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1.  Місце  дисципліни  в  структурі  ОПП 

 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Опір матеріалів; 

2. Вища математика; 

3. Матеріалознавство; 

4. Обладнання та технологія заготівельного виробництва; 

5. Метрологія та стандартизація. 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: Верстати та промислові 

роботи; технологія інструментального виробництва. 

 

2.  Вимоги  до  результатів  по  даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

 

Знати: 

1. Зміст і систему організації та планування навчальної, навчально-методичної та 

виховної роботи викладача спеціальних дисциплін професійно-технічної освіти; 

2. Основні принципи фізики деформації твердих тіл, утворення стружки та 

теплоутворення. 

3. Технологію виробництва машинобудівного комплексу при обробці різноманітних 

матеріалів; 

4. Сутність фізичних явищ, які виникають, протікають і взаємодіють між собою в зоні 

різання при обробці матеріалів; 

5. Конструктивні елементи та геометричні параметри метало ріжучих інструментів. 

6. Порядок та зміст розрахунків оптимальних режимів різання для різноманітних ріжучих 

інструментів. 

7. Призначення та галузь застосування ріжучих інструментів. 

8. Сучасні тенденції створення нових конструкцій метало ріжучих інструментів. 

 

Вміти: 

1. Скласти перспективно-тематичний план і план проведення уроку по спеціальному 

предмету, план виховної роботи в групі, складати конспект уроку та розробляти 

методику проведення лекцій, практичних та лабораторних робіт, виховних занять, 

проводити оцінювання психологічно-педагогічного клімату в учбовій групі; 

2. На практиці виконувати розрахунок оптимальних режимів різання для різних видів та 

умов обробки матеріалів; 

3. Оптимально вибирати металорізальний інструмент по ГОСТ та ДСТУ для конкретних 

технологічних умов обробки різноманітних поверхонь; 

4. Виконувати проектні розрахунки, що пов’язані зі створенням технологічного процесу 

обробки різноманітних деталей; 

5. Розробляти методики , та встановити закономірності цих взаємозв’язків. 

Володіти: 

1. Методикою дослідження взаємодії фізичних явищ між собою при різанні матеріалів; 

2. Методикою розрахунків оптимальних режимів різання для різних видів та умов 

обробки різноманітних матеріалів: 

3. Методикою вибору оптимального ріжучого інструменту для різних видів обробки 

матеріалів; 

4. Методами контролю основних конструктивних елементів та геометричних параметрів 

ріжучого інструменту. 

 

3.  Зміст  робочої  програми 

Модуль 1 «Введення. Основні терміни» 

 Загальні уявлення про процес різання. Значення курсу в учбовому плані 

машинобудувальних дисциплін. 

 Основні поняття, терміни та визначення. 



 

Модуль 2 «Елементи режимів різання. Інструментальні матеріали» 

 Елементи режимів різання та геометрія шару, що зрізується, при різних видах обробки. 

 Інструментальні матеріали. 

 Загальні уявлення про процес деформування твердих тіл. Стружкоутворення. 

 

Модуль 3 «Сили різання. Теплові явища» 

 Сили різання при точінні. Вплив умов різання на складові сили різання. Динаміка 

різання. 

 Теплові явища в процесі різання. 

 Зношення, міцність та стійкість ріжучих інструментів. 

 

Модуль 4 «Особливості різноманітних видів обробки» 

 Особливості процесу різання при різних видах обробки. 

 Утворення геометрії обробленої поверхні, напруженості та властивостей поверхневого 

шару матеріалу обробленої деталі. 

 Особливості різання при чистовій лезвійної та абразивної обробці. 

 

Модуль 5 «Особливості системи різання матеріалів» 

 Взаємозв’язок явищ при обробці різанням. Обробка різанням, як система. 

 Регулювання параметрів функцюювання системи різання шляхом впливу на поверхневі 

явища та підводом додаткових джерел енергії. 

 Особливості функцюювання системи різання при обробці різних матеріалів. 

 Підвищення ефективності процесів механічної обробки матеріалів та якості виробів. 

 

4.  Список  рекомендованої  літератури 


