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Постановка проблеми. В сучасних реаліях при розробці складних 

вузлів та агрегатів все більшого значення надаєтся вміння конструктора 
скомпонувати єдиний механізм з великої кількості складових елементів. 
Здебільшого ці компоненти стандартизовані і їх характеристики закладені в державних 
стандартах. Вміння користуватись довідковою інформацією та правильно її 
використовувати- мета розробленої авторами контольної роботи. 

Аналіз останніх досліджень. Існуючі завдання з теми «Вал. 
Конструктивні елементи валу» для студентів Механіко-машинобудівного 
інституту не відповідають сучасним вимогам. Це стосується як 
можливостей по теоретичній підготовці так і застосування на практичних 
заняттях. В з’вязку з цим з’являється нагальна потреба розробки і 
подальшого тестового впровадження нових пакетів програмованого 
контролю.Саме такі умови і були відображені в варіантах завдань, які 
пропонувались для самостійного розв’язку студентам ММІ.    

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Запропонувати 
нові завдання для програмованого контролю з теми «Вал. Конструктивні 
елементи валу». 

Основна частина. В данній роботі пропонується новий підхід до 
проведення контролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу студентами. 
Завдання складається з трьох частин. (Рис 1). 

Спочатку студенти мають визначити варіант головного вигляду. При 
виборі варіанту має враховуватись: спосіб обробки, кріплення і кількість 
технологічних операцій. 

В другій частині студенти мають відповісти на питання: потрібна 
кількість зображень, назви елементів валу, визначення параметру 
шорсткості, зображення, розміри та спосіб визначення та вибору виносних 
елементів. 



 

Рис 1. Вал. Конструктивні елементи вала. 
 

Висновки. Запропонований варіант  контрольної роботи дозволить 
якісно оцінити рівень засвоєння матеріалу і своєчасно внести необхідні  
корективи для подальшого якісного проведення навчального процесу. 
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