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Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

V та VІ семестр для бакалаврів 

Факультети/ННЦ, студентам 

яких пропонується 

Транспортна інженерія 

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію про 

деталі, вузли, механізми, машини; 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; Фізика; Теоретична 

механіка; Опір матеріалів; Теорія механізмів і машин 

Основні теми дисципліни Загальні поняття про деталі, вузли, механізми та машини (лекції 

– 2 год.). 

Будова, класифікація та особливості розрахунку типових 

приводів (лекції – 2 год.; практ. заняття – 4 год.; лабор. работи – 

2 год.). 

Особливості конструктивного виконання та розрахунку 

механічних передач (лекції – 18 год.; практ. заняття – 2 год.; 

лабор. роботи – 6 год.). 

Конструкція та основні методики проектування опорних вузлів 

валів і осей (лекції – 12 год.; практ. заняття – 6 год.; лабор. 

роботи – 4 год.). 

Будова, призначення та особливості використання різних видів 

з’єднань деталей механізмів і машин (лекції – 14 год.; практ. 

заняття – 4 год.; лабор. роботи – 4 год.). 

Використання САПР під час проектування механізмів і машин 

(практ. заняття – 16 год.) 

Самостійна робота – підготовка до аудиторних занять, 

виконання курсового проекту. 

Мова викладання українська 
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