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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 8 

Галузь знань: 

13 – Механічна інженерія 

Вибіркова Спеціальність:  
133 – Галузеве 

машинобудування 

Модулів – 2 

Освітньо-професійна 

програма: «Галузеве 

машинобудування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 4-й 4–5-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – к/р 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 240/240 

7–8-й 8–9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,14; 

самостійної роботи 

студента – 4,29. 

Освітній ступінь:  

бакалавр 

34 год. 12 год. 

Практичні 

46 год. 12 год. 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

160 год. 216 год. 

Вид контролю 

залік, іспит залік, іспит 

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

– для денної форми навчання – 0,50; 

– для заочної форми навчання – 0,11. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни «Технологія автомобіле-  

та тракторобудування» є дати студентам спеціальності 133 – «Галузеве 
машинобудування» відомості про технологію автотракторобудування що 
визначає можливість розробляти технологічну конструкцію транспортних засобів 
яка забезпечує на тільки технічні параметри, які вимагаються, а і високий 
економічний ефект у народному господарстві. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологія автомобіле- та 
тракторобудування» є: ознайомлення студентів з основними особливостями 
автотракторної техніки; визначення взаємозв’язків параметрів конструкцій 
виробів і технології їх виробництва; знаходження оптимальних рішень за 
допомогою економічних критеріїв. 

Дисципліна забезпечує формування компетенцій: 

ЗК 1. Здатність застосовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЗК 2. Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 5. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел. 
ЗК 7. Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 
ФК 4. Здатність втілювати інженерні розробки для отримування практичних 
результатів. 
ФК 6. Здатність визначати техніко-економічну ефективність типових систем  
та їхніх складників на основі застосовування аналітичних методів. 
ФК 11. Здатність застосовувати норми галузевих стандартів. 
ФК 12. Здатність використовувати знання у розв'язуванні завдань підвищування 
якості продукції та її контролювання. 
ФК 13. Здатність використовувати знання, щоб вибирати конструкційні матеріали, 
устаткування, процеси. 
ФК 14. Здатність демонструвати розуміння, у яких царинах можна 
використовувати інженерні знання. 
ФК 15. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 
ФК 17. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 
навички для розв’язання типових задач спеціальності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати: 
 основні поняття і визначення, пов’язані з виготовленням виробів; 
 взаємозв’язки конструкцій і методів виготовлення заготовок, засобів 

обробки і складання; 
 технологічні методи досягнення точності розмірів і шорсткості 
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поверхонь; 
 методи виробництва кузовів і кабін; 
 основні методи автоматизації технологічних процесів; 
уміти: 
 оцінювати технологічність параметрів розроблювання конструкцій 

виробів; 
 вибирати рішення, які забезпечують їх високу якість та ефективність  

у виробництві і експлуатації. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Особливості й принципи виробництва автомобілів  
та тракторів. 

Тема 1. Вступ. 
1.1 Історія та етапи розвитку автомобільної та тракторної промисловості  

в Україні та за кордоном. 
1.2 Задачі автомобільної промисловості на найближче майбутнє. 
1.3 Технологічні особливості виробництва автомобілів та тракторів. 
Тема 2. Основні поняття про виробничі і технологічні процеси. 
2.1 Структура технологічного процесу: операція, позиція, установ, перехід. 
2.2 Характеристики технологічного процесу: такт випуску, верстатоємність, 

трудоємність. 
2.3 Методи і типи виробництва та їх технологічні ознаки. 
2.4 Характерні типи виробництва автомобільної промисловості. 
Тема 3. Технологічність конструкції машин та їх деталей. 
3.1 Поняття технологічності конструкції. 
3.2 Кількісна та якісна оцінка технологічності конструкції. 
3.3 Кількісна та якісна оцінка технологічності. 
3.4 Відпрацювання конструкції виробу на технологічність. 
Тема 4. Виробничі погрішності та їх аналіз, точність і стабільність 

технологічних процесів, статистичне регулювання технологічних процесів   
і статистичний контроль якості продукції. 

4.1 Поняття про точність обробки  і виробничих погрішностей, систематичні 
погрішності та причини, що їх визивають. 

4.2 Випадкові і систематичні погрішності. 
4.3 Побудова кривих розподілу. Полігони та гістограми. Закон нормального 

розподілу. 
4.4 Поняття про точність і стабільність технологічних процесів. Правила 

статистичного регулювання. 
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4.5 Поняття про якість продукції. 
4.6 Види виробничого контролю, якості продукції  при її виробництві: 

вихідний операційний, приймальний, інспекційний, суспільний, періодичний, 
руйнівний, неруйнівний. 

 

Змістовий модуль 2. Основні поняття, параметри і пристрої, що 
використовують для обробки поверхонь та деталей. 

Тема 1. Якість оброблювальних поверхонь. 
1.1 Параметри, які характеризують якість поверхонь: геометричні та фізико-

механічні. 
1.2 Шорсткість поверхні та критерії її оцінки, структура поверхневого шару. 
1.3 Глибина і ступінь наклепу. Остаткові напруги розтягування і списку в 

поверхневому шарі. 
1.4 Вплив параметрів якості поверхні на експлуатаційні показники  роботи  

виробу. 
1.5 Технологічні заходи, які забезпечують задані параметри якості поверхні: 

вид обробки, режим різання, методи зміцнюючої обробки. 
Тема 2. Поняття про бази і вибір баз. 
2.1 Класифікація поверхонь оброблюваної деталі. Різновидності баз. 
2.2 Засоби встановлення деталі під час обробки. Правило 6-ти точок. 
2.3. Вибір баз та погрішності базування. Вихідна база і лазневий розмір. 
2.4 Розрахунок погрішностей базування. 
2.5 Принцип постійності та суміщення баз. 
Тема 3. Пристрої та їх елементи. 
3.1 Види пристроїв та їх призначення. 
3.2 Класифікація пристроїв для механічної обробки, складання та їх 

характерні особливості. 
3.3 Основні елементи пристроїв: встановлювальні, затискні, направляючі, 

допоміжні. 
3.4 Силові приводи для затиску заголовок в пристрої. 
3.5 Загальні принципи компоновки пристроїв. 
3.6 Стандартизація елементів пристроїв.  
 

Модуль 2 

Змістовий модуль 1. Технологічні процеси проектування, виготовлення  
й обробки заготовок і поверхонь деталей автомобілів та тракторів. 

Тема 1. Заготовки деталей в автотракторобудуванні і засоби їх виготовлення. 
1.1 Види заготовок. Класифікація заголовок і їх характеристика. 
1.2 Вплив об’єму виробництва, матеріалу та конструктивних особливостей 

деталі на вибір способу виготовлення заготовки. 
1.3 Виготовлення заготовок методом лиття. 
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1.4 Лиття у земляні форми. 
1.5 Лиття у стрижневі форми; відцентрове лиття; лиття у кокіль; лиття під 

тиском; лиття у оболонкові форми; лиття за виплавлюваними формами. 
1.6 Заготовки, отримані методом пластичної деформації. 
1.7 Гаряча і холодна об’ємна листова штамповка. Виготовлення деталей з 

пластмаси. 
1.8 Виготовлення заготовок методом порошкової металургії. 
1.9 Штампозварні заготовки. 
1.10 Техніко-економічні умови виробу заготовок. 
1.11 Задачі охорони навколишнього середовища і умов праці під час 

виготовлення заготовок. 
Тема  2. Припуски на обробку деталей. 
2.1 Поняття про припуск. Види припусків. 
2.2 Фактори впливу на розмір припуску. Залежність розміру від засобу 

виготовлення заготовки. 
2.3 Методи визначення припусків: дослідно-статичний та розрахунково-

аналітичний. 

2.4 Техніко-економічні показники розміру  припуску: вихід матеріалу, 
вартість обробки деталі.  

Тема 3. Проектування технологічних процесів механічної обробки, технічна 
підготовка виробництва та її види. 

3.1 Визначення маршруту обробки окремих поверхонь і деталі в цілому. 
3.2 Побудова операцій технологічного процесу, вибір обладнання та 

інструментів, розрахунок режимів  різання та норм часу  при проектуванні 
технологічного процесу. 

3.3 Особливості нормування у багатоверстатній і багатоінструментній  
роботі. 

3.4 Розрахунок необхідної кількості обладнання і визначення кількості 
робітників. 

3.5 Маршрутні, операційні, маршрутно-операційні, технологічні процеси та 
їх особливості. 

3.6 Одиничний і типовий технологічні процеси, групова обробка. 
3.7 Концентрація і диференціація технологічних операцій. 
3.8 Основні види технологічної документації згідно ЄСТД і вимоги щодо її 

оформлення. 
3.9 Техніко-економічний аналіз варіантів технологічних процесів. 
Тема 4. Основні види обробки типових поверхонь та виготовлення типових 

деталей автомобілів і тракторів. 
4.1 Види поверхонь деталей автотракторної техніки: зовнішні і внутрішні 

поверхні  обертання, площини, різьбові та шліцьові поверхні. 
4.2 Обробка зовнішніх поверхонь оберту. 
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4.3 Особливості обробки на багато-різцевих верстатах, револьверних 
верстатах і верстатах-автоматах. 

4.4 Обточування, обробка абразивними інструментами: кругле шліфування  з 
повздовжньою та поперечною подачею суперфінішування, притирання, 
полірування.  

4.5 Обробка без зняття стружки. 
4.6 Обробка отворів. 
4.7 Свердління. розточування, зенкерування, розвертання. 
4.8 Протягування отворів.  
4.9 Особливості обробки глибоких і глухих отворів. 
4.10 Обробка отворів абразивними інструментами: шліфування, обробка, 

пластичним шліфуванням (розкатка). 
4.11 Обробка деталей типу круглих стрижнів та дисків: фланців, валів, 

зубчастих коліс. Загальна схема побудови технологічного процесу обробки 
деталей даного типу.  

4.12 Обробка площин: стругання, фрезування, протягування, шліфування, 
притирання. 

4.13 Виготовлення корпусних деталей: методи виготовлення заготовок, 
базування, закріплення при обробці типова послідовність операцій обробки, 
забезпечення точної координації взаємопов’язаних поверхонь. 

4.14  Виготовлення деталей типу порожніх циліндрів. 
4.15  Виготовлення деталей типу не круглих стрижнів. 
4.16  Обробка різьби. Нарізання різцями, гребінками, плашками, 

різьбонарізними головками. 
4.17  Обробка різьбових отворів мітчиками, різцями, різьбонарізними 

головками. 
4.20  Основні етапи технологічного процесу виготовлення кузовів: холодна 

штамповка, складання, зварювання, підготовка для фарбування, опоряджувальні 
роботи фарбованих поверхонь. 

4.21 Особливості проектування сучасних процесів складання кузовів та кабін 
в автотракторобудуванні. Вимоги до конструкцій кузовів та кабін для умов 
автоматизованого виробництва. 

 

Змістовий модуль 2. Технологія складання автомобілів та тракторів. 
Тема 1. Основи технології складання автомобілів та тракторів. 
1.1  Вплив якості складання на експлуатаційні особливості машин. 
1.2  Види складальних розмірних ланцюгів. Приклади розрахунку 

складальних розмірних ланцюгів. 
1.3  Складання різноманітних типів з’єднань характерних для автотракторної 

промисловості. 
1.4 Засоби і методи  слюсарно-пригоночних робіт. Види і методи складання. 
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1.5  Організаційні форми складання. Вузлове і загальне складання. 
1.6  Особливості поточного складання. механізація і автоматизація 

складання. 
1.7  Види транспортуючих пристроїв складальних цехів. 
1.8  Основні принципи проектування  технологічних процесів складання. 
1.9  Технологічні схеми складання і їх побудова. 
1.10  Методи контролю складання. 
Тема 2. Технологія виробництва кузовів і кабін автомобілів та тракторів. 
2.1 Вимоги до кузовів, які виходять з умов їх експлуатації: міцність, 

довговічність надійність, антикорозійна стійкість,  зовнішній вигляд, 
комфортабельність основні матеріали, які використовуються для виготовлення 
кузовів і внутрішніх елементів капоту, багажника і дверей.  

2.2 Основні етапи технологічного процесу виготовлення кузовів: холодна 
штамповка, складання, зварювання, підготовка для фарбування, опоряджувальні 
роботи фарбованих поверхонь. 

2.3 Особливості проектування сучасних процесів складання кузовів та кабін в 
автотракторобудуванні. 

2.4 Вимоги до конструкцій кузовів та кабін для умов автоматизованого 
виробництва. 

Тема 3. Перспектива розвитку технології автотракторобудування. 
3.1 Підвищення показників технологічності конструкції виробів. 
3.2 Розвиток прогресивних технологічних процесів і підвищення ступеню 

безперервності виробничого циклу. 
3.3 Автоматизація процесів. 
3.4 Підвищення рівня концентрації операцій утворення гнучких 

автоматизованих виробництв та робото-технічних комплексів. 
3.5 Широке використання електронно-обчислювальної техніки для 

проектування конструкцій виробів, технологічних процесів виготовлення  
і керування виробництва. 



10 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. с.р. л п лаб. с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 * 
Змістовий модуль 1. Особливості й принципи виробництва автомобілів  

та тракторів 

Тема 1. Вступ 4,5 0,5 – – 4 6,5 0,5 – – 6 

Тема 2. Основні поняття  
про виробничі і технологічні 
процеси 

15,5 1,5 – – 14 15 1 – – 14 

Тема 3. Технологічність 
конструкції машин та їх 
деталей 

30 4 12 – 14 18 1 3 – 14 

Тема 4. Виробничі 
погрішності та їх аналіз, 
точність і стабільність 
технологічних процесів, 
статистичне регулювання 
технологічних процесів   
і статистичний контроль 
якості продукції 

20 4 – – 16 17 1 – – 16 

Разом за змістовим модулем 1 70 10 12 – 48 56,5 3,5 3 – 50 

Змістовий модуль 2. Основні поняття, параметри і пристрої, що використовують 
для обробки поверхонь та деталей 

Тема 1. Якість 
оброблювальних поверхонь 

24 2 10 – 12 19,5 0,5 3 – 16 

Тема 2. Поняття про бази  
і вибір баз 

12 2 – – 10 13 1 – – 12 

Тема 3. Пристрої та їх 
елементи 

12 2 – – 10 13 1 – – 12 

Разом за змістовим модулем 2 48 6 10 – 32 45,5 2,5 3 – 40 

ІНДЗ (к/р) – – – – – 16 – – – 16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Семестровий контроль (залік) 2 – – – 2 2 – – – 2 

Усього годин за модулем 1 120 16 22 – 80 120 6 6 – 108 

Модуль 2 ** 

Змістовий модуль 1. Технологічні процеси проектування, виготовлення  
й обробки заготовок і поверхонь деталей автомобілів та тракторів 

Тема 1. Заготовки деталей  
в автотракторобудуванні  
і засоби їх виготовлення 

12 2 – – 10 12 – – – 12 

Тема 2. Припуски на обробку 
деталей 

21 3 16 – 2 4,5 0,5 4 – 4 

Тема 3. Проектування 
технологічних процесів 
механічної обробки, технічна 
підготовка виробництва та її 
види 

27 3 8 – 16 30 2 2 – 26 

Тема 4. Основні види обробки 
типових поверхонь  
та виготовлення типових 
деталей автомобілів  
і тракторів 

15 3 – – 12 22 2 – – 20 

Разом за змістовим модулем 1 75 11 24 – 40 72,5 4,5 6 – 62 

Змістовий модуль 2. Технологія складання автомобілів та тракторів 

Тема 1. Основи технології 
складання автомобілів та 
тракторів 

13 3 – – 10 8,5 0,5 – – 8 

Тема 2. Технологія 
виробництва кузовів і кабін 
автомобілів та тракторів 

13 3 – – 10 9 1 – – 8 

Тема 3. Перспектива  
розвитку технології 
автотракторобудування 

9 1 – – 8 6 – – – 6 

Разом за змістовим модулем 2 35 7 – – 28 23,5 1,5 – – 22 

ІНДЗ (к/р) 4 – – – 4 16 – – – 16 

Семестровий контроль (іспит) 8 – – – 8 8 – – – 8 

Усього годин за модулем 2 120 18 24 – 80 120 6 6 – 108 

Усього годин 240 34 46 – 160 240 12 12 – 216 

 

Примітки: 
*
 – 1  семестр 

**
 – 2  семестр 
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5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

дфн зфн 

    

 Усього   

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

дфн зфн 

1 2 3 4 

1 Розрахунок режимів різання аналітичним методом 12 4 

2 Розрахунок режимів різання табличним методом 10 2 

3 Розрахунок припусків на механічну обробку 16 4 

4 
Нормування операцій точіння, свердління, фрезерування, 
протягування, шліфування 

8 2 

 Усього 46 12 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

дфн зфн 

    

 Усього   

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

дфн зфн 

1 2 3 4 

1 Вступ 4 6 

2 Основні поняття про виробничі і технологічні процеси 14 14 

3 Технологічність конструкції машин та їх деталей 14 14 

4 

Виробничі погрішності та їх аналіз, точність і стабільність 
технологічних процесів, статистичне регулювання 
технологічних процесів і статистичний контроль якості 
продукції 

16 16 
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1 2 3 4 

5 Якість оброблювальних поверхонь 12 16 

6 Поняття про бази і вибір баз 10 12 

7 Пристрої та їх елементи 10 12 

8 
Заготовки деталей в автотракторобудуванні і засоби їх 
виготовлення 

10 12 

9 Припуски на обробку деталей 2 4 

10 
Проектування технологічних процесів механічної обробки, 
технічна підготовка виробництва та її види 

16 26 

11 
Основні види обробки типових поверхонь та виготовлення 
типових деталей автомобілів і тракторів 

12 20 

12 Основи технології складання автомобілів та тракторів 10 8 

13 
Технологія виробництва кузовів і кабін автомобілів  
та тракторів 

10 8 

14 Перспектива розвитку технології автотракторобудування 8 6 

 Усього забезпечення аудиторних занять – – 

 Забезпечення індивідуальних завдань (к/р) 4 16 

 Семестровий контроль (залік) 8 8 

 Усього  160 216 

 

9. Методи навчання 

Для організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів 

застосовуються наступні методи: 

в аспекті передачі і сприйняття інформації – пояснювально-демонстраційні 

методи: словесні (лекція, розповідь, бесіда), наочні (ілюстрація демонстрація), 

практичні (вправи, практичні роботи, реферати); 

в аспекті логічності мислення – пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, 

проблемного викладу, індуктивні та дедуктивні, частково-пошукові, дослідницькі; 

в аспекті керування навчанням – навчальна робота під керівництвом 

викладача, самостійна робота; 

в аспекті діяльності в колективі – методи стимулювання і мотивації 

обов’язку і відповідальності в навчанні (роз’яснення мети предмета, вимоги до 

вивчення предмета); метод активації (розігрування ролей, рольова гра) навчальна 

дискусія, аналіз конкретних ситуацій; метод активного програмного навчання, 

мозкова атака, дискусія та диспут, ділова гра; 
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в аспекті самостійної діяльності – навчальний модуль (структурно-логічні 

схеми, вибіркові тести, завдання аналітичного змісту, завдання та запитання для 

самоконтролю). 

 

10. Методи контролю 

Опитування, тестування, письмові контрольні роботи, залік, іспит. 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Денна форма навчання 

Вид занять 

Модуль 1 Модуль 2 

ІНДЗ Сума 

Змістовий 

модуль 
№1 

Змістовий 

модуль 
№2 

Змістовий 

модуль 
№1 

Змістовий 

модуль 
№2 

Т1 – Т4 Т1 – Т3 Т1 – Т4 Т1 – Т3 

Лекції 7 2 3 – – 12 

Практичні роботи: 
– заняття 

– захист 

 

7 

9 

 

7 

9 

 

7 

9 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

21 

27 

Залік – 20 – 20 – 40 

К/р – – – – – – 

Усього 23 38 19 20 – 100 

 

Заочна форма навчання 

Вид занять 

Модуль 1 Модуль 2 

ІНДЗ Сума 

Змістовий 

модуль 
№1 

Змістовий 

модуль 
№2 

Змістовий 

модуль 
№1 

Змістовий 

модуль 
№2 

Т1 – Т4 Т1 – Т3 Т1 – Т4 Т1 – Т3 

Лекції 7 2 3 – – 12 

Практичні роботи: 
– заняття 

– захист 

 

6 

8 

 

6 

8 

 

6 

8 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

18 

24 

Залік – 20 – 20 – 40 

К/р – – – – 6 6 

Усього 21 36 17 20 6 100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Бурлига М. Б. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Технологія автомобіле- та тракторобудування» для студентів денної 

та заочної форм навчання за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування» (у 

тому числі скорочений термін навчання) освітнього ступеня «бакалавр». 

2. Бурлига М. Б. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Технологія автомобіле- та тракторобудування» для студентів денної 

та заочної форм навчання за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування» (у 

тому числі скорочений термін навчання) освітнього ступеня «бакалавр». 
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13. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Горбацевич А. Ф., Шкред В. А. Курсовое проектирование по технологии 

машиностроения: учебное пособие. 5-е изд., стереотип. Москва: Альянс, 2007. 

256 с. 

2. Гурин Ф. В., Клепиков В. Д., Рейн В. В. Технология автотракторостроения. 

Москва: Машиностроение, 1981. 295 с. 

3. Лавриненко М. З. Технология машиностроения и технологические основы 

автоматизации. Киев: Высшая школа, 1982. 320 с. 

4. Новиков М. П. Основы технологии сборки машин и механизмов. Москва: 

Машиностроение, 1980. 298 с. 

5. Обработка металлов резанием: справочник технолога / под ред.  

А. А. Панова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Машиностроение, 2004.  

784 с.: ил. 

6. Прогрессивные технологические процессы в автотракторостроении  

/ С. М. Степашкин и др. Москва: Машиностроение, 1980. 320 с.: ил. 

7. Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х т. / под ред. А. Г. Касиловой и 

Р. К. Мещерякова. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Машиностроение, 1986. 

656 с.: ил. 

8. Технология машиностроения / М. Е. Егоров и др. 2-е изд., доп. Москва: 

Высшая школа, 1976. 535 с. 

 

Допоміжна 

1. ГОСТ 16504-81. Испытания и контроль качества продукции. Основные 

термины и определения. 

2. ГОСТ 15895-77. Статические методы управления качеством продукции. 

Термины и определения. 

3. ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный 

контроль по альтернативному признаку. 

4. Солонин И. С. Математическая статистика в технология машиностроения. 



17 

Москва: Машиностроение, 1992. 240 с. 

5. Методические указания к выполнению курсового проекта по технологии 

автотракторостроения для студентов специальности 0513 Автомобили и 

тракторы. Харьков: ХПИ, 1983. 48 с. 

6. Технология автотракторостроения: типовая программа, методические 

указания и контрольные задания. Харьков: ХПИ, 1989. 43 с. 

7. Ходоревский М. Г. Изготовление деталей и сборка автотракторной техники. 

Киев: УМК ВО, 1992. 164 с.: ил., табл. 

8. Ходоревский  М.  Г. Технология автотракторостроения. Курсовое 

проектирование. Харьков: Основа, 1992. 120 с.: ил. 

 

14. Інформаційні ресурси 

Інформаційні стенди та плакати в ауд. 4202–4203 кафедри «Автомобілі та 

трактори» 

 


