
Вища математика 

Література: В. П. Дубовик, І. І. Юрик. Вища математика. Навчальний 

посібник. Київ. 2013. 

Завдання: Повторити матеріал за конспектом (теми 1-6) , Р. 1-6 за 

підручником. 

 

Технічна механіка 

Доопрацювати тему: «Деталі машин і механізмів». Питання: вали та осі, 

проектний розрахунок валів, перевірочний розрахунок валів, підшипники 

ковзання, підшипники кочення, їх призначення і класифікація, муфти. 

Матеріали: 

http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/%D0%9A%D1%83

%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%

B9%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BC

%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf 

 

Системи ЧПК в механообробці 

Завдання: самостійно опрацювати тему  

«Системи ЧПК в гнучкому виробництві». Питання: Підготовка КП для 

ПР та РТК. Циклові системи керування. Позиційно-контурні системи 

керування. Програмування роботи ПР. РТК загальні відомості. Етапи 

програмування РТК. Програмування токарного РТК. Роботи з цикловою 

системою керування. Роботи з позиційною системою керування. Роботи з 

контурною системою керування.   

http://tc.kpi.ua/content/book2005/book3/glav0522/0522.html 

https://studfile.net/preview/5725414/ 

Загальна електротехніка з основами електроніки 

http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf
http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf
http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf
http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf
http://tc.kpi.ua/content/book2005/book3/glav0522/0522.html
https://studfile.net/preview/5725414/


(Література: А.М.Гуржій, А.М.Сільвестров, Н.І.Поворознюк «Електротехніка 

з основами промислової електроніки», Київ, «Форум», 2002) 

Самостійно опрацювати теми: 

1. Принцип дії та будова трифазного асинхронного електродвигуна. 

Однофазні асинхронні двигуни. 

2. Будова і принцип дії синхронного генератора. Синхронні двигуни. 

3.Будова і принцип дії генератора постійного струму. Двигуни постійного 

струму. 

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням. 

Тема уроку:  Розвиток діалогічного мовлення. 

Д/з: підручник Г.П. Ятель  “ Англ.мова для студентів технічних вузів”, 

впр. 8 ст. 11 

   

Тема уроку:  Типи свердлильних верстатів. 

Д/з: зробити презентацію про типи  

свердлильних верстатів  

 

Тема уроку:  Робота з текстовим завданням. 

Д/з: підручник Агабекян  І.П. “Англійська для технічних вузів” ,  

ст. 148 

 

Тема уроку:  Грам. матеріал: повторення часових груп Indefinite 

Д/з: підручник Т.В. Барановська “Граматика англ.мови. Збірник вправ” 

,  

впр. 44 ст. 74-75. 

 

Тема уроку:  Грам. матеріал: повторення часових груп Perfect 

Д/з: підручник Т.В. Барановська “Граматика англ.мови. Збірник вправ” 

,  

впр. 91 ст. 110. 

 



Тема уроку:  Робота з текстовим завданням. 

Д/з: підручник Агабекян  І.П. “Англійська для технічних вузів” ,  

ст. 183 

 

Основи гідравліки 

1. Опрацювання теми «Витікання рідини з отворів та насадок. 

Гідравлічний удар».   

Завдання:  скласти конспект матеріалу              за матеріалами Інтернет 

- джерел. 

2. Повторення матеріалу за конспектом: розділ «Гідростатика». 

Завдання:  підготувати відповіді на 10 контрольних запитань за 

матеріалами Інтернет-джерел щодо властивостей рідини, основного 

рівняння  гідростатики, гідростатичного тиску, одиниць вимірювання 

тиску, приладів        для вимірювання тиску.  

3. Опрацювання  основних понять і визначень  гідродинаміки              за 

конспектом і матеріалами Інтернет-джерел. 

Завдання:  підготувати відповіді на 10 контрольних запитань      щодо 

потоку рідини, режимів руху рідини, втрат напору,  гідравлічного удару,  

основних рівнянь гідродинаміки.  

 

Економіка, організація та планування виробництва 

Література: Шигда В.В. та ін. “Економіка підприємства”. 

Завдання: самостійно опрацювати наступні теми: 

1. Нормування витрат матеріальних ресурсів та оборотних коштів (норма, 

норматив, нормовані та ненормовані обор. кошти) 

2. Показники та шляхи ефективності використання оборотних коштів 

(швидкість обороту оборотних коштів) 



3. Персонал підприємства (поняття персонал, облікова, середньооблікова 

чисельність; тимчасовий, сезонний персонал ) 

4. Структура персоналу (поняття спеціальність, кваліфікація, структура 

персоналу -соціальна, вікова, за кваліфікацією) 

5. Рух персоналу та його показники (мобільність персоналу, внутрішня та 

зовнішня мобільність ) 

6. Показники та методи вимірювання продуктивності праці (поняття 

продуктивності праці, показники продуктивності праці-виробіток. 

трудомісткість. їх розрахунок) 

 

Металорізальні верстати 

Література: М.Г.Чумак. “Фрезерна справа”. 

Завдання: самостійно опрацювати §15-16 

 

Технологія машинобудування 

Література: В.Ю. Новіков “Технологія машинобудування”. ч. 1, 2012 р. 

Завдання: самостійно опрацювати: Гл. 9-10 

 

Технологічне оснащення 

Література: Б.І.Черпаков.  “Технологічне оснащення”. 

http://mkdgma.org.ua/wp-

content/uploads/2018/02/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%

97-1.pdf 

Завдання: самостійно опрацювати теми: 

- Основні та допоміжні опори. Опори для деталей, які встановлюють 

циліндричними поверхнями. Класифiкацiя установчих елементiв 

пристроїв  

http://mkdgma.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97-1.pdf
http://mkdgma.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97-1.pdf
http://mkdgma.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97-1.pdf


- Площинні опори. Наставні елементи пристроїв для встановлення 

заготовок по зовнішніх і внутрішніх циліндричних поверхнях. 

Установка заготовок по зовнішніх циліндричних поверхнях.Установка 

заготовок по внутрішніх циліндричних поверхнях  

- Базування деталей на поверхні центрових отворів. Графічне 

зображення опор і наставних пристроїв. Похибки установки заготовок.  

- Розрахунок похибок встановлення заготовок на типові наставні 

елементи. 

Чинники успішного працевлаштування 

Література: Драган О.І. Чинники успішного працевлаштування за фахом. 

Київ. “Кафедра”, 2014 р. 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_673_69088041.pdf  

Повторити матеріал по темах за курс. Практичні завдання 2, 3 ст. 167. 

 

Технічне нормування 

Самостійно опрацювати стор. 37-47 і відповісти на питання після кожної 

теми: 

http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2231/1/1.%20%D0%91%D0%

B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%91%D0%B

E%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C

%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2

%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%

86%D1%96_%D0%9D%D0%9D%D0%9F.pdf 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_673_69088041.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2231/1/1.%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D0%9D%D0%9D%D0%9F.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2231/1/1.%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D0%9D%D0%9D%D0%9F.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2231/1/1.%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D0%9D%D0%9D%D0%9F.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2231/1/1.%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D0%9D%D0%9D%D0%9F.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2231/1/1.%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D0%9D%D0%9D%D0%9F.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2231/1/1.%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D0%9D%D0%9D%D0%9F.pdf

