
Дисципліна Сучасні методи розрахунку деталей машин 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до вивчення дисципліни «Сучасні методи розрахунку деталей 

машин» є забезпечення достатнього рівня теоретичних знань і практичних 

навичок у здобувачів вищої освіти з: технологія конструкційних матеріалів та 

матеріалознавство, опір матеріалів, деталі машин, взаємозамінність, 

стандартизація і технічні вимірювання, нарисна геометрія, інженерна та 

комп’ютерна графіка, інформатика, електротехніки, електроніки та 

мікросхемотехніки, а також технічного креслення.  

Що буде вивчатися 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

знати: 

– призначення, класифікації, загальні принципи будови САПР; 

– типові проектні процедури процесу проектування; 

– типові схеми (маршрути) процесу проектування; 

– етапи проектування; 

– види забезпечень САПР; 

– стадії життєвого циклу продукції; 

– можливості програмних продуктів автоматизації конструкторської 

підготовки виробництва, що вивчаються в даному курсі, зокрема системи 

проектування креслень схем (електричних, гідравлічних тощо), а також 

системи тримірного моделювання та проектування креслень AutoCAD 

(student version), Inventor; 

– структуру, користувацький інтерфейс, основні команди, що реалізовані в 

програмних продуктах AutoCAD (student version), Inventor; 

– прийоми роботи, що використовуються при створенні двомірних креслень 

та схем в системі AutoCAD (student version); 

– прийоми роботи, що використовуються при створенні структурних, та 

електричних принципових схем в програмі AutoCAD Electrical. 

вміти: 

– виконувати двомірні креслення деталей та схем в системі автоматизованого 

проектування AutoCAD (student version); 

– виконувати креслення структурних схем систем керування та електричних 

принципових схем пристроїв в системі проектування sPlan, створювати 

власні бібліотеки електронних компонентів.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Сучасні методи розрахунку деталей машин» є досить 

важливою у формуванні здобувачів вищої освіти теоретичних знань і 

практичних навиків щодо розуміння про призначення, побудову та 

функціонування САПР тощо, а також розвиток у майбутнього фахівця вміння 

при виконанні виробничих функцій ефективно використовувати сучасні 

програмні продукти на етапі конструкторської підготовки виробництва, 

зокрема при проектуванні систем керування різного роду, інженерних 

конструкцій та електронних пристроїв. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 3. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні 

та інформаційно-комунікаційні технології для дослідження моделей 

об’єктів і процесів автомобільного транспорту, експлуатаційних 

властивостей автомобільних транспортних засобів, здійснення інженерних і 

техніко-економічних розрахунків, створення проектно-конструкторської 

документації та розв’язування інших задач автомобільного транспорту. 

РН 4. Відшуковувати необхідну інформацію в науково-технічній літературі, 

базах даних та інших джерелах; аналізувати та оцінювати цю інформацію. 

РН 7. Аналізувати інформацію, отриману в результаті досліджень, 

узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній 

діяльності. 



РН 9. Аналізувати та оцінювати об’єкти автомобільного транспорту, їх 

системи та елементи. 

РН 15. Брати участь у розробці та реалізації інженерних та/або виробничих 

проектів у сфері автомобільного транспорту, визначати тривалість та 

послідовність робіт, потреби у ресурсах, прогнозувати наслідки реалізації 

проектів. 

РН 23. Аналізувати техніко-експлуатаційні та техніко-економічні 

показники автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів. 

РН 24. Застосовувати математичні та статистичні методи для побудови і 

дослідження моделей об’єктів і процесів автомобільного транспорту, 

розрахунку їх характеристик, прогнозування та розв’язання інших складних 

задач автомобільного транспорту. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК 9. Здатність працювати автономно. 

ЗК 10. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 

ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з основ 

конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів і основ 

розрахунку автомобільних транспортних засобів. 

ФК 5. Здатність складати, оформлювати й оперувати технічною 

документацією технологічних процесів на підприємствах автомобільного 

транспорту. 

ФК 11. Здатність застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення для 

розв’язання складних спеціалізованих задач автомобільного транспорту. 

ФК 15. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи 

збирання, систематизації, узагальнення та обробки інформації. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники 

Форма проведення 

занять 
лекційні, лабораторні заняття, самостійна робота, індивідуальне завдання 

Семестровий 

контроль 
іспит 

 



 


