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Короткий зміст освітнього компоненту:  

Метою є  надання студентам відповідних компетенцій з питань, що стосують-
ся змісту і використання існуючих технологій машинобудування, принципів їх 
побудови і застосування у сучасному виробництві, тенденцій щодо вдоско-
налення і подальшого розвитку окремих технологічних напрямків і процесів 
 
Предмет: система понять щодо технологій, що використовуються при виробництві 
виробів в машинобудуванні, принципів побудови технологічних процесів, окремих 
операцій, вибору методів отримання заготовок, механічної обробки  
 
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

– засвоєння основних понять, термінів та визначень з технології машинобу-
дування;  

– вивчення загальних свідчень про конструкційні матеріали, їх побудову і 
– маркування; 
– засвоєння загальних принципів побудови технологічних процесів машино-

будування і організації виробничого процесу; 
– вивчення існуючі технологій формоутворення заготовок і їх обробки; 
– формування навичок створення технологічної документації, що відображує 

технологічні процеси в машинобудуванні. 
 
Передумови для вивчення освітнього компоненту:  
Дисципліна вивчається після вивчення дисциплін «Хімія», «Фізика», «Вступ до фа-
ху» 
Компетентності, яких набуває здобувач:  
Загальні компетентності:  

1. Здатність застосовувати знання у практичній діяльності. 
2. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
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3. Навички здійснення безпечної діяльності. 

4. Здатність працювати в команді.  
Спеціальні (фахові) компетентності:  

1. Здатність здійснювати перевірку реального ходу виробничого процесу ві-
дповідно прийнятим планам, нормам, інструкціям. 

2. Здатність володіти основами проєктування, експлуатації та технічного об-
слуговування об’єктів і систем. 
           3. Здатність організовувати технічне обслуговування, діагностування та ре-
монт автомобілів і двигунів 

4. Здатність аналізувати забезпеченість технологічного процесу матеріаль-
ними ресурсами. 
Результати навчання:  

1. Уміти забезпечувати своєчасне оформлення первинних документів з облі-
ку робочого часу, заробітної плати. Стежити за зниженням трудомісткості продукції 
на основі повного завантаження обладнання й використання його технічних мож-
ливостей, підвищення коефіцієнту змінності роботи обладнання. Формувати раціо-
нальну структуру рухомого складу підприємства в залежності від економічних та 
технічних показників транспортних засобів. 

2. Контролювати забезпеченість технологічного процесу матеріальними ре-
сурсами на виробничій дільниці, ефективність їх використання, зменшення витрат, 
пов’язаних з їх транспортуванням та зберіганням, організовувати зберігання запа-
сних частин і керувати запасами. 

3. Вибирати організаційні типи виробництва і відповідні форми організації 
виробництва, необхідні методи обробки, відповідне обладнання і технологічне 
оснащення; 

4. Назначати режимні параметри обробки, визначати норми штучного часу, 
розробляти окремі операції і структуру технологічного процесу у машинобудуванні 
та оформляти відповідну технологічну документацію. 

 
Тематичний план 

 

№ 
теми 

 
Назва тем (ЛК, ЛР, ПР, СЗ, СР) 

Кількість го-
дин 

очна заочна 

1 

ЛК. Вступ. Мінеральносировинна база промисловості. 2 – 

ПР (ЛР, СЗ).       – – – 

СР. Мінерально-сировинна база України. 6 – 

2 

ЛК. Основні поняття і визначення технології у машинобу-
дуванні, поняття виробничого і технологічного процесу 

2 – 

ПР. Формування технологічних процесів 4 – 

СР. Структура машинобудівного підприємства. Структу-
ра і принципи побудови технологічних процесів. 

8 – 

3 

ЛК. Поняття про внутрішню будову матеріалів. 
Основні властивості металів і сплавів. 

2 – 

ПР (ЛР, СЗ).       – – – 

СР. Прості і складні сполуки. Поняття «фаза», «структу-
ра», «компоненти» для сплавів. 

6 – 

4 

ЛК. Основні методи отримання заготовок у машинобуду-
ванні 

2 – 

ПР. Визначення параметрів заготовки 2 – 

СР. Порівняльна характеристика способів отримання 
заготовок. 

8 – 



5 

ЛК. Технологічне обладнання машинобудівного підприєм-
ства, технологічне оснащення 

2  

ПР. Вибір технологічного обладнання та інструменту для 
проектування технологічного процесу виготовлення виро-
бу. 

2  

СР. Будова різальних інструментів. 8  

6 

ЛК. Методи механічної обробки, термічної обробки та об-
робки тиском деталей машин 

2 – 

ПР. Методика розрахунку режимів токарної обробки 4 – 

СР. Вимоги до матеріалів, які піддаються обробці тиском. 
Використання кольорових матеріалів в машинобудуванні 

8 – 

 
7 

ЛК. Методи складання машин і складальних одиниць. 
Вплив якості складання на експлуатаційні характеристики 
машини і надійність її окремих елементів і вузлів. Зна-
чення контролю в машинобудуванні. 

2 – 

ПР. (ЛР, СЗ).       – – – 

СР. Організаційні форми процесу складання. Методи за-
безпечення необхідної точності складання  

6 – 

8 

ЛК. Конструкторсько-технологічна документація у ма-
шинобудуванні 

2 – 

ПР. Оформлення конструкторської та технологічної доку-
ментації на виріб 

4 – 

СР. Єдина система конструкторської документації 8 – 

Разом 

ЛК 16 – 

ПР (ЛР, СЗ) 16 – 

СР 58 – 

РГР (КР, КП) - – 

 

  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за потреби) 
 
Методи навчання:  
1) словесні: 1.1 традиційні: лекції, пояснення, розповідь тощо;  
2) наочні: метод ілюстрацій, метод демонстрацій 

3) практичні: 3.1 традиційні: практичні заняття, семінари;  
  

Система оцінювання та вимоги:  
  

Поточна успішність  
1 Поточна успішність здобувачів за виконання навчальних видів робіт на на-

вчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи оцінюється за допо-
могою чотирибальної шкали оцінок з наступним перерахуванням у 100-бальну 
шкалу. Під час оцінювання поточної успішності враховуються всі види робіт, пе-
редбачені навчальною програмою.  

1.1 Лекційні заняття оцінюються шляхом визначення якості виконання конк-
ретизованих завдань. 

1.2 Практичні заняття оцінюються якістю виконання контрольного або інди-
відуального завдання, виконання та оформлення практичної роботи. 

2 Оцінювання поточної успішності здобувачів вищої освіти здійснюється на 
кожному практичному занятті за чотирибальною шкалою («5», «4», «З», «2») і за-
носяться у журнал обліку академічної успішності. 



  – «відмінно»: здобувач бездоганно засвоїв теоретичний матеріал, демон-
струє глибокі знання з відповідної теми або навчальної дисципліни, основні поло-
ження; 

– «добре»: здобувач добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основни-
ми аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано ви-
кладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи 
інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу 
теоретичного змісту або при аналізі практичного; 

– «задовільно»: здобувач в основному опанував теоретичні знання навча-
льної теми, або дисципліни, орієнтується у першоджерелах та рекомендованій лі-
тературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, невпевнено відповідає на 
додаткові питання, не має стабільних знань; відповідаючи на питання практичного 
характеру, виявляє неточність у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, по-
в'язувати їх із майбутньою професією; 

– «незадовільно»: здобувач не опанував навчальний матеріал теми (дисци-
пліни), не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджере-
лах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове мислення, практичні навички 
не сформовані. 

3 Підсумковий бал за поточну діяльність визнається як середньоарифмети-
чна сума балів за кожне заняття, за індивідуальну роботу, поточні контрольні ро-
боти за формулою: 

1 2поточ К К ... Кn
К

n

  
 , 

де 
поточК – підсумкова оцінка успішності за результатами поточного контролю; 

      1 2К ,К ,...,Кn– оцінка успішності -го заходу поточного контролю; 

      n – кількість заходів поточного контролю. 

Оцінки  конвертуються у бали  згідно  шкали перерахунку (таблиця 1). 
  

Таблиця 1 – Перерахунок  середньої оцінки за поточну діяльність у багато-
бальну шкалу  

4-
бальна 

шкала 

100- 
бальна 

шкала 

4- ба-
льна 

шкала 

100- 
бальна 

шкала 

4- ба-
льна 

шкала 

100- 
бальна 

шкала 

4- бальна 

шкала 

100- ба-
льна 

шкала 

5 100 4,45 89 3,90 78 3,35 67 

4,95 99 4,4 88 3,85 77 3,3 66 

4,9 98 4,35 87 3,80 76 3,25 65 

4,85 97 4,3 86 3,75 75 3,2 64 

4,8 96 4,25 85 3,7 74 3,15 63 

4,75 95 4,20 84 3,65 73 3,1 62 

4,7 94 4,15 83 3,60 72 3,05 61 

4,65 93 4,10 82 3,55 71 3 60 

4,6 92 4,05 81 3,5 70 

від 1,78 до 
2,99 

від 35 до 
59 

повторне складання 

4,55 91 4,00 80 3,45 69 
від 0 до 

1,77 
від 0 до 

34 

4,5 90 3,95 79 3,4 68 повторне вивчення 
 

  

 



Підсумкове оцінювання  
1 Залік проводиться після вивчення всіх тем дисципліни і складається здо-

бувачами вищої освіти в період екзаменаційної сесії після закінчення всіх аудито-
рних занять 

2 До заліку допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види робіт 
передбачені навчальним планом з дисципліни:  

– були присутні на всіх аудиторних заняттях (лекції, семінари, практичні);  
– своєчасно відпрацювали всі пропущені заняття; 
– набрали мінімальну кількість балів за поточну успішність (не менше 36 ба-

лів, що відповідає за національною шкалою «3»);  
Якщо поточна успішність з дисципліни нижче ніж 36 балів, здобувач вищої освіти 
має можливість підвищити свій поточний бал до мінімального до початку екзаме-
наційної сесії.  

3 Оцінювання знань здобувачів при складанні заліку здійснюється за 100-
бальною шкалою. Оцінювання знань здобувачів шляхом тестування здійснюється 
за шкалою:  

– «Відмінно»: не менше 90 % правильних відповідей;  
– «Дуже добре»: від 82 % до 89 % правильних відповідей; 
– «Добре»: від 74 % до 81 % правильних відповідей;  
– «Задовільно»: від 67 % до 73% правильних відповідей; 
– «Задовільно достатньо»: від 60 % до 66 % правильних відповідей;  
– «Незадовільно»: менше 60 % правильних відповідей.  
4 Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається як середньозва-

жена оцінка, що враховує загальну оцінку за поточну успішність і оцінку за скла-
дання екзамену. 

5 Розрахунок загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисцип-
ліни проводиться за формулою:  

ПК
екз 

= 0,6К
поточ

 + 0,4Е, 

де  ПК
екз

  – підсумкова оцінка успішності з дисциплін, формою підсумкового конт-

ролю для яких є залік; 

     К
поточ

 – підсумкова оцінка успішності за результатами поточного контролю (за 

100-бальною шкалою);  

     Е - оцінка за результатами складання заліку (за 100-бальною шкалою).  

     0,6 і 0,4 – коефіцієнти співвідношення балів за поточну успішність і складання 

заліку.  

6 За виконання індивідуальної самостійної роботи та участь у наукових за-
ходах здобувачам нараховуються додаткові бали.  

6.1 Додаткові бали додаються до суми балів, набраних здобувачем вищої 
освіти за поточну навчальну діяльність (для дисциплін, підсумковою формою кон-
тролю для яких є залік), або до підсумкової оцінки з дисципліни, підсумковою фор-
мою контролю для якої є залік.  

6.2 Кількість додаткових балів, яка нараховується за різні види індивідуаль-

них завдань, залежить від їх об'єму та значимості:  

– призові місця з дисципліни на міжнародному / всеукраїнському конкурсі наукових 
студентських робіт – 20 балів;  

– призові місця з дисципліни на всеукраїнських олімпіадах – 20 балів;  

– участь у міжнародному / всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт – 
15 балів  

– участь у міжнародних / всеукраїнських наукових конференціях студентів та мо-
лодих вчених – 12 балів; 



– участь у всеукраїнських олімпіадах з дисципліни – 10 балів  

– участь в олімпіадах і наукових конференціях ХНАДУ з дисципліни – 5 балів;  

– виконання індивідуальних науково-дослідних (навчально-дослідних) завдань під-
вищеної складності – 5 балів. 

6.3 Кількість додаткових балів не може перевищувати 20 балів.  

7 Загальна підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни не може 
перевищувати 100 балів. Загальна підсумкова оцінка за вивчення навчальної дис-
ципліни визначається згідно зі шкалою, наведеною в таблиці 2. 

 
 
Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань здобувачів за результатами підсумко-

вого контролю з навчальної дисципліни  

Оцінка 
в балах 

Оцінка за націона-
льною шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

Оцінка Критерії 

залік 

 
 
 
90-100 

 
 
 

Зараховано 

 
 
 

A 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, 
без прогалин, необхідні практичні навички 
роботи з освоєним матеріалом сформо-
вані, усі передбачені програмою навчання 
навчальні завдання виконані, якість їхньо-
го виконання оцінено числом балів, бли-
зьким до максимального 

80–89 

 
 
 
 

Зараховано 

 
 
 

B 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, 
без прогалин, необхідні практичні навички 
роботи з освоєним матеріалом в основному 
сформовані, усі передбачені програмою на-
вчання навчальні завдання виконані, якість 
виконання більшості з них оцінено числом 
балів, близьким до максимального 

75-79 

 
 
 
 

Зараховано 

 
 
 
 

С 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, 
без прогалин, деякі практичні навички ро-
боти з освоєним матеріалом сформовані 
недостатньо, усі передбачені програмою 
навчання навчальні завдання виконані, 
якість виконання жодного з них не оціне-
но мінімальним числом балів, деякі види 
завдань виконані з помилками 

67-74 

 
 
 

Зараховано 

 
 
 

D 

Теоретичний зміст курсу освоєний част-
ково, але прогалини не носять істотного 
характеру, необхідні практичні навички 
роботи з освоєним матеріалом в основ-
ному сформовані, більшість передбаче-
них програмою навчання навчальних за-
вдань виконано, деякі з виконаних за-
вдань, можливо, містять помилки 

 
 
60–66 

 
 

Зараховано 

 
 

E 

Теоретичний зміст курсу освоєний част-
ково, деякі практичні навички роботи не 
сформовані, багато передбачених про-
грамою навчання навчальних завдань не 
виконані, або якість виконання деяких з 
них оцінено числом балів, близьким до 
мінімального. 



35–59 

 
 
 
 
 

Не зараховано 

 
 
 
 
 

FX 

Теоретичний зміст курсу освоєний частко-
во, необхідні практичні навички роботи не 
сформовані, більшість передбачених про-
грам навчання навчальних завдань не ви-
конано, або якість їхнього виконання оціне-
но числом балів, близьким до мінімально-
го; при додатковій самостійній роботі над 
матеріалом курсу можливе підвищення 
якості виконання навчальних завдань (з 
можливістю повторного складання) 

0–34 

 
 
 
 

Не зараховано 

 
 
 
 

F 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, не-
обхідні практичні навички роботи не сфо-
рмовані, усі виконані навчальні завдання 
містять грубі помилки, додаткова самос-
тійна робота над матеріалом курсу не 
приведе до якого-небудь значущого під-
вищення якості виконання навчальних 
завдань (з обов’язковим повторним кур-
сом) 

 

Політика курсу: 
– курс передбачає роботу в колективі, середовище в аудиторії є дружнім, 

творчим, відкритим до конструктивної критики; 
– освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практи-

чних занять, а також самостійну роботу; 
– самостійна робота передбачає вивчення окремих тем навчальної дисцип-

ліни, які винесені відповідно до програми на самостійне опрацювання, або ж були 
розглянуті стисло; 

– усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановле-
ний термін; 

– якщо здобувач вищої освіти відсутній на заняттях з поважної причини, він 
презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викла-
дача; 

– під час вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні дотримуватись пра-
вил академічної доброчесності, викладених у таких документах: «Правила акаде-
мічної доброчесності учасників освітнього процесу ХНАДУ» 
(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_67_01_dobroch_
1.pdf), «Академічна доброчесність. Перевірка тексту академічних, наукових та ква-
ліфікаційних робіт на плагіат» 
(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_85_1_01.pdf), 
«Морально-етичний кодекс учасників освітнього процесу ХНАДУ 
(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_67_01_MEK_1.p
df). 

– у разі виявлення факту плагіату здобувач отримує за завдання 0 балів і 
повинен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі; 

– списування під час контрольних робіт та заліків заборонені (в т.ч. із вико-
ристанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 
лише під час он-лайн тестування. 
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