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Вступ 

 

Фахівці з машинобудування, повинні вміти проектувати 

машини, механізми та обладнання для їхнього обслуговування з 
урахуванням вимог до потрібного рівня їхньої якості та якості робіт, 

що виконуються. Спроектований технічний об’єкт повинен 

забезпечувати потрібний рівень продуктивності праці, безпечності 
робіт. 

Технічні об’єкти можуть створюватись: 

1) як нові, які не існували до даного часу; 

2) на базі існуючих машин (механізмів) і інших технічних 

систем з урахуванням критичного аналізу їхньої конструкції. 
У навчальному процесі, як правило, перевага надається другому 

варіанту. 

Метою курсового проекту з дисципліни «Проектування та 

технологія виготовлення машин і обладнання» є оволодіння 

методикою і отримання практичних навичок проектування сучасних 

технічних об’єктів. Дана мета досягається шляхом виконання 

наступного переліку завдань: 

1) закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під 

час вивчення загальнотехнічних і спеціальних дисциплін; 

2) отримання досвіду роботи з технічною та патентною 

літературою, довідниками, каталогами, кресленнями, стандартами, 

тощо; 

3)  набуття навичок аналізу існуючих технічних об’єктів і 
пошуку їхніх аналогів; 

4) набуття досвіду самостійного вирішення завдань з 
проектування виробів з урахуванням критичної оцінки існуючих 

конструкцій аналогів; 

5) набуття досвіду самостійного вирішення завдань зі 
збирання виробів. 

У ході виконання курсового проекту важливим є дотримання 

етапності виконання розробки конструкції нового об’єкта. На це 

спрямовані матеріали, викладені у даній методичній розробці. 
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1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Розробка технічного об’єкта здійснюється методами 

проектування і конструювання. Проектування – це процес пошуку 

технічно та економічно обґрунтованих інженерних рішень, які 
спрямовані на створення нового об’єкта. Результатом проектування 

є опис варіанта виконання об’єкта, який аналізується, 

обґрунтовується та прораховується. 

Конструювання – це процес створення конкретної конструкції 
виробу (технічного об’єкта), які задовольняють певним вимогам. 

Конструкція – це структура виробу, взаємне розташування його 

складових частин і елементів. Конструкція передбачає способи 

з’єднання та взаємодії складових частин. Таким чином, 

проектування та конструювання – процеси, спрямовані на 

досягнення однієї спільної мети – розробку нового об’єкта. 

ГОСТ 2.103. - 68 встановлює чотири стадії розробки нового 

технічного об’єкта: 

1) технічна пропозиція; 

2) ескізний проект; 

3)  технічний проект; 

4) розробка конструкторської документації на виріб. 

Технічна пропозиція містить призначення, технічні 
характеристики і показники якості, а також техніко-економічні та 

спеціальні вимоги до об’єкта, який проектується. У ході розробки 

технічної пропозиції проводять пошук можливих технічних рішень, 

перевірку та оцінювання виявлених варіантів і приймають рішення 

щодо вибору оптимального варіанта для подальшої розробки. 

На етапі ескізного проектування проводиться проектно-

конструкторська розробка прийнятого оптимального варіанта до 

рівня принципових конструкторських рішень, які дають загальну 

уяву про об’єкт, його будову і принцип роботи. 

Технічний проект – це набір конструкторської документації, 
яка за змістом несе інформацію щодо будови об’єкта та є основою 

для розробки конструкторської документації. 
На стадії розробки робочої конструкторської документації 

встановлюється потрібна комплектність конструкторських 

документів, виконуються окремі документи, у ході роботи над 

якими завершується відпрацьовуванням конструкції виробу на 

технологічність. 
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Метою розробки є створення конструкції нового виробу, яка 

максимально задовольняє вимогам функціональності і 
технологічності. Функціональність – це властивість виробу, що 

характеризує його здатність виконувати всі функції та дії згідно 

експлуатаційного призначення. Технологічність – сукупність 

властивостей виробу, які характеризують можливість його розробки, 

обслуговування, ремонту і експлуатації згідно найбільш ефективної 
технології за умови мінімізації витрат. 

 
2. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

Курсовий проект містить пояснювальну записку та графічну 

частину. 

Пояснювальна записка містить: 

- титульну сторінку; 

- завдання на курсовий проект; 

- реферат; 

- вступ; 

- основну частину; 

- висновки; 

- список використаної літератури; 

- додатки. 

Титульна сторінка повинна бути оформлена згідно з вимогами 

МОН України (додаток А). 

Завдання на курсовий проект оформляється на спеціальному 

бланку та заповнюється керівником проекту (додаток Б). 

У таблиці основного напису пояснювальної записки та креслень 

повинен бути вписаний індивідуальний шифр студента, який 

формується наступним чином: 

 

КП 7.05050308. МБП51. 09. ПЗ. 

КП – вид роботи – курсовий проект; 

7.05050308 – код спеціальності; 
МБП51 – шифр і номер академічної групи; 

09 – дві останні цифри залікової книжки студента; 

ПЗ – шифр документа (пояснювальна записка). 

Даний шифр вписується в основні написи всіх листів 

пояснювальної записки. 
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У вступі потрібно відобразити значення і роль технічного 

об’єкта, який проектується та робіт, які виконуються з 
використанням даного технічного об’єкта. 

Обсяг вступу не повинен перевищувати 3-х сторінок. 

Основна частина пояснювальної записки повинна містити 

наступні розділи: 

1. Технічне завдання. 

2. Технічна пропозиція. 

3. Технічний проект виробу. 

4. Розробка робочої документації на виріб. 

Зміст і порядок виконання розділів регламентується даними 

методичними рекомендаціями. 

У висновках потрібно сформулювати висновки за матеріалами 

всіх розділів, перерахувати вирішені у проекті завдання і надати 

рекомендації щодо напрямків проведення удосконалення об’єкта 

проектування. 

Список використаних літературних джерел оформлюється 

згідно вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 

7.1-2003, IDT)». - К. : Держстандарт України, 2007 у хронологічному 

порядку (по мірі згадування у тексті роботи) або згідно алфавіту.  

Додатки можуть містити різні види і типи документів, 

наприклад: 

- роздруківки з Інтернету, які стосуються процедури пошуку 

аналога виробу; 

- рисунки і креслення; 

- специфікації. 
Додатки слід позначати великими літерами української абетки, 

за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад «Додаток А», 

«Додаток Б» тощо. Один додаток позначається як додаток А. 

Графічна частина курсового проекту являє собою перелік 

розроблених студентом конструкторських документів, до яких 

належать: 

1) складальне креслення виробу (Ф. А.1); 

2) деталювання (Ф. А.1); 

3) технологічну схему складання виробу або окремого вузла 

(завдання видається керівником курсового проекту) (Ф. А.1). 
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Документи повинні бути виконані відповідно до вимог Єдиної 
системи конструкторської документації (ЄСКД) і системи проектної 
документації для машинобудування. Наприклад, складальні 
креслення виконуються згідно з ГОСТ 2.109-73 «Основные 

требования к чертежам». 

 

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ 

Нижче наведено рекомендації щодо послідовності та змісту 

робіт у ході виконання курсового проекту, а також матеріали, які 
можуть бути використані у роботі. 
 

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

1. Технічне завдання. 

Зміст етапів роботи Джерела інформації 
1. Отримати завдання у керівника 

проекту. 

2. Ознайомитись із прототипом 

виробу згідно із завданням. 

3. Визначити призначення, функції і 
загальні технічні дані виробу, який 

підлягає розробці. 

1. Креслення, рисунки, 

ескізи деталей, вузлів, 

машин та інші дані, 
наведені в атласах, 

технічній літературі, 
паспортах виробів. 

2. Методичні вказівки. 

 

2. Технічна пропозиція. 

Зміст етапів роботи Джерела інформації 
1. Провести аналіз літературних 

джерел і патентної інформації 
1. Методичні вказівки, п. 

4.2.1. 

2. Патенти на винаходи 

3. Інформація з Інтернету 

4. Наукові статті. 
1. Виконати аналіз аналогів і 

обґрунтувати вибір прототипу 

виробу. 

2. Скласти функціональну і 
компонувальну схеми виробу. 

5. Методические указания, 

п. 4.4.2. 

6.Анурьев В.Н. Справочник 

конструктора-

машиностроителя: в 3-х 

томах. – Машиностроение, 

1979. – Т1. - 728с., Т2. –  

559 с., Т3. – 557 с. 
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3. Розробка конструкторської документації на виріб. 

Зміст етапів роботи Джерела інформації 
1. Пропрацювати 

комплектність 

конструкторських 

документів 

1. Методичні вказівки,  

ГОСТ 2.-102 -68 

2. Розробити 

специфікацію на виріб 

3. Розробити креслення 

виробу (cкладальне 

креслення). Провести 

відпрацювання виробу 

на технологічність 

2. Методичні вказівки, ГОСТ 2.106 -96 

3. Методичні вказівки.  

4. Розробити робочі 
креслення деталей. 

Провести 

відпрацювання на 

технологічність 

4. Методичні вказівки. ГОСТ 2.306 – 68, 

ГОСТ 2.307 – 68, ГОСТ 2.308 -79, ГОСТ 

2.309 – 73. 

5. Розробити 

технологічну схему 

складання виробу 

5. Методичні вказівки. 

6. Справочник технолога-машиностроителя: 

В 2-х т./Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. 

Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. – 

Т.1. – 656 с. – Т.1. – 496 с.  

7. Руденко П.О. Проектування 

технологічних процесів у машинобудуванні: 
навч. посіб. – К.: Вища шк., 1993. – 414 с. 

8. Балабанов А.Н. Краткий справочник 

технолога-машиностроителя. – М.: Из-во 

стандартов, 1992. – 357 с.  

9. Маталин А.А. Технология машиностро-

ения. – Л.: Машиностроение, 1985. – 499с. 

10. Жолобов А.А. Проектирование 

технологических процессов сборки машин: 

учебник / А.А. Жолобов, В.А. Лукашенко, 

И.А. Сазонов, А.Н. Рязанцев; под. общ. ред. 

проф. А.А. Жолобова. – Мн.: Новое знание, 

2005. – 410 с. 

11. Жолобов А.А. Технология 
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автоматизированного производства: Учеб. 

Мн., 2000. – 350 с. 

12. Справочник металлиста: В 5 т. Т. 4 / Под 

ред. М.П. Новикова, П.Н. Орлова. М., 1977.- 

680 с. 

13. Справочник технолога-

машиностроителя: В 2 т. Т. 1 / Под ред. A.M. 

Дальского, А.Г. Косиловой, Р.К. 

Мещерякова, А.Г. Суслова. М., 2001. 

14. Справочник технолога-

машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 / Под ред. 

А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова. - М.: 

Машиностроение. 1985. – 496 с. 

15. Общемашиностроительные нормативы 

времени на слесарную обработку деталей и 

слесарно-сборочные работы по сборке 

машин. Мелкосерийное и единичное 

производство. 2-е изд. М., 1974. 

16. Петрусевич А.И. Контактная прочность 

деталей машин. - М.: Машиностроение, 

1969. - 242с. 

17. Повода Е.А. Единая система 

технологической документации: Справ, 

пособие / Е.А. Лобода, В.Г. Мартынов, Б.С. 

Мендриков. М., 1992. 

18. Махаринский Е.И., Горохов В.А. Основы 

технологии машиностроения: Учебник для 

вузов. - Мн.: Выш. шк., 1996.- 423 с. 

19. Технологические основы обеспечения 

качества машин / К.С. Колесников, Г.Ф. 

Баландин. А.М. Дальский и др.; Под общ. 

ред. К.С. Колесникова. - М.: 

Машиностроение, 1990. -256с. 

 

4. Оформлення матеріалів курсового проектування 

Зміст етапів роботи Джерела інформації 
Оформити пояснювальну 

записку 

1. Методичні вказівки 

2. ГОСТ 2. 105 - 95 
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4. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

4.1. Технічне завдання 

4.1.1. Загальна характеристика виробу 

У даному розділі потрібно навести загальну характеристику 

виробу, характеристику об’єкта впливу та іншу інформацію, яка 

потрібна для проектування: 

- назва виробу; 

- призначення; 

 - функції; 
 - параметри, якими оцінюють даний виріб (продуктивність, 

потужність двигуна, тощо); 

- основні характеристики робочого середовища. 

У підрозділі наводяться схеми, таблиці, фото, які допомагають 

розкрити змістове наповнення. 

 

4.2. Технічна пропозиція (обґрунтування варіанта виробу, 

який проектується). 

Обґрунтування варіанта розробки виробу передбачає: 

- пошук аналогів; 

- аналіз властивостей виробу і його розробки; 

- технічне обґрунтування обраного варіанта виробу. 

Два перших пункти включаємо у пункт «Аналіз існуючих 

конструкцій». 

4.2.1. «Аналіз існуючих конструкцій». 

Методика виконання даного пункту включає наступні етапи: 

1. Робота з літературними та іншими ресурсами з метою 

пошуку інформації про аналоги проектуємого виробу. Пошук 

проводимо з наступних джерел: 

- тематичні публікації у періодичних виданнях; 

- патенти на винаходи; 

- технічні паспорти; 

- каталоги машин і обладнання; 

- довідники технологічного обладнання, машин і механізмів; 

- Інтернет ресурси. 

За результатами пошуку студент робить аналіз. Слід згрупувати 

аналоги за новизною, технічним рівнем, походженням (вітчизняні 
або імпортні) тощо. 

Для подання результатів аналізу доцільно сформувати таблиці. 
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Приклад можливих варіантів таблиць 

Результати пошуку інформації за аналогом навантажувача-

бульдозера Д-422 

 

Аналог Спільні ознаки 

із завданням 

Нові ознаки 

та переваги 

Джерело 

інформації 
Д-443 Містить 

бульдозерний 

відвал, штов-

хаючі балки, 

два гідроци-

ліндра під-

йому ковша - 

відвала 

Запобіжний 

клапан, який 

служить для 

пом’якшення 

ударів, що 

виникають 

під час опу-

скання ківша 

з вантажем 

http://stroy-

technics.ru/article/

pogruzchiki-

buldozery 

 

Порівняльна оцінка аналогів 

Параметр Модель Д-433 Модель LG918 

Складність конструкції Складна Складна 

Габарити Великі Великі 
Матеріаломісткість Висока Низька 

Функціональність Низька Висока 

Мобільність Низька Висока 

Продуктивність 

виконання робіт 

Низька Висока 

Вартість Висока Висока 

 

Технічні характеристики 

Параметри Модель Д - 433 Модель LG918 

Ємність ковша, м3
 0,82 1,0 

Габаритні розміри, 

мм 

6160x2032x2470 5798x2140x2920 

Маса, кг 8865 6200 

Дальність 

розвантаження, мм 

900 920 

Робочий тиск в 

гідросистемі, МПа 

10,0 17,5 
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4.2.2. Вибір варіантів виробу та його розробки 

На базі виконаного аналізу приймається рішення про варіант 

виконання  конструкції. 
Якщо за результатами аналізу не виявлено аналогів виробу, які 

могли б стати його прототипами, необхідно розробити новий виріб в 

якому будуть використані деякі властивості аналогів. 

Якщо за результатами аналізу виявлено прототип виробу, то 

подальша його розробка може проводитись за такими напрямками: 

1) за умови, що прототип повністю відповідає вимогам, які 
висуваються до проектуємого виробу, приймається рішення про 

копіювання прототипу з врахуванням конструкторської 
документації; 

2) якщо обраний прототип лише частково відповідає вимогам, 

які висуваються до проектуємого виробу, приймається рішення про 

його модернізацію, яка може здійснюватися за наступними 

напрямками: 

- конструкторська модернізація, яка передбачає зміни схеми 

або принципу роботи, введення нових або видалення існуючих 

вузлів (деталей) тощо; 

- технологічна модернізація, яка передбачає часткову зміну 

функцій або вихідних параметрів роботи прототипу; 

- спеціальна модернізація – яка спрямована, наприклад, на 

підвищення безпеки роботи, зменшення витрат на робочий процес, 

покращення дизайну, тощо; 

- комплексна модернізація – яка охоплює декілька з вище 

наведених. 

4.2.3. Технічне обґрунтування обраного варіанта виробу 

У даному пункті наводиться загальна або структурна та 

функціональна схеми виробу, яка виконується з урахуванням вимог 

відповідних ГОСТ, наприклад для землерийних машин 

рекомендовано ГОСТ 28633-90 «Определения и условные 

обозначения размерных характеристик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 
 

 

 

 

Рис. 4.1. Приклади побудови загальних схем машин 

 

Структурна схема виконується з метою відображення всіх 

основних функціональних частин виробу, їхнього взаємозв’язку. 

Схема повинна давати наочне уявлення про послідовність взаємодії 
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функціональних частин виробу. Функціональні частини 

допускається зображувати у вигляді прямокутників із зазначенням 

назв структурних елементів. 

Функціональна схема виконується з метою роз’яснення 

процесів, які відбуваються в машині. Стандартами не встановлено 

яким чином зображувати елементи механізмів. Здебільшого схеми 

будуються на підставі загальних схем машини, де зображують 

розрізи всередині яких позначають спрощено елементи з написами, 

які містять інформацію про режими та розміри. 

Які схеми слід розробляти, залежить від складності виробу. 

4.2.3.1. Обґрунтування (розрахунок) технічних параметрів 

виробу. 

Після побудови загальної схеми виробу, коли відомим є склад і 
принцип роботи, доцільно визначити основні технічні параметри і 
розміри виробу із застосуванням наступних методів: 

розрахункового; графічного; інженерних припущень і викладок; 

аналогії. Доцільність виконання тих чи інших розрахунків залежить 

від задач і об’ємів проектування. Види, об’єми розрахунків і 
методики їхнього виконання визначаються разом із керівником. 

 

Характеристики, які можуть бути розраховані у курсовому 

проекті 
Група 

параметрів 
Параметри, які підлягають обґрунтуванню 

Габаритні 
розміри 

Довжина, висота, ширина, мм 

Маса виробу Маса виробу загальна, маса вузла (який за 

узгодженням із керівником проробляється більш 

глибоко), маса деталей, які виносяться на лист 

креслення «Деталювання», кг 

Параметри 

приводу 

Для механічного привода: передаточне число, ККД, 

потужність на валах, моменти на валах.  

Для гідравлічного привода: тиск, витрата рідини, 

робоча температура рідини, склад робочої рідини. 

Для пневматичного привода: тиск, витрата повітря. 

Геометричні 
параметри 

механічних 

передач 

Число зубців коліс або зірочок; діаметри коліс, 

зірочок або шківів; параметри ланцюга (пасу) тощо. 
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Параметри 

електропривода 

Тип електродвигуна, частота обертання 

електродвигуна, його потужність 

Параметри 

з’єднань  

Перевірка за умовами міцності з’єднання, вибір 

якого узгоджується з керівником проекту 

Проектні 
розрахунки 

деталей 

Можуть бути проведені такі розрахунки: 

 - обґрунтування параметрів валу та перевірка його 

на міцність; 

 - проектування та розрахунок зварного з’єднання з 
обґрунтуванням виду зварювання та типів зварних 

швів; 

 - розрахунок інших типів з’єднань, наприклад, 

болтових, заклепкових тощо. 

 

4.3. Ескізний проект виробу 

Ескізи виробів – документи, які дають уяву про конструкцію і 
принцип роботи виробу та його елементів, а також про взаємодію 

його окремих складових і про їхній взаємозв’язок. 

Студенти виконують ескізи у вигляді креслень і можуть подати 

у вигляді: 
 - ескізів самого виробу; 

 - ескізів з’єднань. 

Ескізне креслення виконують, як правило у масштабі 1:5, 1:10, 

1:20 чи 1:50. Допускається виконувати ескізи без масштабу. Ескіз 
можна виконувати на форматі А4, А3 за ГОСТ 2.301.  

Ескізне креслення повинне містити: 

– вигляд виробу (види, розрізи, вузли); 

– технічні вимоги і надписи, які потрібні для розуміння 

виробу; 

– найменування складових частин виробу; 

– необхідні розміри. 

Допускається не зображувати на ескізному кресленні кожухи, 

кришки, тощо, якщо потрібно показати складові частини, які закриті 
даними деталями. При цьому на зображенні виконують напис, 

наприклад: кришка (поз.1) не зображена. 

Ескіз виконують олівцем і підшивають у пояснювальну записку. 

 

4.4. Технічний проект виробу 
4.4.1. Розробка структури виробу 
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Структура виробу визначається під час виконання ескізного 

проекту.  

Проробка структури проводиться з розробкою структурної 
схеми, в якій окремі складові частини класифікують за видами 

виробів (складальна одиниця, комплекс, деталь). 

Структурні схеми представлені на рис.4.2. 

 

 
 

Рис. 4.2. Схема структурна 

 

У курсовому проекті під час розробки структурної схеми 

потрібно: 

1. Скласти перелік складових частин виробу; кожній частині 
виробу присвоюють технічну назву, яка починається з іменника і 
містить не більше двох слів; назва повинна відображати функції або 

форму виробу; перелік складових частин виробу виконується у 

довільній формі. 
2. Обґрунтувати раціональну структуру виробу і виконати його 

структурну схему згідно рис. 4.3. 

Загортач 

Грунт 

Сошник 

Насінєтукопровід 

Суміш насіння 

і добрив 

Суміш насіння 

і добрив 

Ящик для 

насіння 

Насінневий 

апарат 

Туковисівний 

апарат 

Ящик для 

добрив 
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Назва виробу 

Перелік 

складальних 

одиниць згідно 

зі схемою 

Комплекси 

Перелік 

комплексів 

згідно зі 
схемою 

Деталі 

Перелік 

деталей 

згідно зі 
схемою 

Складальні 
одиниці 

3. Згрупувати елементи виробу для подальшого заповнення 

специфікацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Зразок виконання структурної схеми виробу 

 

5. РОЗРОБКА ПРОЦЕСУ ЗБИРАННЯ 

5.1. Вихідні дані 
- збиральні креслення виробу (керівник проекту визначає обсяг 

роботи – студент вибирає будь-яку складальну одиницю виробу); 

 - річна програма випуску в штуках (узгоджується з 
керівником). 

 

5.2. Відпрацювання виробу на технологічність 

Поняття забезпечення технологічності конструкції виробу 

охоплює підготовку виробництва, що передбачає взаємозалежне 

рішення конструкторських і технологічних завдань, спрямованих на 

підвищення продуктивності праці, досягнення оптимальних 
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трудових і матеріальних витрат та скорочення часу на виробництво, 

технічне обслуговування і ремонт виробу. 

Відомості про рівень технологічності конструкції 
використовуються в процесі оптимізації конструктивних рішень на 

стадії розробки конструкторської документації, при прийнятті 
рішення при виробництві виробу, аналізі технологічної підготовки 

виробництва, розробки заходів щодо підвищення рівня 

технологічності конструкції виробу і ефективності його 

виробництва та експлуатації. 
Забезпечення технологічності конструкції виробу поряд з 

відпрацюванням самої конструкції включає її кількісну оцінку. Цей 

показник розраховується з допомогою базових (вихідних) даних. До 

числа основних показників, що характеризують технологічність 

конструкції виробів, можна віднести трудомісткість виготовлення 

виробу, його питому матеріаломісткість, технологічну собівартість, 

трудомісткість, вартість і тривалість технічного обслуговування, 

ступінь уніфікації конструкції. 
При оцінці технологічності конструкції слід користуватися 

мінімальним, недостатньою кількістю показників. Точність 

кількісної оцінки технологічності конструкції виробів, а також 

перелік показників і методика їх визначення встановлюються в 

залежності від виду виробу і ступеня відпрацювання його 

конструкції і типу виробництва. 

При проведенні відпрацювання конструкції виробу на 

технологічність слід мати на увазі, що в цьому випадку відіграє роль 

вигляд виробу, ступінь його новизни і складності, умов 

виготовлення, технічного обслуговування і ремонту, 

перспективність та обсяг його випуску. 

Випробування конструкції виробу на технологічність має 

забезпечити рішення наступних основних завдань: 

 - зниження трудомісткості і собівартості виготовлення виробу; 

 - зниження трудомісткості та вартості технічного 

обслуговування виробу; 

 - зниження найважливіших складових загальної 
матеріаломісткості виробу – витрат металу і паливно-енергетичних 

ресурсів при виготовленні, а також монтажі поза підприємством та 

ремонті. 
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Роботи зі зниження трудомісткості і собівартості виготовлення 

виробу та його монтажу супроводжуються підвищенням серійності 
виробу за допомогою стандартизації і уніфікації, обмеження 

номенклатури складових частин конструктивних елементів і 
використовуваних матеріалів, застосування високопродуктивних і 
маловідходних технологічних рішень, використання стандартних 

засобів технологічного оснащення, що забезпечують оптимальний 

рівень механізації та автоматизації виробничих процесів. 

Зниження трудомісткості, вартості та тривалості технічного 

обслуговування та ремонту передбачає використання 

конструктивних рішень, що дозволяють знизити витрати на 

проведення підготовки до використання виробу, а також 

полегшують і спрощують умови технічного обслуговування, 

ремонту і транспортування. 

У свою чергу комплекс робіт зі зниження матеріаломісткості 
виробу включає: 

 - застосування раціональних сортаментів і марок матеріалів, 

раціональних способів отримання заготовок, методів і режимів 

зміцнення деталей; 

 - розробку і застосування прогресивних конструктивних 

рішень, що дозволяють підвищити ресурс виробу і використовувати 

маловідходні та безвідходні технологічні процеси; 

 - розробку раціональної компоновки виробу, що забезпечує 

скорочення витрат матеріалу. 

В ході виконання технологічної підготовки виробництва 

розрізняють два види технологічності конструкції виробу – 

виробничу і експлуатаційну. 

Виробнича технологічність конструкції виявляється в 

скороченні витрат коштів і часу на конструкторську та технологічну 

підготовку виробництва, а також тривалості виробничого циклу. 

Експлуатаційна технологічність конструкції виробу 

проявляється в скороченні витрат часу і коштів на технічне 

обслуговування та ремонт виробу. 

Оцінка технологічності конструкції може бути двох видів: 

якісна і кількісна. 

Якісна оцінка – узагальнено характеризує технологічність 

конструкції на підставі досвіду виконавця. Якісна порівняльна 

оцінка варіантів конструкції допустима на всіх стадіях 
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проектування, коли здійснюється вибір найкращого 

конструктивного рішення і не вимагається визначення ступеня 

відмінності порівнювальних варіантів технологічності. Якісна 

оцінка при порівнянні варіантів конструкції в процесі проектування 

виробу передує кількісній та визначає її доцільність. 

Кількісна оцінка технологічності конструкції виробу 

виражається показником, чисельне значення якого характеризує 

ступінь задоволення вимог до технологічності конструкції. 
Кількісна оцінка раціональна лише в залежності від ознак, які 
суттєво впливають на технологічність розглянутої конструкції. 

5.2.1. Кількісні показники технологічності 
Рівень технологічності 
                                       0<Ку=А/Б<1,                                        (5.1) 

де А – досягнутий рівень технологічності конструкції; 
Б – базовий показник технологічності. 
Коефіцієнт уніфікації виробу 

                         
nN

nN
K c
у

+

+
= c

,                                              (5.2) 

де N – кількість всіх деталей згідно специфікації; 
n – кількість складальних одиниць згідно специфікації; 
Nс, nc – кількість уніфікованих деталей та складальних одиниць 

згідно специфікації. 
До уніфікованих слід віднести деталі та складальні одиниці 

покупні, стандартизовані та запозичені. 
Ку<0 – незадовільна технологічність виробу, Ку=0,3…0,6 – 

задовільна, Ку>0,6 – технологічність висока. 

Коефіцієнт використання матеріалів 

                                    

з

м
М

М
K в= ,                                           (5.3) 

де Мв – маса виробу, 

Мз – маса заготовки. 

Км рекомендується не менше 0,6 для забезпечення 

технологічності. 
Коефіцієнт складності виробу 
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nN

n
Kз

+
= ,                                          (5.4) 

Для забезпечення технологічності даний коефіцієнт не повинен 

бути менше за 0,2. Висока технологічність забезпечується за умови, 

що він більше ніж 0,4. 

Коефіцієнт точності окремих деталей визначається: 

                                













−=

сер

Т
А

К
1

1 ,                                    (5.5) 

де Асер – середній квалітет точності. 
Деталь вважають технологічною, якщо даний коефіцієнт 

перевищує 0,8. 

Коефіцієнт шорсткості поверхні (для деталей) визначається 

                                   

сер

Ш
Ш

К
1

= ,                                      (5.6) 

де Шсер – середня шорсткість поверхонь 

                                    
N

nШ іΣ
=серШ ,                                 (5.7) 

N – кількість поверхонь загальна, 

n – кількість поверхонь із і-ю шорсткістю Ші. 

Даний коефіцієнт не повинен перевищувати 0,8. 

 

5.3. Розробка технологічної схеми збирання 

Побудова процесів загального або вузлового збирання може 

бути подана за допомогою технологічних схем, які відображають 

структуру та послідовність комплектування виробів і вузлів. 

Технологічна схема показує послідовність з’єднання та 

кріплення вузлів, складальних одиниць, деталей у виробі. При 

розробці схеми необхідно обґрунтувати послідовність збирання. 

Критеріями вибору послідовності складання є: 

- поділ виробів на складальні одиниці, які зменшують 

кількість ланок у складальних розмірних ланцюгах і полегшують 

досягнення потрібної точності, забезпечують зручне збирання і 
розбирання; 

- послідовність регулювання положення деталей у виробі. 
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Під час розподілу виробу на складальні одиниці рекомендується 

керуватись наступними рекомендаціями: 

- складальна одиниця не повинна бути занадто великою за 

габаритними розмірами і масою або складатись зі значної кількості 
деталей і з’єднань; 

- складальна одиниця при подальшому її монтажі в машину не 

повинна розбиратись; 

- трудомісткість складання повинна бути приблизно 

однаковою для більшості складальних одиниць; 

- більшість деталей потрібно включити до складальних 

одиниць, з тим, щоб скоротити кількість окремих деталей, які 
безпосередньо подаються на складання; 

- складальним операціям повинні передувати підготовчі та 

припасувальні роботи, пов’язані з різанням; 

- виріб потрібно розбивати таким чином, щоб конструктивні 
умови дозволили здійснювати складання найбільшої кількості 
складальних одиниць незалежно одна від іншої, без негативного 

впливу на експлуатаційні характеристики машини, що забезпечить 

ремонтопридатність. 

- побудова технологічної схеми складання – графічне 

зображення послідовності приєднання до базового виробу (деталі) 
інших деталей і складальних одиниць до перетворення базового 

виробу у готовий. З метою спрощення побудови схеми складання 

доцільно провести попереднє розбиття виробу на вузли, складальні 
одиниці та деталі. 

У загальному вигляді схема збирання показана на рис. 5.1. 

Індексація елементів виробу здійснюється відповідно до номерів, які 
проставлені на складальних кресленнях і в специфікаціях. Елемент з 
якого починається складання, називається базовим. У якості базових 

деталей рекомендується приймати виріб, який дозволяє виконати 

відносно велику кількість складальних з’єднань без переустановки. 

У ході проектування може бути окреслено декілька схем складання, 

що вимагає значних витрат часу. Число варіантів, взятих для 

опрацювання, можна скоротити, якщо враховувати 2 принципи 

оптимального вибору варіанта: 

1) кращим є той маршрут складання, який забезпечує 

мінімальну кількість змін баз виробу; 
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2) маршрут повинен забезпечувати зручність установки деталей 

і можливість контролю якості складальних з’єднань. 

 

 
Рис. 5.1. Приклад подання технологічної схеми збирання 

 

Процес здійснення збирання зображують горизонтальною 

лінією, яка проводиться від базового елемента до зібраного виробу. 

У верхній частині зображують деталі в порядку їхнього входження у 

виріб. У нижній частині розташовують вузли, які, у свою чергу, 

поділені на деталі. 
Технологічна схема збирання супроводжується надписами, які 

пояснюють зміст операцій (встановити, запресувати, тощо). 

Найменування 

виробу 

Кількість 

Позначення виробу 

за специфікацією 
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Рис. 5.2 Розмірні ланцюги: А – забезпечує точність міжосьової 
відстані отворів втулок фіксатора (7) і цапфи (4); В – забезпечує 

знаходження торців плити (3) і цапфи (4) в одній площині;  
С – забезпечує знаходження торців ділильного диска (1) і плити (3) в 

одній площині; D – забезпечує заданий кут нахилу між ділильним 

диском (2) та притискним кільцем (2); Е – забезпечує розмір шийки 

втулки фіксатора (7) у межах допуску; F – забезпечує зазор між 

втулкою фіксатора (7) і плитою (3). 

 

Розглянемо розмірний ланцюг А, де А2 – збільшуюча ланка, а 

А1, А3, А4 – зменшуючі ланки. 
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Формуємо таблицю 5.1 з даними для подальших розрахунків 

Таблиця 5.1 

Номі-
нальний 

розмір 

Поле 

допуска 

Координати 

середини 

допуска 

Зміст допустимого 

відхилення 

А1 0 0,009 +0,0155 
Допуск на відстань між 

віссю плити та віссю цапфи 

А2 90 0,02 +0,01 

Допуск на відстань між 

віссю плити та віссю 

ділильного диска 

А3 0 0,357 -0,211 

Допуск на відстань між 

віссю ділильного диска і 
зовнішньою поверхнею 

втулки 

А4 0 0,019 +0,0095 

Допуск на відстань між 

зовнішньою і внутрішньою 

поверхнями втулки 

 

Поля допусків приймаються у відповідності з розмірами і 
допусками відповідних розмірів на кресленнях. 

Визначимо номінальний розмір замикаючої ланки 
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Як бачимо, точність міжосьової відстані отворів фіксатора (7) і 

цапфи (4) складає )(90 377,0

048,0

+
−  мм. 

Вибираємо посадку для запресування втулки фіксатора (7) у 

ділильний диск (1). Використовуючи довідник «Допуски и 

посадки»: справочник / В.Д. Мягков, П.А. Палей, А.Б. Романов,  

В.А. Брагинский. - М.: Машиностроение, 1982. - Ч. 1, 2 вибираємо 

посадку Н/s – пресове з’єднання. Обрана посадка характеризується 

помірним гарантованим натягом у межах (0,006-0,011) та 

забезпечує передавання навантажень середньої величини без 
додаткового кріплення. Приймаємо з даної групи посадку 

середньої точності – Н7/s6. 

 

5.4. Визначення типу виробництва і організація форми 

збирання 

Тип виробництва визначаємо за таблицями 5.1...5.2, 

використовуючи задану керівником річну програму випуску виробу. 

Далі для обраного типу виробництва розраховуємо розмір партії 
виробів, які одночасно виготовляються. 

                                        
254

Na
n

⋅
=                                            (5.8) 

де а – приймаємо для середніх виробів 6…12; для крупних 

12…20. 

Таблиця 5.1 

Визначення типу виробництва 
Трудоміст-

кість, год 

Понад 

2500 

250- 

2500 

25-250 2,5- 

25 

0,25-

2,5 

Менше
0,25 

Тип 

виробництва 

Місячний 

обсяг 
випуску 

виробів, 

шт. 

До 1 До 3 До 5 До 8 До 80 1000-

6000 

одиничний 

2-4 3-8 6-30 9-50 дрібносерійний 

Більше 

5 

9-60 31-350 51-600 81-800 1000-

6000 

середньо-

серійний 

Більше 

60 

351-

1500 

601- 

3000 

801-

4500 

великосерій-

ний 

  Більше 

1500 

Більше 

3000 

Більше 

4500 

Більше
6000 

масовий 
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Організаційна форма збирання залежить від розміру випуску 

виробів.  

Розрізняють дві форми збирання – стаціонарну та рухому. 

Стаціонарне збирання виконується на одному посту складання, 

до якого подають всі потрібні частини виробу. 

Рухоме збирання виконується під час переміщення об’єкту від 

одного поста збирання до іншого. Деталі та вузли подаються до 

відповідних робочих місць. 

Для серійного та масового виробництв рекомендованими є 

рухоме збирання з розділенням робіт по окремим робочим місцям 

(диференціальне рухоме збирання). 

Нижче наведені рекомендації щодо вибору способу виконання 

збиральних робіт. 

Таблиця 5.2 
Тип виробництва 

Одини-

чне 

Дрібно-

серійне 

Середньо-

серійне 

Велико-

серійне 

Масове 

Організаційна форма 

Непотокова Потокова 

Вид переміщення виробу 

стаціо-

нарний 

вільний примусо-

вий 

нерухомий вільний примусовий 

Вид обладнання 

Стенд, 

верстат, 

підлога 

цеху 

Візок, 

рольганг, 
тощо 

Візок, 

конвеєр, 

тощо 

Облад-

наний 

стенд 

Візок, 

рольганг, 
тощо 

Конвеєр 

з періо-

дичним 

рухом 

Кон-

веєр з 
безпере-

рвним 

рухом 

Галузь економічно доцільного використання 

Важке 

машинобудування 

Обладнання хімічної 
промисловості 

Вантажні 
авто, 

літаки 

Електродвигуни, 

карбюратори, 

побутові вироби 

 

5.5. Вибір методів забезпечення точності процесу збирання 

Точність виконання робіт по збиранню виробу – один з 
найважливіших техніко-економічних показників якості машин. 

Параметри, які характеризують точність машини та її елементів, 

встановлюють виходячи зі службового призначення виробу. 

Точність збирання – ступінь збігу осей, поверхонь контакту, 

положення яких визначається технічними вимогами або розмірами 
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проставленими на кресленнях. До показників точності збирання 

виробу відносять: точність відносного руху; точність геометричних 

форм; точність відстаней між поверхнями або осями. Величина, 

протилежна точності збирання називається похибкою виконання 

збиральних робіт, до появи якої приводять: низька якість обробки 

поверхонь деталей; низька точність взаємного встановлення 

деталей; неякісне виконання з’єднань; геометричні неточності 
складального обладнання; похибки розмірів, форм; деформація 

деталей. 

Точність проведення робіт по збиранню виробу закладається на 

етапі проектування технологічного процесу збирання. 

Взаємозв’язок деталей і з’єднань виробу визначається на основі 
виявлення і аналізу розмірних ланцюгів, основним завданням яких є: 

- розрахунок номінальних розмірів і допусків складальних 

одиниць виробу; 

- визначення раціонального методу досягнення потрібної 
точності; 

- вивчення взаємозв’язку складальних одиниць виробу; 

- розробка послідовності комплектації. 
Виконання розмірного аналізу на основі різних методів 

розв’язання розмірних ланцюгів дозволяє забезпечити задану 

точність виробу і його складових частин. 

Потрібна точність з’єднань і виробу в цілому може бути 

досягнена методами повної та неповної взаємозаміни. 

Метод повної взаємозаміни застосовують у великосерійному і 
масовому виробництвах. Якщо процес збирання базується на даному 

методі, то деталі виготовляють із малими допусками й точність 

виробу забезпечується автоматично. 

Метод неповної взаємозаміни застосовують у серійному та 

одиничному виробництвах. Він характеризується виготовленням 

деталей з великими допусками, внаслідок чого точність збирання 

(замикаючої ланки) забезпечується не у всіх виробах. 

Груповий підбір застосовують у тих випадках, коли 

конструктивні допуски менші за технологічні. Суть методу полягає 

у тому, що деталі виробу, який підлягає збиранню, обробляють за 

розширеними економічно досяжними допусками і сортують за їх 

дійсними розмірами на групи таким чином, щоб під час з’єднання 

деталей, що входять у певні групи, була забезпечена точність 
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замикаючої ланки, встановлена вимогам складального креслення. 

Метод групової взаємозамінності застосовується, в основному, для 

розмірних ланцюгів, які складаються з незначної кількості ланок. 

Метод регулювання – це метод, при якому точність замикаючої 
ланки досягається зміною розміру або положенням компенсуючої 
ланки без зняття шару матеріалу з поверхонь деталей. На розміри 

деталей призначають великі технологічні допуски, а точність 

з’єднання досягається введенням в розмірний ланцюг додаткової 
ланки – компенсатора (рис. 5.3 і 5.4). Компенсатори можуть бути 

нерухомими (прокладки, шайби, кільця), рухомими (клин, муфти, 

гумові прокладки). 

 

 
Рис. 5.3. Спосіб регулювання осьового зазору у конічному 

підшипнику 

 

 
 

Рис. 5.4. Схема компенсації радіального зазору у підшипнику 
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Наведемо основні положення виявлення та складання розмірних 

ланцюгів: 

1) на основі поставленої задачі розрахунку, визначаємо 

замикаючу ланку розмірного ланцюга. 

2) виявляємо деталі і складальні одиниці виробу, розміри яких 

впливають на величину замикаючої ланки. 

3) встановлюємо напрямок діючих на деталі навантажень, які 
визначають взаємне розташування деталей, при якому у 

відповідності з умовами задачі фіксується величина замикаючої 
ланки. 

4) викреслюємо ескіз взаємодіючих деталей і складальних 

одиниць виробу, які впливають на величину замикаючої ланки. 

5) виявляємо і позначаємо на ескізі поверхні контактів 

(конструкторські бази) взаємодіючих деталей і складальних 

одиниць. 

6) на ескізі або поруч із ним викреслюємо схему основного 

розмірного ланцюга, який включає замикаючу та складові ланки і 
утворюють замкнений контур. 

7) після того, як усі ланки розмірного ланцюга спроектовані на 

обраний напрямок, отримаємо рівняння основного розмірного 

ланцюга. 

 

Приклад вибору метода забезпечення точності. 
Відповідно із вище наведених розрахунків, до рисунка 5.2 виявлені 

всі замикаючі ланки. Оберемо метод забезпечення точності 
замикаючої ланки на прикладі розмірного ланцюга В (рис.5.2), де В∆ –

замикаюча ланка, В1 – зменшуюча ланка, В2 – збільшуюча ланка. 
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Визначимо максимальний і мінімальний розміри замикаючої 
ланки: 
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Внаслідок розв’язку розмірного ланцюга встановлено, що 

розмір замикаючої ланки не виходить за межі допуску заданого на 

кресленні. Тобто метод повної взаємозаміни забезпечує задану 

точність. 

 

5.6. Зміст операцій збирання 

Зміст операцій збирання формується після того, як виріб 

розбито на вузли, а вузли на деталі. Розбиття базується на наступних 

принципах: 

- складальна одиниця не повинна розчленовуватись у процесі 
збирання, транспортування, монтажу; 

- складальні одиниці повинні збиратись незалежно одна від 

одної; 
- більшість деталей, за виключенням деталей кріплення і 

базових деталей повинні входити до складу складальних одиниць; 

- трудомісткість збирання більшості складальних одиниць 

повинна приблизно бути однаковою. 

Всі збиральні операції необхідно скомпонувати за операціями, 

тривалість яких дорівнює або кратна встановленому такту збирання. 

В таблиці 5.3 наведено перелік робіт, які входять до складу 

збиральних операцій. 

Таблиця 5.3 

Види робіт, які входять до складу збиральних операцій 

Вид робіт Характеристика робіт 

Питома вага у 

загальній 

трудомісткості 
робіт зі 

збирання, % 

Підготовчі Підготовка деталей і покупних 

деталей до збирання: розконсервація, 

мийка, сортування на розмірні групи, 

складання в тару, тощо 

5-7 
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Продовження таблиці 5.3 
Пригоночні Роботи з забезпечення умов для 

виконання збирання з’єднань: 

завищування, полірування, шаріння, 

розсвердлювання, розгортання, тощо 

20-25 

Збиральні З’єднання деталей у з’єднання: 

згвинчування, зварювання, паяння, 

заклеювання 

44-47 

Регулювальні Досягнення потрібної точності 
взаємного розташування деталей у 

складальних одиницях 

7-9 

Контрольні Перевірка складальних одиниць 

технічним умовам 
10-12 

Демонтажні Часткове розбирання виробу для 

упакування та транспортування 
6-8 

 

Визначивши склад операцій процесу збирання, визначаємо 

штучний час операцій 

                       ( )[ ]/1001tоп γβ ++Σ=штt ,                       (5.9) 

де γβ , – коефіцієнти, які визначають час на організаційне 

обслуговування робочого місця та перерви. Значення коефіцієнтів 

приймають з нормативів, наведених у додатках. 

Для масового, крупносерійного та серійного виробництва 

потрібно час операції співвідносити з потрібним тактом випуску, 

який дорівнює NФt /60 0= , де Ф0 – ефективний фонд часу у год., 

який дорівнює 2070 годин, 4140 годин, 6210 годин у рік для ручного 

збирання; одно-, дво-, трьохзмінної роботи; N – кількість виробів, 

які випускаються на протязі даного періоду часу, шт. 

За результатами проектування процесів збирання заповнюється 

маршрутно-операційна карта у відповідності до ГОСТ 3.1118 - 84. 

 

6. КОНТРОЛЬ І ВИПРОБОВУВАННЯ ПІД ЧАС ТА 

ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ ВИРОБІВ  

Збирання виробів – остання стадія технологічного процесу, 

коли неточності виготовлення окремих деталей чи вузлів ще можуть 

бути виявлені. Тому під час проектування технологічного процесу 

збирання необхідно передбачити контрольні операції. Контрольні 
операції виконуються відповідно до технологічних карт контролю, у 
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яких зазначається метод і послідовність перевірок, обладнання та 

інструменти, які застосовуються. 

При вузловому і загальному збиранні перевіряють: 

1. Наявність необхідних деталей в складальних з’єднаннях 

(виконується оглядом). 

2. Правильне розташування деталей, які контактують (огляд). 

3. Зазори у складальних з’єднаннях (щупи, індикатори, тощо). 

4. Точність взаємного розташування зібраних деталей 

(радіальне і осьове биття перевіряють на спеціальних стендах). 

5. Герметичність з’єднання у спеціальних пристроях та 

щільність прилягання фарби на поверхню. 

6. Затягування різьбових з’єднань, міцність і якість заклепок, 

міцність вальцювальних та інших з’єднань. 

7. Розміри, задані на складальних кресленнях (приєднувальні 
розміри). 

8. Виконання спеціальних вимог (врівноваженість вузлів 

обертання, підгонка за масою і статичним моментом). Перевірку 

виконують щупом у ході збирання або після його завершення. 

9. Параметри зібраних виробів і їхніх складових частин 

(наприклад, продуктивність, витрати і тиск насоса, точність 

ділильних механізмів, якість контактів в електричних з’єднаннях 

тощо). 

10.  Зовнішній вигляд зібраних виробів (відсутність пошкоджень 

деталей, забруднення та інші дефекти, які можуть виникнути у ході 
збирання). 

Якість отримання з’єднань перевіряють одним із 
нижченаведених методів. 

- потрібний зазор контролюють під час збирання за 

допомогою щупів або свинцевого дроту. Свинцевий дріт вкладають 

між деталями, які сполучаються, а після розбирання зібраних 

деталей за товщиною зім’ятого дроту судять про величину зазору у 

будь якому місці з’єднання. 

- запресування перевіряють випробуванням на герметичність 

під гідростатичним тиском. Якість запресування можна також 

перевірити із застосуванням ультразвукового методу. 

-  контроль якості нерухомих з’єднань передбачає 

забезпечення надійного закріплення деталей різьбових з’єднань, 

шпонок, шліців і штифтів. Затяжку різьбових з’єднань перевіряють 
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граничними і динамометричними ключами. У шпонкових 

з’єднаннях щупом перевіряють зазор між шпонкою і маточиною у 

радіальному напрямку, а у шліцьових з’єднаннях контролюють 

співвісність деталей, які з’єднуються та зазор між зубами. У 

штифтових з’єднаннях перевіряють співвісність отворів під штифт у 

деталях, які підлягають з’єднанню, діаметри отворів. 

- якість клепаних з’єднань перевіряють оглядом або 

простукуванням заклепок. 

- якість збирання трубопроводів перевіряють стисненим 

повітрям і мильною піною. 

 

Приклади контрольних операцій наведено нижче. 

 

 
 

Рис. 6.1. Схема контролю зазорів у з’єднанні 
 

  
Рис. 6.2. Схема контролю складальної одиниці: а – осьове биття, 

б – радіальне биття. 
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Рис. 6.3. Схема контролю складальної одиниці на: а – торцеве 

биття, б – радіальне биття. 

 

 
 

Рис. 6.4. Схема контролю складальної одиниці на радіальне 

биття 

 

 
 

Рис. 6.5. Схема контролю паралельності 
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Рис. 6.6. Схема контролю перпендикулярності 
 

 

Рис. 6.7. Схема контролю співвісності (а-в), прямолінійності та 

площинності (г-е). 
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Рис. 6.8. Схема контролю розташування деталей в складальних 

одиницях 

 

7. НОРМИ ЧАСУ НА СЛЮСАРНО-ЗБИРАЛЬНІ РОБОТИ 

ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ МАШИН 

Розрахунок норми часу для масового та крупносерійного 

виробництв проводиться за залежністю: 

             
2оп

100
1t ККT отлобсл

шт ⋅






 +
+Σ=

αα
.                  (7.1) 

 

Розрахунок норми часу для серійного виробництва: 

       
21оп

100
1t ККT пзотлобсл

шт ⋅






 ++
+Σ=

ααα
,           (7.2) 

де опtΣ  – сума оперативного часу, яка встановлюється за 

нормативами; 
пзотлобс ααα ,,  – відповідно час на обслуговування 

робочого місця, особисті потреби і підготовчо-заключний час у 

відсотках від оперативного часу; К, К1, К2 – коефіцієнти, які 
враховують відповідно число прийомів і комплексів прийомів, що 

виконує один робітник, число деталей у партії, умови виконання 

робіт (додаток В). 
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Додаток В 

 

Нормативи часу на обслуговування, відпочинок та особисті 
потреби: поправочні коефіцієнти на основний час 

Таблиця В.1 

Час на організаційно-технічне 

обслуговування робочого місця 

Масове та крупносерійне 

виробництво 

№ 

з/п 

Зміст витрат 

робочого часу 

Місце 

роботи 

Робота із застосуванням 

механізованого 

інструменту 

простого 

інструменту 

% від оперативного часу 

1 1. Розкладання 

інструменту і 
його прибирання 

2. Прибирання 

робочого місця у 

кінці зміни 

3. Налагодження 

механізованого 

інструменту 

4. Інструктаж 

конвеєр 5 3 

2 Стенд 

збиральний, 

стіл 

4 2 

 

Таблиця В.2 

Нормативи часу 

час Зміст роботи Групи складності 
1 2 3 

Час % від 

оперативного 

Підготовчо-

заключний час 

1. Отримання креслень, 

інструментів, матеріалів, 

деталей і складальних 

одиниць 

2. Ознайомлення із 
завданням і отримання 

інструктажу 
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Продовження таблиці В.2 

 3. Огляд, змащування 

інструменту 

4. Здача креслень, 

документації, інструмента і 
пристосувань після 

виконання роботи 

1,5 2 3 

На 

обслуговування 

робочого місця 

1. Регулювання інструменту, 

обладнання 

2. Чистка та мащення 

обладнання у ході виконання 

робіт 

3. Заміна та заправлення 

інструменту 

4. Вивчення креслень 

5. Прибирання робочого 

місця 

2,5 3,5 4,5 

 

Таблиця В.3 

Підготовчо-заключний час. Час на 

обслуговування робочого часу 

Середньосерійне 

виробництво 

час Зміст робіт Час у % від 

оперативного 

Підготовчо-

заключний 

1.  Отримання 

інструменту 

2.  Ознайомлення з 
роботою 

3.  Оформлення 

документації 
4.  Підключення та 

відключення 

інструменту на 

робочому місці 

2 

На обслуговування 

робочого місця 

Розкладання, заміна, 

правка робочого 

інструменту 

1 
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Таблиця В.4 

Час на відпочинок і особисті потреби Всі типи виробництва 

Відпочинок Особисті потреби Всього 

Час у % від оперативного часу 

4 2 6 

 

Таблиця В.5 

Поправочні коефіцієнти на оперативний час 

Залежно від робіт, що виконуються Масове та 

крупносерійне 

виробництво 

№ позиції Число прийомів і 
комплексів прийомів 

Коефіцієнт К 

1 1…3 0,95 

2 4…6 1 

3 7…12 1,05 

4 13…24 1,1 

5 25…50 1,16 

Залежно від числа деталей (складальних 

одиниць у партії) 
Середньосерійне 

виробництво 

Число деталей до: 

30 50 100 200 500 

Коефіцієнт К1 

1,2 1,1 1 0,9 0,8 

Залежно від умов роботи Всі типи виробництва 

     

№ позиції Умови виконання роботи Коефіцієнт К2 

1 Встановлення, 

кріплення, 

з’єднання деталей 

(складальних 

одиниць) 

проводиться 

Зверху, руки на 

рівні грудей 

1 

2 Знизу 1,1 

3 Всередині 
виробу 

1,2 

4 У положенні 
рук над головою 

1,3 
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Таблиця В.6 

Норми часу на допоміжні роботи 

Застроплювання або 

остроплювання 

Всі види виробництв 

№ 

позиції 
Спосіб 

застроплювання 

Число 

стропів 

Застроплю-

вання 

Остроплю-

вання 

1 Крючками 1 0,037 0,026 

2 2 0,058 0,039 

3 3 0,076 0,055 

4 4 0,096 0,07 

5 Захоплювачами 1 0,07 0,05 

6 2 0,09 0,07 

7 3 0,11 0,08 

8 4 0,14 0,09 

9 Канатом 1 0,06 0,043 

10 2 0,074 0,05 

11 Тросом 1 0,066 0,047 

12 2 0,084 0,06 

13 Підвісками 1 0,042 0,036 

14 Ланцюгом 1 0,06 0,043 

15 2 0,074 0,05 

16 Спеціальними 

пристосуваннями 

1 0,82 0,063 

 

Таблиця В.7 

Встановлення пружних кілець 

товщиною В у виточку отвору D 

або валу вручну 

Всі типи виробництва 

Зміст прийомів Норми часу 

1.Взяти деталь 

2. Встановити та закріпити 

3. Від’єднати, зняти і відкласти 

Т=0,015В0,6
D

0,88 
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Таблиця В.8 

Запресування 

деталей масою М, кг 

на вал або у отвір на 

довжину L, мм 

Зміст Норми часу 

Гідравлічний або 

механічний 

1. Взяти деталь 

2. Включити 

прес, запресувати 

3. Вимкнути 

прес, відкласти 

деталь, складальну 

одиницю 

Т=0,035М0,2
L

0,24 

Гвинтовий Т=0,065М0,2
L

0,24
 

Рейковий Т=0,065М0,2
L

0,24
 

 

Таблиця В.9 

Стопоріння різьбових деталей Всі типи 

виробництва 

Тип стопоріння Зміст Норми часу 

Стопорними 

шайбами або 

пластинами 

товщиною Н, мм 

у кількості К, шт 

1. Взяти стопорну 

деталь. 

2. Надіти на болт або 

шпильку. 

3. Взяти викрутку, 

відігнути і обтиснути 

лапки (після 

затягування гайки) 

4. Відкласти викрутку 

Т=0,058К0,58Н0,28 

Стопоріння 

керненням 

1. Взяти керн або 

молоток 

2. Закріпити деталь 

3. Відкласти 

інструмент 

Т=0,06К0,37 

 

Таблиця В.10 

Встановлення деталей 

(складальних одиниць) масою М, 

кг найбільшого розміру Р, мм на 

площину простим накладанням 

Всі типи виробництва 

Вручну 
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Продовження таблиці В.10 

Спосіб встановлення Зміст Норми часу 

 

 

 

Без орієнтації 

М≤3,кг 1.Взяти деталь 

(складальну 

одиницю) 

2.Встановити на 

площину 

3.Відкласти вузол 

Т=0,012М0,07Р0,16 

М>3,кг  

 

Т=0,0095 М0,3Р0,16
 

Із суміщенням по 

отворах 

кількістю К 

М≤3,кг Т=0,015М0,3Р0,16К0,2 

М>3,кг Т=0,0118М0,3Р0,16
 

К0,2
 

Із суміщенням 

кромок або рисок 

М≤3,кг Т=0,0154М0,07Р0,16
 

М>3,кг Т=0,0122М0,3Р0,16
 

З використанням підйомних засобів 

Без орієнтації  1.Взяти деталь 

(складальну 

одиницю) 

2.Встановити на 

площину 

3.Відкласти вузол 

Т=0,011М0,29Р0,17
 

Із суміщенням по 

отворах 

кількістю К 

 Т=0,03М0,25Р0,12
 

К0,14
 

Із суміщенням 

кромок або рисок 

 Т=0,012М0,29Р0,17
 

 

Таблиця В.11 

Встановлення деталей (складальних одиниць) 

масою М, кг ( не більше 20 кг) на вал або в 

отвір з пересуванням до упору на довжину L, 

мм 

Всі типи 

виробництва 

Вручну 

Тип посадки Діаметр Зміст 

прийомів 

Норми часу, хв 

З гарантованим 

зазором 

≤ 200 мм Взяти деталь 

та встановити 

до упору 

Т=0,0225М0,18
L

0,12 

>200 мм Т=0,0037М0,18
L

0,42
 

H/h ≤ 200 мм Т=0,00376М0,18
L

0,12
 

>200 мм Т=0,0062М0,18
L

0,42
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Продовженя таблиці В.11 

З використанням підйомних засобів 

З гарантованим 

зазором 

≤ 200 мм Підвести дета-

ль. Встанови-

ти на вал або в 

отвір до упору 

Т=0,01М0,37
L

0,37
 

>200 мм 1,2 Т 

H/h ≤ 200 мм 1,4Т 

>200 мм 1,7Т 

 

Таблиця В.12 

Встановлення болтів, пальців діаметром D, 

мм в отвори з довжиною з’єднання L, мм 

 та числом К 

Всі види виробництв 

Вид поверхні Зміст прийомів Норми часу 

Гладкі отвори 1.Взяти болт або палець 

2.Встановити в отвір до упору 

Т=0,0077D
0,29

L
0,19

/К0,16 

 

Таблиця В. 13 

Встановлення пасів і ланцюгів розгорнутої довжини 

L, мм на шківи та зірочки 

Всі типи 

виробництва 

Вид 

встановлення 

Взяти пас, надіти на два шківа з 
натягом 

Т=0,0064L
0,52

 

Без 
регулювання 

 

З регулюван-

ням натягу 

Взяти пас, надіти на два шківа, 

відрегулювати натяг 
Т=0,0064L

0,6
 

Встановлення ланцюгів 

Без з’єднання 

ланок 

Без 
регулювання 

1.Взяти ланцюг, 

надіти на 2 

зірочки 

2. Відрегулювати 

натяг ланцюга 

Т=0,0048L
0,6

 

З 

регулюванням 

Т=0,0089L
0,6

 

Зі з’єднанням 

ланок 

Без 
регулювання 

1. Взяти ланцюг, 

надіти на 2 

зірочки, з’єднати 

ланки 

2. Відрегулювати 

натяг ланцюга 

 

Т=0,052L
0,6

 

З 

регулюванням 

 

 

Т=0,052L
0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

Додаток Г 

 

Вимоги до оформлення пояснювальної записки 

Пояснювальну записку (ПЗ) студент виконує на аркушах паперу 

формату А4 (210x297) із полями: ліве 25 мм, праве 10 мм, верхнє 15 

мм, нижнє 20 мм. Зазвичай ПЗ пишеться на одній стороні аркуша. 

ПЗ може бути оформлена на бланках, виготовлених типографським 

способом, з основним написом. Допускається представляти 

ілюстрації, таблиці і роздруківки з ЕОМ на аркушах формату А3. ПЗ 

набирається 14 кеглем з інтервалом 1,5. 

Сторінки ПЗ варто нумерувати арабськими цифрами, 

дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту ПЗ. Номер 

сторінки проставляється в правому верхньому кутку без крапки 

наприкінці. Титульний лист і завдання на проектування включається 

в загальну нумерацію сторінок ПЗ, але номери сторінок на них не 

ставляться. Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих аркушах і 
роздруківки з ЕОМ включаються в загальну нумерацію сторінок ПЗ. 

Ілюстрації, таблиці і роздруківки з ЕОМ на листі формату А3 

враховують як одну сторінку. 

Заголовки структурних елементів ПЗ і розділи основної частини 

варто розміщувати в середині рядка без крапки наприкінці і не 

підкреслюючи. Заголовки підрозділів і пунктів варто починати з 
абзацу (приблизно 15 мм від початку рядка) не виділяючи, без 
крапки наприкінці. Якщо заголовок включає кілька речень, їх 

розділяють крапками. Переноси слів у заголовках не допускаються. 

Відстань між заголовками розділів і підрозділів і текстом, зверху і 
знизу повинне бути 1,5...2,0 пп. Кожен розділ варто починати з нової 
сторінки. Після заголовка чи підрозділу пункту до кінця сторінки 

повинне бути не менш двох рядків тексту. Заголовки основних 

розділів ПЗ бажано писати на окремих сторінках. 

Розділи, підрозділи, пункти і підпункти ПЗ нумеруються 

арабськими цифрами з крапкою наприкінці. Пункти повинні мати 

порядкову нумерацію в межах кожного розділу чи підрозділу. 

Номер пункту включає номер розділу чи підрозділу пункту і 
порядковий номер, розділені крапкою, наприклад, 1.1., 1.2., і т.д, чи 

1.1.1., 1.1.2. і т.д. Якщо розділ чи підрозділ мас тільки один пункт 

або пункт має один підпункт, то нумерувати пункт (підпункт) не 

варто. Також не нумеруються розділи – ВСТУП і ВИСНОВКИ. 
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При написанні тексту ПЗ слід дотримуватись єдності 
термінології, рекомендованої ГОСТ і класифікаторами 

технологічних операцій у машинобудуванні. 
Обов'язково точне дотримання скорочень слів і словосполучень, 

установлених ДСТУ чи загальноприйнятих. 

До загальноприйнятого відносяться скорочення 

словосполучень: так далі - "т.д."; ... тощо - "і т.п."; ... та інші -"т.п."  

Скорочення не припустиме, якщо за словосполученням 

випливає погоджене з ним слово. Наприклад, "і інші машини", "і 
тому подібні явища". 

Деякі, часто використовувані в ПЗ словосполучення, також 

можуть бути записані скорочено. У цьому випадку перший раз по 

тексту пишеться повне словосполучення, і за ним, у дужках, 

прийняте скорочення. 

Надалі використовується тільки скорочене написання. 

Наприклад, "Результати розрахунків, наведені в операційних 

картах (ОК). ОК всіх операцій, подано в альбомі технологічної 
документації". 

Скорочені значення фізичних величин повинні бути в одиницях 

СИ або в одиницях, що допускаються ДСТУ. 

Перед числами з розмірністю не рекомендується ставити 

прийменник "у" чи знак тире ( – ). Наприклад: «Швидкість – 5 м/хв» 

– неправильно. Правильно: «швидкість 5 м/хв». 

Скорочені позначення одиниць виміру і розмірностей варто 

застосовувати тільки після кількісних величин, до яких ці позначення 

відносяться, а також у розшифровках літерних позначень формул і в 

заголовках таблиць та технологічних документів. Одиниці 
вимірювання і розмірності, вживані без числових величин, пишуться 

в тексті повністю словами. Числа з розмірністю варто писати тільки 

цифрами. Наприклад: «довжина 5 м». 

При зазначенні величин із двома межами (від і до) і у випадку 

перерахування величин, що мають ту саму розмірність, позначення 

розмірності ставлять тільки один раз після останньої цифри. 

Наприклад: «швидкість змінюється від 5 до 25 м/хв.  

При посиланнях на рисунки, таблиці, сторінки і частини тексту 

з зазначенням їхнього номера обов'язкові скорочення:  

рис. – рисунок (наприклад: рис. 1. рис. 5 і 6 і т.д.); 

табл. – таблиця (наприклад: табл. 1, табл. 2, 3і 4 і т.д.); 
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розд. – розділ (наприклад: розд. 1.1); 

стор. – сторінка (наприклад: стор. 15, стор. 12...20 і т.д.); 

п. – пункт (наприклад: п. "а".); 

див. – дивися (наприклад: див. мал. 5). 

Без зазначення номера ці слова пишуться в тексті повністю. 

Скорочені назви установ, підприємств, марки виробів, машин, 

апаратів і матеріалів, що складаються з початкових букв слів, що 

входять у назву, пишуть без крапок і лапок.  

Наприклад: НДІ – науково-дослідний інститут; ГЕС – 

гідроелектростанція. 

Зі скорочених назв установ і підприємств варто вживати тільки 

загальновідомі. Маловідомі скорочення треба обов'язково 

розшифрувати при першому згадуванні. При повному написанні 
назви підприємств беруть у лапки і записують у називному відмінку. 

Наприклад: ... на заводах "Альфа", "Карданні вали", "Електромаш" і 
НПО "Южелектромаш". 

Математичні знаки варто застосовувати лише у формулах. У 

тексті вони пишуться словами. Виключення складають знаки плюс 

(+) і мінус (-) у супроводі цифр. Між негативними величинами не 

допускається ставити знак тире (–). У цих  випадках межу між 

величинами варто вказувати прийменниками "від" і "до". 

Наприклад: температура змінюється від -15 до -20 С. 

Знаки №; 0; =; %; 1og; sіn; і т.п. застосовують тільки при 

цифрових чи буквених величинах. У тексті їх пишуть словами. 

Наприклад: "№ таблиці вказують" – (неправильно), "номер таблиці 
вказують" – (правильно). Знаки N, Sі, % для позначення множини 

вказувати не слід. Наприклад, "деталі №№ 1,2 і 4 ..." – 

(неправильно), "деталі № 1, 2 і 4" – (правильно). 

Числа до десяти без розмірностей рекомендується писати в 

тексті словами, понад десять – цифрами. При цьому бажано 

показати цифри у вигляді десяткових дробів, за винятком розмірів у 

дюймах, дробова частина яких повинна писатися в рядок через косу 

риску. Наприклад: «
4

1
1 », «

2

1
1 ». Числа з розмірністю пишуться 

тільки цифрами. Не варто писати числа при одиницях вимірювання, 

починаючи з тисяч, змішаним способом. Наприклад: 15 тис. кг, 18 

млн. т – (неправильно); 15000 кг, 18х10
6т – (правильно). Класи 

чисел, починаючи з п'ятизначних, розділяють пробілом. Виняток – 
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цифри праворуч від коми в десяткових дробах. Наприклад: 26.453 чи 

26453 – (неправильно); 26 453 – (правильно). 

У формулах, що містять дріб, як знак розподілу повинна 

застосовуватися тільки коса, або тільки горизонтальна риска. При 

використанні косої риски символи і числові коефіцієнти в 

чисельнику і знаменнику пишуть у рядок, добутки їхні беруть у 

дужки. 

Наприкінці формул і в тексті перед ними розділові знаки 

розставляють відповідно до правил пунктуації, щоб формули не 

порушували граматичної структури фрази. Єднальні формули слова: 

отже, звідки і т.п., – записують перед ними на початку рядка. 

Розмірність після формули (якщо вона необхідна) міститься в рядок 

з формулами через пробіл, без переносу на наступний рядок, і в 

дужки не закривається. Розділові знаки, що відносяться до формули, 

ставлять після розмірності. 
Усі формули, якщо їх у документі більше однієї, нумеруються 

арабськими чи цифрами в межах розділу. 

Наприклад, номер п'ятнадцятої формули в третьому розділі 
записується як (3.15). Номер формули вказують із правої сторони 

листа на рівні останнього рядка формули в круглих дужках.  

При посиланні на формулу рівняння в тексті ПЗ номер її дається 

в круглих дужках. Наприклад: "Підставляючи вираз (а) і (б) у 

формулу (3.2) одержуємо... " 

Після закінчення висновків і формул поміщають перелік усіх 

застосовуваних у формулі символів з розшифруванням їхнього 

значення і вказівкою розмірності. Перелік розташовують у виді 
стовпчика, при чому символ від його розшифрування 

відокремлюють знаком тире. Після розшифрування кожного 

символу ставлять крапку із комою. Розмірність літерного 

позначення відокремлюють від тексту комою. Розшифрування 

починається словом "де", що міститься на початку нового рядка, і 
після нього двокрапка не ставиться. Колонку розшифрування 

вирівнюють за знаком тире. Значення кожного символу показують з 
нового рядка в тій послідовності, у якій вони приведені у формулі. 
Допускається не приводити значення символів, що згадувалися в 

тексті раніше. Тому у всіх розділах ПЗ ті самі величини необхідно 

позначати однаковими символами з однаковими розмірностями. 

Наприклад, тангенціальна складова сили різання може зустрічатися 
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при розрахунку режимів різання, ріжучого інструменту, 

установочно-затискного пристосування і т.п. У всіх цих підрозділах 

силу варто позначати загальноприйнятим символом Рт і давати її 
розмірність у Н, або в кН. 

Зразок запису, що рекомендується, і розшифрування формул у 

ПЗ показано у наступному прикладі. 
Наприклад. 

Розрахунок сили гвинтового затиску робимо за 

рекомендованою в [24] формулою: 

,
)(

H
FКВAtgR

М
W

eфТпсер

кр

B
⋅++⋅

=  

де Мкр – крутний момент прикладений до головки гвинта, що 

розраховуємо за формулою 

   Мкр=Qрук ⋅ Lрук, Нмм 

де Qрук – сила, прикладена на кінці рукоятки, Н [12 табл.4.2] 

(Qрук=140Н); 

Lрук – довжина рукоятки, мм за рекомендацією [12, табл.4.1] 

визначається за залежністю 

Lрук=14Dp, мм 

де Dр – номінальний зовнішній діаметр різьби. Конструктивно 

приймаємо 20 мм; Отже, Lрук=14*20=280 мм;  

Rсер – середній радіус різьби, мм (за ДСТУ 9150-59 для різьби 

М20 Rсер=9,19мм);  

Ап – кут підйому витка різьби (у стандартних метричних різьбах 

з великим кроком Ап=2° 30'); 

Вт – кут тертя в нарізному сполученні ([12] для метричних різьб 

Вт=6° 34'); 

Кф – коефіцієнт, що залежить від форми і розмірів поверхні 
контакту затискного елемента з поверхнею, що затискається. За [12] 

для гвинта з плоским опорним торцем: 

Кф=0,6*fт*Rт*  

де fт – коефіцієнт тертя на торці гвинта. За [12, табл. 4.10], 

 fт = 0,1-0,15. Приймаємо fт = 0,15. 

Rт – радіус опорного торця гвинта, мм. За рекомендацією [14]. 

Rт=0,40*dвн, мм 

де dвн – внутрішній діаметр різьби, мм. За ДСТУ 9150-59 для 

різьблення М20 dвн=17,294 мм. 
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У такий спосіб Кф=0,6х0,15x0,40x17,294=0,62 

Отже, сила гвинтового затиску 

Wв = 140*280/[9,19*tg(2°30' + 6°34') + 0,62*0,15] = 25314 Н. 

Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для пояснення 

тексту, що викладається. Вони не повинні дублювати графічну 

частину проекту. Ілюстрації можуть бути розташовані як по тексту 

(можливо ближче до відповідного частинам тексту), так і наприкінці 
його, чи представлені в додатку. 

Ілюстрації розміщують на форматі А4 або на його частині так, 

щоб їх огляд не вимагав повороту документа більш ніж на 90° по 

годинниковій стрілці. Допускається використання формату й інших, 

що мають висоту 297 мм. У цьому випадку їх рекомендується 

виносити в додаток. 

Розрахункові схеми й ескізи виконують в довільному масштабі, 
що забезпечує чітке зображення. Ілюстрації можуть 

використовуватися як фотографії чи вирізки з рекламних проспектів, 

що наклеюються на аркуші, зазначених вище документів. 

Якщо в тексті є посилання на складові частини виробу, то на 

ілюстрації повинні бути зазначені номери позицій цих складових 

частин у межах даної ілюстрації. 
Всі ілюстрації в документі іменуються рисунками, якщо їх 

більш одного, нумеруються в межах розділу арабськими цифрами. 

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового 

номера рисунку, розділених крапкою. Наприклад, "рис. 4.2". 

Допускається наскрізна нумерація рисунків у межах усього тексту. 

У цьому випадку номер розділу не вказується. 

Таблиця оформляється наступним чином: 

«Таблиця 1.1» – пишемо над таблицею Номер складається з 
двох цифр: номер розділу і номер таблиці. Далі по центру назва 

таблиці. 
Шапка таблиці повинна мати строку з нумерацією граф. 

Величини, які зазначаємо в шапці, повинні мати розмірності (при 

потребі). Якщо таблиця переноситься на іншу сторінку, обов’язково 

пишуть: «Продовження таблиці 1.1» і таблицю починають з шапки з 
нумерацією граф. 

Таблиця повинна оформлюватись наступним чином: 
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Таблиця Г.1 

Параметри привода 

1 2 3 4 5 

№ 

з/п 

Потужність, 

кВт 

Момент 

крутний, 

Нмм 

Кутова 

швидкість, c
-1 

Частота 

обертання, 

хв-1 

 

Нумерація сторінок починається зі сторінки «Зміст», але при 

цьому рахуємо, що титульний аркуш – це перша сторінка; бланк 

завдання – друга, «Реферат» – третя сторінка; «Зміст» – сторінка 

четверта. 

Реферат. Призначення реферату – дати коротку інформацію 

про проведену роботу. У ньому повинно бути відображено основний 

зміст курсового проекту, ступінь виконання, особливості прийнятих 

технічних рішень і найважливіші отримані результати. 

Наприклад: 

Реферат 

Курсовий проект, виконаний на тему «…………..», містить 

графічну частину, виконану на 3–х листах Ф. А.1. і пояснювальної 
записки. Пояснювальна записка: 155 стор.; рис. 15; Бібл. 25; Додаток 

20 стор. 

Пояснювальна записка містить: Вступ, N розділів, висновки, 

перелік використаної літератури, додатки. 

Перелік літератури оформлюється згідно Бюлетеня ВАК 

України № 3, с. 9-13, 2008. У тексті курсової роботи літературні 
джерела позначають наступним чином [1]. Список літератури можна 

складати: 

1) за алфавітом, 

2) за порядком згадування в тексті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


