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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

В восьмому семестрі з навчальної дисципліни "Проектування приладів" 

проводиться модульний контроль у вигляді модульної контрольної роботи, 

підготовка до якої здійснюється за рахунок практичних занять з курсу та часу, 

відведеного на самостійну роботу студента. 

Модульну контрольну роботу виконують на аркушах формату А4, 

скріплених між собою. Титульний аркуш модульної контрольної роботи 

наведено в Додатку А. 

Варіант виконання модульної контрольної роботи для кожного студента 

призначає викладач, який проводить дану контрольну роботу.  

При підготовці до модульної контрольної роботи кожному студенту 

необхідно ознайомитись з переліком запитань, що виносяться на модульний 

контроль, переглянути конспект лекцій, повторити поняття та зміст лекційного 

матеріалу тощо. Критерії оцінок модульної контрольної роботи наведено в 

Додатку Г. 

Студенти, які отримали оцінку "незадовільно" обов'язково повинні 

переписати модульну контрольну роботу в час, відведений для консультацій з 

навчальної дисципліни. Повторне написання модульної контрольної роботи 

допускається при відсутності студента на попередньому написанні цієї 

контрольної роботи з поважної причини, а також у випадку отримання ним при 

першому написанні оцінок Fx (2) або F (2). Якщо студент не написав модульної 

контрольної роботи до початку екзаменаційної сесії або отримав незадовільну 

оцінку при складанні заліку (F, Fx), то він буде відрахований з НТУУ "КПІ", за 

не виконання навчальної програми. 

Модульна контрольна робота з дисципліни включає теоретичний 

матеріал, задачі. Приклад вирішення варіантів задач, що входять в склад 

модульної контрольної роботи наведено в Додатку Б. Варіанти модульної 

контрольної роботи наведено в Додатку В. 
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ДОДАТОК А Титульний аркуш модульної контрольної роботи 
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ДОДАТОК В. Варіанти модульної контрольної роботи 

 

Варіант №1 

1. Завдання та цілі проектування. 

2. Надійність приладу при проектуванні. Ймовірність безвідмовної 

роботи приладу. 

3. Виконайте розрахунок по відхиленням посадки    
   (

     
     

)

          
 у 

системі отвору та визначте якою є посадка надайте графічне зображення. 

 

Варіант №2 

1. Проектування та об’єм проекту. 

2. Врахування випадкової похибки при проектуванні приладу. 

3. Виконайте розрахунок по відхиленням посадки    
  (

      
 

)

  (
      
       

)
 у 

системі отвору та визначте якою є посадка, надайте графічне зображення. 

 

Варіант №3 

1. Порядок виконання проекту. 

2. Похибки приладу. Класифікація похибок в залежності від методів 

обліку. 

3. Виконайте розрахунок по відхиленням посадки    
  (

      
 

)

   (
      
       

)
 у 

системі отвору та визначте якою є посадка, надайте графічне зображення. 

 

Варіант №4 

1. Сьомий етап проектування приладу. Які роботи виконують на 

даному етапі? 

2. Міцність приладу. Основні аспекти, на які необхідно звернути 

увагу, при проектуванні приладу. 

3. Виконайте розрахунок по відхиленням посадки    
  (

      
 

)

  (
     
     

)
 у 

системі отвору та визначте якою є посадка, надайте графічне зображення. 

 

Варіант №5 

1. Стандартизація при проектуванні приладів. 

2. Структурна схема приладу. Навести приклад. 

3. Виконайте розрахунок по відхиленням посадки    
  (

      
 

)

  (
      
      

)
 у 

системі отвору та визначте якою є посадка, надайте графічне зображення. 
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Варіант №6 

1. Економічно спрямоване проектування. Фактори, що визначають 

економічність приладу. 

2. Основні критерії працездатності приладу. 

3. Виконайте розрахунок очікуваної долі з’єднань при зборці деталі з 

зазором (ймовірність зазору   ) і долю з’єднань з натягом (ймовірність натягу 

  ) для посадки    
  (

      
 

)

  (
      
      

)
. При умові нормального закону розподілу розмірів 

деталей при виробництві, зборка без підгону, допуски рівні шести 

квадратичним відхиленням  . 

 

Варіант №7 

1. Задачі проектування. 

2. Поверхнева міцність приладу. 

3. Виконайте розрахунок очікуваної долі з’єднань при зборці деталі з 

зазором (ймовірність зазору   ) і долю з’єднань з натягом (ймовірність натягу 

  ) для посадки    
   (

     
     

)

          
. При умові нормального закону розподілу розмірів 

деталей при виробництві, зборка без підгону, допуски рівні шести 

квадратичним відхиленням  . 

 

Варіант № 8 

1. Четвертий етап проектування приладу. Які роботи виконують на 

даному етапі? 

2. Основні аспекти, які необхідно враховувати при розрахунку 

поверхневої міцності. 

3. Виконайте розрахунок по відхиленням посадки    
  (

      
 

)

  (
     
      

)
 у 

системі отвору та визначте якою є посадка, надайте графічне зображення. 

 

Варіант № 9 

1. Цілі проектування. 

2. Функціональна схема приладу. Навести приклад. 

3. Виконайте розрахунок по відхиленням посадки    
  (

      
 

)

  (
     
     

)
 у 

системі отвору та визначте якою є посадка, надайте графічне зображення. 

 

Варіант №10 

1. Цілі та задачі при проектуванні приладів. 
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2. Принципова схема приладу. Навести приклад. 

3. Виконайте розрахунок очікуваної долі з’єднань при зборці деталі з 

зазором (ймовірність зазору   ) і долю з’єднань з натягом (ймовірність натягу 

  ) для посадки    
  (

      
 

)

  (
      
      

)
. При умові нормального закону розподілу розмірів 

деталей при виробництві, зборка без підгону, допуски рівні шести 

квадратичним відхиленням  . 

 

Варіант №11 

1. Четвертий етап проектування приладу. Виконайте розробку етапу 

на прикладі. 

2. Теплостійкість приладу при проектуванні. Назвіть групи розподілу 

приладів в залежності від температури оточуючого середовища. 

3. Виконайте розрахунок по відхиленням посадки    
  (

      
 

)

  (
     
      

)
 у 

системі отвору та визначте якою є посадка, надайте графічне зображення. 

 

Варіант № 12 

1. П’ятий етап проектування приладу. Які роботи виконують на 

даному етапі? 

2. Зносостійкість деталей приладу. Методи її зменшення. 

3. Виконайте розрахунок очікуваної долі з’єднань при зборці деталі з 

зазором (ймовірність зазору   ) і долю з’єднань з натягом (ймовірність натягу 

  ) для посадки    
  (

      
 

)

  (
      
       

)
. При умові нормального закону розподілу розмірів 

деталей при виробництві, зборка без підгону, допуски рівні шести 

квадратичним відхиленням  . 

 

Варіант № 13 

1. Компоновка при проектуванні приладу. 

2. Схема розробки проекту приладу. 

3. Виконайте розрахунок очікуваної долі з’єднань при зборці деталі з 

зазором (ймовірність зазору   ) і долю з’єднань з натягом (ймовірність натягу 

  ) для посадки    
  (

      
 

)

   (
      
      

)
. При умові нормального закону розподілу розмірів 

деталей при виробництві, зборка без підгону, допуски рівні шести 

квадратичним відхиленням  . 

 

Варіант № 14 
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1. Основні етапи компоновки. 

2. Жорсткість деталей приладу. Коли виконується розрахунок 

елементів приладу на жорсткість? 

3. Виконайте розрахунок очікуваної долі з’єднань при зборці деталі з 

зазором (ймовірність зазору   ) і долю з’єднань з натягом (ймовірність натягу 

  ) для посадки    
  (

      
 

)

  (
     
     

)
. При умові нормального закону розподілу розмірів 

деталей при виробництві, зборка без підгону, допуски рівні шести 

квадратичним відхиленням  . 

 

Варіант № 15 

1. Шостий етап проектування приладу. Які роботи виконують на 

даному етапі? 

2. Віброміцність приладу при проектуванні. 

3. Виконайте розрахунок очікуваної долі з’єднань при зборці деталі з 

зазором (ймовірність зазору   ) і долю з’єднань з натягом (ймовірність натягу 

  ) для посадки    
  (

      
 

)

  (
     
     

)
. При умові нормального закону розподілу розмірів 

деталей при виробництві, зборка без підгону, допуски рівні шести 

квадратичним відхиленням  . 

 

Варіант № 16 

1. Третій етап проектування приладу. Виконайте розробку етапу на 

прикладі. 

2. Точність приладу при проектуванні. 

3. Виконайте розрахунок по відхиленням посадки    
  (

      
 

)

  (
      
      

)
 у 

системі отвору та визначте якою є посадка, надайте графічне зображення. 

 

Варіант № 17 

1. Уніфікація у проектуванні приладу. 

2. Другий етап проектування приладу. Виконайте розробку етапу на 

прикладі. 

3. Виконайте розрахунок очікуваної долі з’єднань при зборці деталі з 

зазором (ймовірність зазору   ) і долю з’єднань з натягом (ймовірність натягу 

  ) для посадки    
  (

      
 

)

  (
      
      

)
. При умові нормального закону розподілу розмірів 

деталей при виробництві, зборка без підгону, допуски рівні шести 

квадратичним відхиленням  . 
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Варіант № 18 

1. Стандартизація при проектуванні приладу. 

2. Етапи проектування приладу. 

3. Виконайте розрахунок очікуваної долі з’єднань при зборці деталі з 

зазором (ймовірність зазору   ) і долю з’єднань з натягом (ймовірність натягу 

  ) для посадки    
  (

      
 

)

  (
      
      

)
. При умові нормального закону розподілу розмірів 

деталей при виробництві, зборка без підгону, допуски рівні шести 

квадратичним відхиленням  . 

 

Варіант № 19 

1. Основні технічні документи при розробці приладу. 

2. Перший етап проектування приладу. Виконайте розробку етапу на 

прикладі. 

3. Виконайте розрахунок очікуваної долі з’єднань при зборці деталі з 

зазором (ймовірність зазору   ) і долю з’єднань з натягом (ймовірність натягу 

  ) для посадки    
   (

     
     

)

          
. При умові нормального закону розподілу розмірів 

деталей при виробництві, зборка без підгону, допуски рівні шести 

квадратичним відхиленням  . 

 

Варіант № 20 

1. Завдання та цілі проектування. 

2. Вібростійкість приладу при проектуванні. Який необхідний 

розрахунок при цьому і що враховують? Наведіть приклад. 

3. Виконайте розрахунок по відхиленням посадки    
  (

      
 

)

  (
     
      

)
 у 

системі отвору та визначте якою є посадка, надайте графічне зображення. 
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ДОДАТОК Г.  

 

Таблиця 1 - Критерії оцінок модульної контрольної роботи  

Оцінка Критерії 

Відмінно А (5) 

Студент повністю, якісно і об'єктивно розкрив 

теоретичні питання, дав правильні відповіді на 

контрольні питання, правильно вирішив задачі. 

Дуже добре В (4) 

Добре С (4) 

Студент не повністю, але якісно і об'єктивно розкрив 

теоретичні питання, дав правильні, але не повноцінні 

відповіді на контрольні питання, допустив  незначну 

помилку (кількісну і методичну) при вирішенні 

завдань. 

Задовільно D (3) 

Достатньо E (3) 

Студент не повністю і не якісно розкрив теоретичні 

питання, дав неправильні (до 50%) відповіді на 

контрольні питання, неправильно кількісно але 

правильно методично вирішив завдання. 

Незадовільно F, Fх (2) 

Студент не розкрив теоретичні питання, дав 

неправильні відповіді на контрольні питання (понад 

50%), неправильно (кількісно і методично) вирішив 

завдання або не виконав поставлені завдання взагалі. 
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ДОДАТОК Д Значення інтегралу ймовірності       
 

√  
∫   

  

 
 

 
    

                            

0,01 0,0040 0,31 0,1217 0,72 0,2642 1,80 0,4641 

0,02 0,0080 0,32 0,1255 0,74 0,2703 1,85 0,4678 

0,03 0,0120 0,33 0,1293 0,76 0,2764 1,90 0,4713 

0,04 0,0160 0,34 0,1331 0,78 0,2823 1,95 0,4744 

0,05 0,0199 0,35 0,1368 0,80 0,2881 2,00 0,4772 

0,06 0,0239 0,36 0,1406 0,82 0,2939 2,05 0,4798 

0,07 0,0279 0,37 0,1443 0,84 0,2995 2,10 0,4821 

0,08 0,0319 0,38 0,1480 0,86 0,3051 2,15 0,4842 

0,09 0,0359 0,39 0,1517 0,88 0,3106 2,20 0,4861 

0,10 0,0398 0,40 0,1554 0,90 0,3159 2,25 0,4878 

0,11 0,0438 0,41 0,1591 0,92 0,3212 2,3 0,48928 

0,12 0,0478 0,42 0,1628 0,94 0,3264 2,35 0,49061 

0,13 0,0517 0,43 0,1664 0,96 0,3315 2,40 0,49180 

0,14 0,0557 0,44 0,1700 0,98 0,3365 2,45 0,49286 

0,15 0,0596 0,45 0,1736 1,00 0,3413 2,50 0,49379 

0,16 0,0636 0,46 0,1772 1,05 0,3531 2,55 0,49461 

0,17 0,0675 0,47 0,1808 1,10 0,3643 2,60 0,49534 

0,18 0,0714 0,48 0,1844 1,15 0,3749 2,65 0,49598 

0,19 0,0753 0,49 0,1879 1,20 0,3849 2,70 0,49653 

0,20 0,0793 0,50 0,1915 1,25 0,3944 2,75 0,49702 

0,21 0,0832 0,52 0,1985 1,30 0,4032 2,85 0,49781 

0,22 0,0871 0,54 0,2054 1,35 0,4115 2,95 0,49841 

0,23 0,0910 0,56 0,2123 1,40 0,4192 3 0,49865 

0,24 0,0948 0,58 0,2190 1,45 0,4265 3,1 0,49918 

0,25 0,0987 0,60 0,2257 1,50 0,4332 3,2 0,49931 

0,26 0,1020 0,62 0,2324 1,55 0,4394 3,4 0,49966 

0,27 0,1064 0,64 0,2389 1,60 0,4452 3,6  0,49984 

0,28 0,1103 0,66 0,2454 1,65 0,4505 3,8 0,499928 

0,29 0,1141 0,68 0,2517 1,70 0,4554 4 0,4999683 

0,30 0,1179 0,70 0,2580 1,75 0,4599 4,5 0,4999966 

      5 0,499999713 
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1. Основы проектирования деталей машин: В.Л. Устиненко, Н.Ф. 
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