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Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Деталi машин та гідропневмосистеми (НТУ «ХПІ») 

Автор понад 45 наукових і навчально-методичних публікацій. Провідний лектор з курсів: «Деталi 

машин», «Основи конструювання машин»  

Загальна інформація про курс 

Анотація 

Курс охоплює всі аспекти розробки технічних систем. Під час його вивчення основна увага приділяється питанням кінематики і 

динаміки матеріальної системи тіл, формуванню знань про особливості розрахунків конструкцій на міцність, розвитку навичок 

інженерного проектування деталей загального призначення. 

Цілі курсу 

- поглибити розуміння студентами основ кінематичного та силового аналізу технологічного обладнання,  

- розвиток у студентів навичок для проведення розрахунків на міцність та жорсткість найбільш небезпечних елементів конструкції,  

- набуття знань студентами для виконання проектування окремих вузлів машин загального призначення. 

Формат  
Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – екзамен 

Семестр 
4 

Обсяг (кредити) / Тип курсу(обов’язковий / 

вибірковий) 
3/ Обов’язковий 

Лекції (години) 

 
16 

Практичні 

заняття (години) 

 

16 
Лабораторні 

заняття (гонин)  
16 

Самостійна 

робота 

(години) 

42 

Програмні компетентності 
СК 3 Здатність до використання теорій, принципів, методів і понять фундаментальних і загальноінженерних наук для професійної 

діяльності. 

СК 7 Здатність оцінювати параметри працездатності матеріалів, конструкцій і машин в експлуатаційних умовах. 

Результати навчання Методи викладання та навчання 
Форми оцінювання 

(поточне оцінюванняCAS, підсумкове 



оцінюванняFAS) 

РН 9 Застосовувати базові поняття та методи фундаментальних і 

прикладних наук для розв’язання  спеціалізованих задач в нафтогазовій 

інженерії. 

РН 14 Аналізувати та оцінювати технічний стан елементів технологічного 

обладнання нафтогазових об’єктів засобами технічного діагностування в 

промислових і лабораторних умовах. 

Інтерактивні лекції з презентаціями, дискусії, 

організація самостійної роботи студентів, 

відпрацювання умінь і навичок під час практик 

 

Захист індивідуальних завдань (CAS), усне та письмове 

опитування на практичних заняттях (CAS) 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

Сума балів за всіма видами 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 

90-100 A відмінно 

82-89 B 

74-81 C 
добре 

64-73 D 

60-63 E 
задовільно 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання Р
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0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

Нарахув

ання 

балів 

100% підсумкове оцінювання у вигляді 

поточного оцінювання (100%). поточне 

оцінювання: • 80% оцінювання завдань на 

практичних заняттях; • 20% виконання 

індивідуального завдання 

Політика курсу 

Студенти зобов'язані відвідувати заняття згідно розкладу та дотримуватися етики поведінки. У разі відсутності 
студентам необхідно буде виконати всі завдання, щоб компенсувати пропущені заняття. Участь у практичних заняттях 
вимагає попередньої підготовки та завчасного опрацювання всіх необхідних матеріалів для продуктивних дискусій під 
час заняття. Письмові завдання повинні бути подані до встановлених строків. 

Структура та зміст курсу 

Тема 1 Кінематика матеріальної точки та 

твердого тіла. Види руху: поступальний, 

обертовий, складний. 

Тема 9 Деформація чистий зсув. Закон Гука. 

Умови міцності. Деформація 

кручення. Закон Гука. Умови міцності. 

Тема 2 Структурний та кінематичний аналіз 

плоских механізмів. 

Тема 10 Розрахунки на міцність при складних 

напруженнях. 

Тема 3 Кінетика. Закони динаміки. Аксіоми 

статики. Зв’язки та їх реакції. 

Тема 11 Механічні передачі. Пасова 

передача. Кінематичні розрахунки. 

Криві ковзання та КПД. Розрахунки на 

міцність. 

Тема 4 Перетворення сил та моментів. Головний 

вектор сил та головний момент. Рівновага 

Тема 12 Зубчаста передача. Геометрія. 

Розрахунки на втомну міцність за 
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Опрацьовування лекційного матеріалу, 

підготовка до практичних занять, 

самостійне вивчення тем та питань, які не 

викладаються на лекційних заняттях, 

виконання індивідуального завдання 



системи сил. Сили діючі у механізмі. 

Важіль Жуковського. 

контактними та згинними напругами. 

Тема 5 Гіпотези опору матеріалів. Метод 

перерізів. Види навантажень. Напруги та 

деформації. 

Тема 13 Вали та осі. Геометрія. Розрахунки на 

статичну та втомну міцність. 

Тема 6 Деформація розтягнення-стискання. Закон 

Гука. Коефіцієнт Пуассона. Умови 

міцності. 

Тема 14 Підшипники кочення. Класифікація та 

маркіровка. Вибір та перевірочний 

розрахунок на динамічну 

вантажопідʼємність. 

Тема 7 Геометричні характеристики площинних 

перерізів. Статичний момент. 

Знаходження центру ваги. Моменти 

інерції. Знаходження моментів інерції 

простих перерізів. 

Тема 15 Зʼєднання деталей машин, а саме: 

різьбові, шпонкові, шліцові, муфти. 

Тема 8 Деформація згин. Побудова епюр 

поперечних  сил та згинальних моментів. 

Закон Гука. Умови міцності. 

Тема 16 Основи взаємозамінності. Система 

вала та отвору. Допуски та посадки. 

Побудова полів відхилень. 

Шорсткість поверхні. Зображення на 

кресленнях.  
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1. Музикін Ю.Д., Клітной В.В., Наумов О.І.  Основи кінематичного і силового аналізу 

матеріальних тіл. Ч.1 : конспект лекцій з прикладної механіки для студ. немашинобудівних 
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з прикладної механіки для студ. немашинобудівних спец / Харківський політехнічний ін-т, 

нац. техн. ун-т. – Харків: НТУ "ХПІ", 2016. – 75 с. 

3. Гайдамака А.В. Деталі машин. Основи теорії та розрахунків : навч. посібник / Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". – Харків : Планета – Принт, 2020. – 275 с. 

4. Курмаз Л. В. Основи конструювання деталей машин : навч. Посібник. Харків : Підручник НТУ 

«ХПІ», 2010. — 532 с. 

5. Павлище В.Т., Харченко Є.В., Барвінський А.Ф., Гаршнєв Ю.Г. Прикладна механіка: Навч. 

посіб. Львів: «Інтелект-Захід». 14, 2004. – 368 с 

6. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин: Підручник. Львів : 
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1. Гуліда Е.М., Дзюба Л.Ф., Ольховий І.М. Прикладна 

механіка: підручник. Львів : Свiт, 2007. - 384 с. 

2. Ройзман В. П. Прикладна механіка. Опір матеріалів: 

навч. Посібник. ТУП. К. : Центр навч. літ., 2004. - 124 

с. 

3. Куценко А. Г. [та ін.]Прикладна механіка в прикладах 

та задачах: підручник. Ніжин : Аспект-Поліграф, 

2015. - 802 с. 

Норми  академічної  етики 

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, 

відповідальність 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі курсу.  
 


