сутність поняття «економічний ефект». 
8.4. Визначення строку допоміжного капіталовкладення. 
8.5. Формула для розрахунку повної технологічної (цехової) собівар-

тості продукції. 
Література: [12; 13; 17; 19 - 21; 23]. 
 
Змістовний модуль 3. Перспективні напрями розвитку машино-

будування 
Тема 9. Основи технологій заготівельного виробництва 
9.1. У чому різниця між заготовкою і готовою деталлю? 
9.2. Основні методи отримання заготовок? 
9.3. Чим відрізняється обробка матеріалів тиском від обробки мета-

лів різанням? 
9.4. Сутність інтегрального робочого процесу прискореного формо-

вироблення виробу чи його прототипу. 
Література: [1 - 3; 18; 20; 23]. 
 
Тема 10. Основи технологій металооброблювального виробницт-

ва 
10.1. Класифікація металорізальних інструментів і верстатів. 
10.2. Чим відрізняються лезові інструменти від абразивних інструме-

нтів? 
10.3. Параметри режиму різання для різних видів механічної оброб-

ки. 
10.4. Приклади ефективного застосування інструментів, виготовле-

них із твердих сплавів. 
10.5. Технологічні можливості процесів свердління, зенкерування, 

розгортання отворів. 
10.6. Відмінність процесів круглого урізного й безцентрового шліфу-

вання. 
10.7. Особливості застосування верстатів із числовим програмним 

керуванням. 
10.8. Основні джерела теплоутворення при різанні металів. 
10.9. Призначення й ефективність застосування мастильно-охоло-

джувальних рідин. 
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10.10. Що таке стійкість різального інструменту? 
10.11. Які види механічної обробки виконуються на токарному верс-

таті? 
10.12. Абразивна обробка та її значення для сучасної промисловості. 
Література: [3; 11; 12; 16; 17; 23]. 
 
Тема 11. Основи технологій складального виробництва 
11.1. Дайте коротку характеристику організаційних форм складання. 
11.2. Методи досягнення необхідної точності при складанні. 
11.3. Дайте коротку характеристику основних з'єднань. 
11.4. Основні методи зварювання. 
Література: [1; 9; 16; 17; 20; 21; 23]. 
 
Тема 12. Основи високих технологій та інноваційних технологій 
12.1. Відмінності високих технологій у машинобудуванні від тради-

ційних технологій. 
12.2. Приклади високих технологій у машинобудуванні. 
12.3. Сутність інноваційного процесу в машинобудівних технологіях. 
Література: [1 - 3; 6; 7; 12]. 
 
Тема 13. Типові технологічні процеси в машинобудуванні 
13.1. Назвіть маршрути технологій виготовлення корпусних деталей, 

шпинделів станків, ходових винтів, циліндричних зубчастих коліс. 
13.2. Роль термічної обробки при виготовленні шпинделя станка. 
13.3. Які особливості технології виготовлення деталей з пластмас та 

металокераміки? 
Література: [ 9; 14 - 16]. 
 
Тема 14. Сучасні технології механічної та фізико-технічної обро-

бки деталей машин 
14.1. Основні напрями підвищення ефективності механічної обробки 

отворів, циліндричних та плоских поверхонь. 
14.2. Назвіть переваги фізико-технічної обробки по відношенню до 

механічної обробки деталей машин. 
Література: [9; 14 - 16]. 
 
Тема 15. Сучасне обладнання та інструменти в машинобудуванні 
15.1. Основні переваги сучасних високообертових верстатів із ЧПУ 

типу "оброблювальний центр". 
15.2. Чим відрізняються конструкції монолітних і збірних ріжучих 

інструментів зі зносостійкими покриттями? 
Література: [3; 9; 14; 15]. 
 
Тема 16. Основні завдання, які необхідно вирішувати в кваліфі-

каційній роботі магістра 
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16.1. Технологічна система виготовлення деталі, вузла, виробу. 
16.2. Сформулювати питання, на які необхідно дати відповідь в ре-

зультаті аналізу діючої на підприємстві технологічної системи. 
16.3. Як обґрунтувати заходи по удосконаленню діючої виробничої 

системи? 
16.4. Як оцінити економічну ефективність запропонованих заходів по 

удосконаленню діючої виробничої системи? Які методики оцінки ви знає-
те? 

 
Контрольні запитання для самодіагностики 
Змістовний модуль 1. Основи систем технологій в машинобуду-

ванні 
Тема 1. Загальна характеристика технологічних систем 
1.1. Поняття "технологічна система". 
1.2. Три стадії розвитку індустріальних цивілізацій. 
1.3. Основні напрямки розвитку сучасних технологій. 
Література: [1; 3; 19 - 22]. 
 
Тема 2. Сучасні системи технологій машинобудування 
2.1. Основні переваги високошвидкісного різання матеріалів. 
2.2. Ефективність застосування збірних конструкцій металорізальних 

інструментів із зносостійкими покриттями. 
2.3. Основні характеристики та сфери застосування алмазних інстру-

ментів. 
2.4. Сутність технології порошкової металургії. 
Література: [1; 2; 12; 19]. 
 
Тема 3. Створення ресурсозберігаючих та безвідхідних техноло-

гій в машинобудуванні 
3.1. Модель технологічного процесу виготовлення деталі. 
3.2. Оцінка використання матеріальних ресурсів. 
3.3. Основні шляхи ресурсозбереження в промисловості. 
3.4. Основні фактори й напрямки економії ресурсів. 
Література: [5; 9; 16; 17; 21; 23]. 
 
Тема 4. Основні поняття та визначення технологій машинобуду-

вання 
4.1. Виріб і його основні види. Класифікація машин. 
4.2. Виробничий і технологічний процеси. Класифікація технологіч-

них процесів. 
4.3. Елементи технологічного процесу. 
4.4. Типи виробництв. Значення коефіцієнта закріплення операцій 

для різних типів виробництва. 
Література: [5; 9;12; 16; 17; 22]. 
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Змістовний модуль 2. Ефективність застосування технологій в 
машинобудуванні 

Тема 5. Якість машинобудівної продукції. 
5.1. Якість деталі і її показники. 
5.2. Відмінність між досяжною й економічною точністю деталі. 
5.3. Хвилястість та шорсткість поверхні деталі. 
5.4. Види похибок обробки деталей. Методи розрахунку похибок об-

робки деталей. 
Література: [2; 9; 16; 17; 21]. 
 
Тема 6. Конструкторсько-технологічне забезпечення машинобу-

дівного виробництва 
6.1. Поняття "базування" та основні види баз. 
6.2. Класифікація пристосувань, які застосовуються у виробництві. 
6.3. Основні методи виготовлення заготівок. 
6.4. Методи розрахунку припуску для механічної обробки. 
Література: [1; 19; 20 - 23]. 
 
Тема 7. Основи проектування технологічних процесів в машино-

будуванні 
7.1. Основні стадії розробки технологічного процесу. 
7.2. Етапи проектування одиничного технологічного процесу та їх 

характеристика. 
7.3. Чим відрізняється технологічний процес від технологічної опе-

рації. 
Література: [3; 6; 7; 9; 14 - 16]. 
 
Тема 8. Техніко-економічне обґрунтування технологічних рішень 
8.1. Визначення штучного, основного та оперативного часу обробки. 

Основи технічного нормування. 
8.2. Поняття про технічно обґрунтовану норму часу операції. 
8.3. Техніко-економічна оцінка досконалості технологічних систем і 

процесів. 
Література: [12; 13; 17; 19 - 21; 23]. 
 
Змістовний модуль 3. Перспективні напрями розвитку машино-

будування 
Тема 9. Основи технологій заготівельного виробництва 
9.1. Сутність ливарного виробництва. 
9.2. Основні методи і характеристики обробки металів тиском. 
9.3. Шляхи підвищення точності виготовлення заготовок. 
9.4. Приклади застосування високих технологій в заготівельному ви-

робництві. 
Література: [1 - 3; 18; 20; 23]. 
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Тема 10. Основи технологій металооброблювального виробницт-
ва 

10.1. Які кінематичні рухи використовуються в металорізальних вер-
статах? 

10.2. Назвіть переваги використання алмазних інструментів стосовно 
твердосплавних інструментів. 

10.3. Послідовність розрахунку параметрів режиму різання при то-
чінні. 

10.4. Основні методи обробки отворів і використовувані при цьому 
інструменти. 

10.5. Назвіть кількісні співвідношення між трьома складовими сили 
різання. 

10.6. Назвіть співвідношення між кількістю тепла при різанні, що йде 
відповідно в стружку, оброблювану деталь і різальний інструмент. 

10.7. У чому відмінність понять стійкості інструмента й розмірної 
стійкості інструмента. 

10.8. Назвіть основні групи мастильно-охолоджувальної рідини. 
10.9. У чому відмінність глибини різання від товщини зрізу при то-

чінні? 
10.10. Методи механічної обробки, що забезпечують високі показни-

ки якості й точності оброблюваних поверхонь. 
10.11. Класифікація стружок, що утворюються при різанні. 
10.12. Основні види зношування різального інструменту. 
Література: [3; 11; 12; 16; 17; 23]. 
 
Тема 11. Основи технологій складального виробництва 
11.1. Основні методи складання. 
11.2. Сутність і області ефективного застосування заклепувальних 

з'єднань. 
11.3. Приклади автоматизації складального виробництва. 
Література: [1; 9; 16; 17; 20; 21; 23]. 
 
Тема 12. Основи високих технологій та інноваційних технологій 
12.1. Призначення високих технологій і перспективи їхнього розвит-

ку. 
12.2. Приклади застосування високих технологій у машинобудівному 

виробництві України. 
12.3. Приклади застосування інноваційних технологій на машинобу-

дівних підприємствах. 
Література: [1 - 3; 6; 7; 12]. 
 
Тема 13. Типові технологічні процеси в машинобудуванні 
13.1. Назвіть основні операції та їх сутність при обробці корпусних 

деталей, шпинделів станків, ходових вінтів, циліндричних зубчастих коліс. 
13.2. Точність обробки основних поверхонь шпинделя станка. 
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13.3. Чим відрізняється обробка деталей з пластмас по відношенню 
до обробки металевих виробів? 

Література: [ 9; 14 - 16]. 
 
Тема 14. Сучасні технології механічної та фізико-технічної обро-

бки деталей машин 
14.1. Сутність прогресивної технології розфрезерування отворів. 
14.2. Методи, які застосовуються при обробці виробів з алмазів. 
14.3. В чому сутність процесу комбінованого алмазного шліфування. 
Література: [9; 14 - 16]. 
 
Тема 15. Сучасне обладнання та інструменти в машинобудуванні 
15.1. За рахунок чого досягається ефект високошвидкісного різання. 
15.2. Які основні переваги збірного ріжучого інструменту над моно-

літним. 
15.3. Ефективність застосування гнучких виробничих систем. 
Література: [3; 9; 14; 15]. 
 
Тема 16. Основні завдання, які необхідно вирішувати в диплом-

ній роботі магістра 
16.1. Сформулювати задачі аналізу і синтезу, які необхідно вирішити 

в технологічній частині дипломної роботи. 
16.2. Якими шляхами можна досягти економічного ефекту обробки 

деталей? 
Література: [9; 14 - 16]. 
 
Індивідуально-консультативна робота 
Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком ін-

дивідуально - консультативної роботи у формі: індивідуальних занять, 
консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та 
захисту завдань, що винесені на поточний контроль тощо. 

Формами організації індивідуально-консультативної роботи є: 
а) за засвоєнням теоретичного матеріалу: 
консультації: індивідуальні (запитання - відповідь); групові (розгляд 

типових прикладів - ситуацій); 
б) за засвоєнням практичного матеріалу: консультації індивідуальні і 

групові; 
в) для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: індиві-

дуальне здавання виконаних робіт. 
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