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Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета - надання студентам знань загальних техніко-економічних 

закономірностей технологічних систем галузей хазяйства в ринкових умовах 

інтенсивних форм їх розвитку. 

Завдання - формування у студентів комплексу знань про загальні 

закономірності та тенденції розвитку сучасного виробництва, суть 

взаємопов'язаних етапів виробничого процесу - від заготівельного до 

одержання готового виробу, склад і призначення основних елементів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: залежність економічних показників виробництва від науково-

технічного рівня розвитку технології. 

вміти: пояснювати необхідність та економічну корисність 

використання у виробництва нових, прогресивних технологій. 

 

Теми рефератів по дисципліні «Система технологій промисловості» 

 

1. Технологія й технологічні системи: основні поняття й загальна 

структура 

2. Загальне поняття виробництва. Виробнича потужність. 

Виробнича структура 

3. Технологічні процеси. Принципи і їхня класифікація 

4. Технологія собівартості і якість продукції 

5. Ієрархічні рівні технологічних систем 

6. Життєвий цикл технологій 

7. Системообразучі середовища систем технологій 

8. Паливно-енергетичний комплекс України 

9. Системи технологій виробництва сировини. Сировинна база 

України. Класифікація сировини 

10. Мінеральна сировина. Рудна, нерудна й горюча сировина 

11. Основні технології видобутку, підготовки й збагачення сировини 

12. Металургійний комплекс  України. Загальна характеристика й 

сучасний стан 

13. Основні класифікаційні властивості металів 

14. Виробництво, класифікація й застосування чавуну 

15. Сталь, її властивості, виробництво й застосування. Виробництво 

стали в  мартенівських печах. Класифікація сталей, їхньої властивості й 

застосування 

16. Сталь, її властивості, виробництво й застосування. Виробництво 

стали в  кисневих конвертерах. Класифікація сталей, їхньої властивості й  

застосування 

17. Сталь, її властивості, виробництво й застосування. Виробництво 

стали в  електропечах. Класифікація сталей, їхньої властивості й 

застосування 
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18. Кольорова металургія  України. Характеристика галузі, сучасний  

стан.  

19. Мідь. Загальна схема виробництва, властивості, застосування. 

Сплави міді. 

20. Алюміній. Загальна схема виробництва, властивості, 

застосування. Сплави алюмінію 

21. Благородні метали. Поняття про проби 

22. Легкоплавкі метали 

23. Титан. Властивості, виробництво, застосування 

24. Порошкова металургія 

25. Сутність ливарного виробництва, види технологічних процесів 

лиття. Лиття в піщано-глинисті форми 

26. Сутність ливарного виробництва, види технологічних процесів 

лиття. Лиття по виплавлюваним (випалюваним) моделях. Лиття в оболонкові 

форми 

27. Сутність ливарного виробництва, види технологічних процесів 

лиття. Лиття в кокіль 

28. Сутність ливарного виробництва, види технологічних процесів 

лиття. Лиття під тиском. Відцентрове лиття 

29. Обробка металів тиском. Прокатне виробництво. Сортамент  

прокату 

30. Обробка металів тиском. Пресування й волочіння 

31. Обробка металів тиском. Кування й штампування 

32. Металорізальні верстати, їхня класифікація й призначення 

33. Основні вузли й механізми металорізальних верстатів 

34. Механізація й автоматизація металообробки. 

35. Системи технологій зварювального виробництва 

36. Складальне виробництво. Основні поняття 

37. Технологічний цикл виготовлення виробів у машинобудуванні 

38. Корозія. Види корозії й методи захисту від її 

39. Виробництво будівельних матеріалів, їхня класифікація й 

властивості. Кам'яні матеріали 

40. Виробництво будівельних матеріалів, їхня класифікація й 

властивості. Керамічні матеріали 

41. Виробництво будівельних матеріалів, їхня класифікація й 

властивості. Деревні матеріали 

42. Виробництво будівельних матеріалів, їхня класифікація й 

властивості. В'язкі матеріали 

43. Виробництво будівельних матеріалів, їхня класифікація й 

властивості. Бетони й будівельні розчини. 

44. Основні технолого-економічні нормативні документи в 

будівництві. 

45. Проектування будівництва. 

46. Основні види будівельних робіт 

47. Основні частини будинків і їхнє конструктивне виконання 
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48. Інженерне встаткування будинків і споруджень. 

49. Системи технологій хімічної й нафтохімічної промисловості. 

Основні технології, види одержуваної продукції. 

50. Пластмаси. Властивості, виробництво, застосування. 

Виготовлення  виробів із пластмас 

 

Робота виконується  самостійно !!!  

 

Вимоги до оформлення 

 

Структура  реферату 
Текст  повинен містити: 

 титульну сторінку (зразок оформлення додається); 

 зміст; 

 вступ; 

 основну частину (розділи); 

 висновки; 

 додатки (при необхідності); 

 список використаних джерел (зразок оформлення додається). 

 

 Зміст включає найменування і номери початкових сторінок всіх 

розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступ, 

висновків по розділах, загальних висновків, додатків (якщо є), списку 

використаної літератури (див. зразок). 

 Вступ розкриває суть і стан питання і її значущість, обґрунтування 

необхідності проведення дослідження. 

Далі представляють загальну характеристику дослідження в 

рекомендованій нижче послідовності. 

Основна частина складається з розділів, підрозділів, пунктів, 

підпунктів. Кожен розділ починається з нової сторінки.  

Додатки (якщо є) 

До додатків за необхідністю доцільного включати допоміжний 

матеріал: 

 проміжні математичні докази, формули і розрахунки; 

 таблиці допоміжних цифрових даних; 

 протоколи й акти випробувань, впровадження, розрахунки 

економічного ефекту; 

 інструкції і методики, опис алгоритмів і програм рішення задачі на 

ЕОМ; 

 допоміжні ілюстрації та ін. 

 

Список використаних джерел 

Список слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших 

авторів або заголовків. 
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Бібліографічний опис джерел складається відповідно до стандартів 

бібліотечної і видавничої справи, що діють. 

 

Правила оформлення рефератів 

 

Загальні вимоги 

Обсяг роботи розрахований на комп'ютерний набір з використанням 

шрифту текстового редактора Word розміру 14 з полуторним (1,5) 

міжрядковим інтервалом. 

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: 

- ліве – не менше 20 мм; 

- праве – не менше 10 мм; 

- верхнє і нижнє – не менше 20 мм. 

Вписувати в текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні 

позначення, якщо немає можливості провести комп'ютерний набір, треба 

чорнилом або пастою тільки чорного кольору. 

Текст основної частини реферату ділиться на розділи, підрозділи, 

пункти і підпункти. 

Заголовки структурних частин роботи (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, 

ВИСНОВКИ, ДОДАТКИ (якщо є), СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ) 

друкуються великими буквами симетрично до тексту. 

Заголовки підрозділів друкуються рядковими (маленькими) буквами 

(окрім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не 

ставиться. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, то їх 

розділяють крапкою. 

Заголовки пунктів друкуються рядковими буквами (окрім першої 

великої) з абзацного відступу в розрядці у підборі до тексту. Наприкінці 

заголовка, надрукованого у підбір до тексту, крапка не ставиться. 

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і текстом 

повинна складати 2 інтервали. 

Кожну структурну частину реферату слід починати з нової сторінки. 

У загальний обсяг реферату не входять додатки, список 

використаних джерел, таблиці і малюнки, які повністю займають площу 

сторінки. Проте всі сторінки вказаних елементів роботи підлягають нумерації 

на загальній підставі. 

Нумерація 

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 

малюнків, таблиць, здійснюється арабськими цифрами без знаку №.  

Першою сторінкою реферату є титульна сторінка, проте номер 

сторінки на ньому не ставиться. На наступних сторінках номер ставиться у 

правому нижньому кутку сторінки без крапки. 

Такі структурні частини, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, 

висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. 

Звертаємо увагу на те, що всі сторінки, на яких розташовані вказані 

структурні частини роботи, нумеруються звичайним способом. Не 
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нумеруються лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: „1. Вступ” або 

„Розділ 5. Висновки”. 

Номер розділу ставиться після слова „РОЗДІЛ”, після номера крапка 

не ставиться. Далі з нового рядка друкується заголовок розділу. 

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставиться крапка. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, 

наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Заголовок підрозділу 

друкується на тому ж рядку.  

Пункти нумеруються в межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими 

ставиться крапка. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад, 1.3.2. 

(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Заголовок пункту 

друкується на тому ж рядку.  

Підпункти нумеруються в межах кожного пункту за таким же 

правилом, як і пункти. 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти і т.п.) і 

таблиці необхідно представляти безпосередньо після тексту, де вони 

згадуються вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, 

розміщені на окремих сторінках реферату, включаються в загальну 

нумерацію сторінок. Таблиця, малюнок або креслення, розміри яких 

перевищують формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у 

відповідних місцях після згадки в тексті або у додатках. 

Ілюстрації позначаються словом „Мал.” і нумеруються послідовно 

в межах розділу, за винятком ілюстрацій, представлених в додатках. 

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Мал. 1.2 (другий 

малюнок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснюючі підписи 

розміщуються послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі  представлена 

одна ілюстрація, то вона нумерується за загальними правилами. 

Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, 

представлених у додатках). У правому верхньому кутку над відповідним 

заголовком таблиці розміщується надпис „Таблиця” з вказівкою її номера. 

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера 

таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: Таблиця 1.2 (друга таблиця 

першого розділу). Якщо в розділі одна таблиця, вона нумерується згідно із  

загальними правилами. 

При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку друкують слова 

„Продовж. табл.” і вказують її номер, наприклад: Продовж. табл. 1.2. 

Кожна таблиця повинна мати назву, яка друкується жирним шрифтом і 

розміщується над таблицею. Слово „Таблиця” і її назва починаються з 

великої букви. 

Загальні правила цитування і посилань на використані джерела 

При написанні реферату учень повинен посилатися на джерела, з 

яких беруться матеріали для роботи або окремі результати, на ідеях і 
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висновках яких джерел розробляються проблеми, завдання, окремі питання. 

Посилатися слід на останнє видання публікації. 

Якщо використовуються матеріали з монографій, оглядових статей, 

інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно 

точно вказати номер сторінки, ілюстрації, таблиць з джерела, на яке є 

посилання у рефераті. 

Для підтвердження власних аргументів або для критичного аналізу 

того чи іншого друкарського джерела слід наводити цитати. Науковий 

етикет наказує точно відтворювати цитований текст, бо скорочення можуть 

перекрутити зміст, закладений автором. 

Загальні вимоги до цитування наступні: 

- текст цитати береться у лапки і наводиться в тій граматичній формі, в 

якій він представлений у першоджерелі; 

- цитування повинне бути повним, без довільного скорочення 

авторського тексту і без спотворення думки автора. Пропуск слів, 

пропозицій, абзаців при цитуванні допускається без спотворення авторського 

тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться в будь-якому місці 

цитати (на початку, в середині, в кінці). Три крапки у середині цитати 

беруться у фігурні дужки <…>. Якщо перед опущеним текстом або після 

нього стояв розділовий знак, то він опускається; 

- кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело 

(вказується порядковий номер джерела, номер сторінки в квадратних дужках: 

[7, с. 5]. При посиланні на декілька джерел одночасно ставиться крапка з 

комою перед порядковими номерами: [4; 6; 11]); 

- при непрямому цитуванні (викладі думок іншого автора своїми 

словами) слід бути максимально точним у викладі думок автора, коректним 

щодо оцінки його результатів, вказувати відповідні посилання на джерело; 

- якщо учень, наводячи цитату, виділяє у ній деякі слова, то робиться 

спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділені слова, 

ставиться крапка, потім тире і вказуються ініціали студента (перші букви 

імені і прізвища), а весь текст застереження розміщується у круглих дужках. 

Наприклад: (курсив наш. – А. С.), (підкреслено нами. – А. С.), (розбиття 

наше. – А. С.). 

Оформлення списку використаних джерел 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який 

містить бібліографічний опис і розміщується після висновків. 

Далі – див. зразок, де представлені приклади оформлення 

бібліографічного опису різних джерел, запропонований ВАК України. 

 

Додатки 

Додатки оформлюються як продовження реферату на наступних її 

сторінках. Їх розміщують у порядку появи посилань в роботі. 

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках, то кожний 

додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати 

заголовок, який друкується вгорі маленькими буквами (окрім першої 



 10 

заголовної букви). Посередині рядка над заголовком друкується з великої 

букви слово „Додаток” і велика буква, яка маркує додаток. 

Додатки позначаються послідовно великими буквами російського або 

українського алфавіту, наприклад: Додаток А, Додаток Б. Один додаток 

позначається як Додаток А. 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

 1.  Горобец И.А., Михайлов А.Н. Системы технологий 

(современные понятия, особенности, характеристики). Учебное пособие. –4 -

е изд., перераб. и доп. - Донецк: Технополис, 2006. – 303 с.  

 2. Багров Н.М., Трофимов Г.А., Андреев В.А. Основы отраслевых 

технологий: Учебное пособие.– 2-е издание, дополненное и переработанное.– 

СПб.: Изд-во СПбГУ-ЭФ, 2010.– 256 с.  

 3.  Остапчук М.В., Сердюк Л.В., Овсянникова Л.К. Система 

технологій. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 368 с. 

Допоміжна 
1. 1. Маталин А.А. Технология машиностроения - Л. 

Машиностроение,1985г-496с. 

2. Гинберг А.М., Хохлов Б.А., Дрякина И.П. и др. Технология 

важнейших отраслей промышленности - М.: Высшая школа, 1985. 

3. Баяк О.Г. Системи технологій галузей народного господарства - К.: 

НМК ВО, 1991. 

4. Никіфоров В.М. Технологія металів і конструкційні матеріали - К.: 

Вища школа, 1984. 

5. Серый И.С. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 

измерения - М.: Агропромиздат, 1987. 

6. Бондаренко А.В. Технология химической промышленности - К.: 

Вища школа, 1984. 

7. Воробьев Б.М., Бурчаков А.С. Основы технологии горного дела - М.: 

Недра, 1973. 

8. Воскобойников В.Г., Кудрин В.А., Якушев А.М. Общая металлургия. 

Учебник для вузов - М.: Металлургия, 1985. 

9. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: 

Учебник для ВТУЗов/ А.И. Якушев и др. - М.: Машиностроение , 1990 . 

10.  Баптиданов Л.И.,  Тарасов В.И.  Электрические станции и 

подстанции - М.: Энергия, 1969 . 

11. Технология конструкционных материалов / А.М. Дальский и др. - 

М.: Машиностроение, 1990. 

12.  Глінка Л.М. Загальна хімія. - К.: Висш. шк., 1984. 
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