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Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

V семестр для бакалаврів 

Факультети/ННЦ, студентам 

яких пропонується 

Транспортна інженерія 

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

здатність приймати обґрунтовані рішення під час проектування 

механізмів і машин; здатність застосовувати типові методики та 

комп’ютерні програмні засоби для розв’язування інженерних 

завдань з проектування механізмів і машин 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

Вища математика; Інформатика; Нарисна геометрія та 

інженерна графіка; Комп’ютерна графіка; Теоретична механіка; 

Опір матеріалів 

Основні теми дисципліни Головні показники машин. Довговічність машин (лекції – 4 

год.). 

Положення та прийоми при конструюванні (лекції – 2 год.; 

практ. заняття – 2 год.). 

Вагова ефективність та жорсткість конструкцій (лекції – 4 год.). 

Міцність деталей (лекції – 6 год.; практ. заняття – 12 год.). 

Принципи раціонального конструювання деталей і вузлів (лекції 

– 14 год.; практ. заняття – 4 год.). 

Основи використання САПР (лекції – 2 год.; практ. заняття – 

14 год.) 

Самостійна робота – підготовка до аудиторних занять; 

опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях 

(Конструювання кріпильних з’єднань. Застосування типових 

приводів і механізмів. Забезпечення зручності обслуговування і 

ремонту машин на етапі конструювання. Технічна естетика при 

конструюванні машин. Разом – 8 год.) 

Мова викладання українська 
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