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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач кафедри 
 

_________________ / Костянтин ПОЧКА /  
«29» червня 2022 р. 
 
Розробник силабусу 
 

_________________ / Олександр  ГАРКАВЕНКО / 
  
 

СИЛАБУС 

Прикладна механіка та основи конструювання   

назва освітньої компоненти (дисципліни) 
 

1) Шифр за освітньою програмою:  ВК  

2) Навчальний рік: 2022-2023 

3) Освітній рівень:  Бакалавр 

4) Форма навчання: денна, заочна 

5) Галузь знань: 14 Електрична інженерія 

6) Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

7) Назва освітньої програми: Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 

8) Статус освітньої компоненти: вибіркова 

9) Семестр: 3   

10) Контактні дані викладача: доцент кафедри професійної освіти, кандидат технічних 
наук, доцент, ГАРКАВЕНКО Олександр Миколайович, e-mail: 
garkavenko.om@knuba.edu.ua,                   тел. (044) 245-55-46, 
http://www.knuba.edu.ua/?page_id=90145 

11) Мова навчання: українська  

12) Пререквізити (дисципліни-попередники, які необхідно вивчити, щоб слухати цей курс): 
«Вища математика», «Фізика», «Теоретична механіка». 

13) Мета курсу: засвоєння  здобувачами основ знань з аналізу, синтезу та проектування 
механізмів і їх приводів. 

14) Результати навчання: 

№ 
з/п 

Програмний результат навчання  

Метод 
перевірки 

навчального 
ефекту 

Форма 
проведення 

занять 

Посилання 
на 

програмні 
компетентн

ості 

1 

ПР03. Знати принципи роботи 
електричних машин, апаратів та 
автоматизованих електроприводів та уміти 
використовувати їх для вирішення 
практичних проблем у професійній 
діяльності. 

Обговорення 
під час 
занять,  

розрахункова 
робота 

Лекційні 
заняття, 

лабораторні 
заняття 

К 02 

mailto:garkavenko.om@knuba.edu.ua
http://www.knuba.edu.ua/?page_id=90145
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2 

ПР08. Обирати і застосовувати придатні 
методи для аналізу і синтезу 
електромеханічних та 
електроенергетичних систем із заданими 
показниками. 

Обговорення 

під час 

занять,  
розрахункова 

робота 

Лекційні 

заняття, 

лабораторні та 

практичні 

заняття 

К 01 

К 11 

К 12 

3 

ПР09. Уміти оцінювати енергоефек-
тивність та надійність роботи електро-
енергетичних, електротехнічних та 
електромеханічних систем. 

Обговорення 

під час 

занять,  
розрахункова 

робота 

Лекційні 

заняття, 

лабораторні та 

практичні 

заняття 

К 01 

К 11 

К 12 

4 

ПР10. Знаходити необхідну інформацію в 

науково-технічній літературі, базах даних 

та інших джерелах інформації, оцінювати 

її релевантність та достовірність. 

Обговорення 

під час 

занять,  
розрахункова 

робота 

Лекційні 

заняття, 

лабораторні та 

практичні 

заняття 

К 05 

5 

ПР16. Знати вимоги нормативних актів, 
що стосуються інженерної діяльності, 
захисту інтелектуальної власності, 
охорони праці, техніки безпеки та 
виробничої санітарії, враховувати їх при 
прийнятті рішень.  

Обговорення 

під час 

занять,  
розрахункова 

робота 

Лекційні 

заняття, 

лабораторні та 

практичні 

заняття 

К 02 

6 

ПР17. Розв’язувати складні спеціалізовані 
задачі з проектування і технічного 
обслуговування електромеханічних сис-
тем, електроустаткування електричних 
станцій, підстанцій, систем та мереж.  

Обговорення 

під час 

занять,  
розрахункова 

робота 

Лекційні 

заняття, 

лабораторні та 

практичні 

заняття 

К 01 

К 02 

К 12 

7 

ПР18. Вміти самостійно вчитися, 

опановувати нові знання і вдосконалювати 

навички роботи з сучасним обладнанням, 

вимірювальною технікою та прикладним 

програмним забезпеченням. 

Обговорення 

під час 

занять,  
розрахункова 

робота 

Лекційні 

заняття, 

лабораторні та 

практичні 

заняття 

К 01 

К 02 

8 

ПР19. Застосовувати придатні емпіричні і 

теоретичні методи для зменшення втрат 

електричної енергії при її виробництві, 

транспортуванні, розподіленні та 

використанні. 

Обговорення 

під час 

занять,  
розрахункова 

робота 

Лекційні 

заняття, 

лабораторні та 

практичні 

заняття 

К 01 

К 11 

К 12 

15) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, год. 

Лабораторні 

заняття, год. 

Курсовий проект/ 

курсова робота/ 

РГР/ Контрольна 

робота 

Самостійна 

робота 

здобувача, год. 

Форма 

підсумковог

о контролю 

20 14  10 
РГР, 

Контрольна робота  
76 Залік 

Сума годин: 120 

Загальна кількість кредитів ECTS: 4,0 

Кількість годин (кредитів ECTS) аудиторного навантаження: 44 (1,47) 
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16) Зміст курсу: (окремо для кожної форми занять – Л/Пр/Лаб/ КП/СРС) 

 

Лекції: 

Модуль 1. Прикладна механіка 
 Змістовий модуль 1. Теорія механізмів і машин.  
 Тема 1. Основні поняття та їхні визначення. (Поняття про машину, механізм, 
прилад та пристрій. ЗМ2. Класифікація машин за функціональною ознакою. Ланка, 
кінематичні пари, та їхня класифікація. Зображення ланок і кінематичних пар на схемах. 

Тема 2. Структура механізмів (Кінематичні ланцюги. Ступінь рухомості механізму. 
Формула П.Л.Чебишева. Структурна класифікація механізмів за І.І.Артоболевським. Заміна 
вищих пар нижчими. Основні типи механізмів). 

Тема 3. Кінематика механізмів (Задачі кінематичного аналізу. Визначення положень 
ланок і побудова траєкторій точок в шарнірно-важільних механізмах. Умова існування 
кривошипа. Плани швидкостей та прискорень. Графічне диференціювання. Кінематичні 
діаграми руху механізму). 

Тема 4. Сили, що діють в механізмах. Тертя в кінематичних парах (Класифікація 
сил, що діють на ланки механізму. Сили інерції. Механічний коефіцієнт корисної дії (ККД). 
ККД групи механізмів при послідовному і паралельному з'єднанні . Суть і види тертя, тертя 
ковзання. Коефіцієнт тертя ковзання, кут і конус тертя. Тертя на похилій площині. Умова 
самогальмування. Тертя клинчастого повзуна. Тертя кочення. Коефіцієнт тертя кочення. 
Умова кочення циліндра на горизонтальній площині). 

Тема 5. Механізми для передавання обертального руху (Способи передавання 
обертального руху. Передаточне відношення. Передачі зачепленням (зубчасті). Параметри 
зубчастих коліс. Крок і модуль зачеплення. Основна теорема зачеплення (теорема Вілліса).  
Властивості евольвентного зачеплення. Лінія і кут зачеплення. Дуга зачеплення. Коефіцієнт 
перекриття. Явище підрізування зуб’їв і заходи боротьби з ним. Механізми, складені із 
зубчастих коліс. Короткі  відомості про неевольвентні зачеплення. Косозубчаста 
циліндрична передача. Конічна зубчаста передача. Черв'ячна передача. 
     Змістовий модуль 2. Опір матеріалів 
 Тема 1. Загальні відомості про опір матеріалів. Розтяг і стиск (Поняття про 
міцність, жорсткість і стійкість елементів. Види навантажень. Зовнішні і внутрішні сили. 
Метод перерізів. Механічне напруження. Нормальне і дотичне напруження. Основні види 
деформацій. Типи конструктивних елементів, що розглядаються в опорі матеріалів. Основні 
гіпотези і припущення опору матеріалів. Напруження і деформації в поперечному перерізі 
бруса. Закон Гука. Коефіцієнт Пуассона. Діаграми розтягу і стиску. Основні механічні 
характеристики конструкційних матеріалів. Поняття про допустимі напруження і запаси 
міцності). 

Тема 2. Згин прямолінійного бруса. Зсув і крутіння (Чистий і поперечний згин. Опори 
і опорні реакції балок. Поперечна сила і згинальний момент. Диференціальні залежності при 
згині. Геометричні характеристики плоских перерізів - статичні моменти, моменти інерції, 
моменти опору. Нормальні напруження в поперечних перерізах балки. Дотичні напруження 
при поперечному згині. Умови міцності зігнутого бруса. Визначення переміщень при згині. 
Чистий зсув. Закон Гука для чистого зсуву. Модуль пружності другого роду. Перевірка 
міцності при зсуві і зминанні. Крутіння стержнів круглого і кільцевого поперечних перерізів. 
Напруження і деформації при крутінні. 

Тема 3. Складний опір. Міцність матеріалів при змінних напруженнях (Теорії 
міцності. Еквіваленті напруження, відповідні різним теоріям міцності. Косий згин. Згин з 
розтягом або стиском. Позацентровий розтяг і стиск. Згин з крутінням. Явище втомленості і 
витривалість матеріалів. Коефіцієнт асиметрії. Крива і границя втомленості. Зведення 
несиметричних циклів навантаження до симетричних. Розрахунок на витривалість. Вплив 
концентрації напружень, розмірів і якості поверхні зразка. Особливості розрахунку на 
витривалість при нестаціонарних режимах змінних напружень). 



 
     

4 з 7 

 

 

 Змістовий модуль 3. Деталі машин 
 Тема 1. Загальні відомості про розділ. Зубасті і черв'ячні передачі (Види деталей 
машин. З'єднання, муфти і опори. Класифікація механічних передач. Переваги і недоліки 
окремих типів передач. Матеріали і конструкції зубчастих і черв'ячних коліс і черв'яків. 
Види руйнування зуб’їв. Розрахунок зубчастих і черв'ячних передач за контактними 
напруженнями. Розрахунок зуб’їв на згин. Основні принципи конструювання редукторів). 

Тема 2. Пасові передачі (Область застосування і класифікація пасових передач. 
Принцип дії. Матеріали і структура пасів. Конструкції шківів. Напруження в пасах. 
Розрахунок пасових передач за тяговою здатністю. Сили тиску на вали. Послідовність 
розрахунку плоско - і клинопасових передач). 

Тема 3. Ланцюгові передачі (Класифікація і конструкції ланцюгів. Основні 
параметри ланцюгових передач. Матеріали ланцюгів і зірочок. Послідовність розрахунку 
ланцюгових передач). 

Тема 4. Вали та осі (Конструкції і матеріали валів та осей. Зусилля, що передаються 
на вали при роботі прямо-зубчастих і косозубчастих циліндричних передач, конічних 
зубчастих передач, черв'ячних, пасових і ланцюгових передач. Статичний розрахунок валів 
на крутіння зі згином. Перевірний розрахунок валів та осей на витривалість. Розрахунок на 
жорсткість. Перевірка на критичне число обертів (резонанс)). 

Тема 5. Опори ковзання і кочення (Конструкції і матеріали підшипників ковзання. 
Умовні розрахунки підшипників ковзання. Конічні і кульові опори, опори на центрах і опори 
на шпилі або керні. Класифікація, конструкції і матеріали підшипників кочення. Підбір 
підшипників кочення за динамічною вантажопідйомністю. Ножові опори. Змащування і 
ущільнювання опор. Осьове фіксування підшипників на валу і в корпусі редуктора). 

Тема 6. Муфти (Класифікація муфт. Конструкції і розрахунок глухих жорстких муфт. 
Компенсуючі жорсткі муфти (зубчасті, кулачкові, хрестові і шарнірні). Пружні муфти. 
Конструкція, вибір і перевірка несучої здатності муфти типу МПВП. Зчіпні керовані муфти. 
Запобіжні муфти, їх конструкції і розрахунок. Обгінні і відцентрові муфти). 

 Тема 7. З'єднання (Класифікація нероз’ємних з'єднань. Область застосування, 
конструкції і розрахунок заклепочних з'єднань. Конструкції і розрахунок зварних з'єднань. 
З'єднання з гарантованим натягом. З'єднання паянням, замазуванням і заформовуванням. 
Класифікація рознімних з'єднань. Шпонкові з'єднання. Види шпонок. Вибір шпонок і 
перевірка їх несучої здатності. Нарізні з'єднання. Типи нарізок. ККД нарізних з'єднань. 
Розрахунок нарізки на міцність. Розрахунок незатягнених і затягнених болтів, що 
знаходяться під дією осьової сили. Розрахунок болтів при дії поперечного навантаження. 
Конструкції і розрахунок шліцьових (зубчастих) з'єднань). 

Модуль 2.  Розрахунково-графічна робота 
Змістовий модуль 1. Загальний розрахунок 
Тема 1. Вибір електродвигуна і загальний розрахунок привода (Визначення 

необхідних значень потужності і частоти обертання електродвигуна. За каталогом 
підбирається електродвигун, що відповідає отриманим параметрам. Виконання загального 
розрахунку привода, що полягає в обчисленні для кожного вала дотичної потужності, 
частоти обертання і крутного моменту). 

 
Змістовий модуль 2. Передачі гнучким зв’язком. 
Тема 1. Розрахунок передач (Виконання розрахунку передач гнучким зв’язком , що є 

в заданій схемі природа – клинопасових, плоскопасових чи ланцюгових. Внаслідок 
розрахунку встановлюються всі основні розміри передач). 

Модуль 3.  Контрольна робота 
Тема 1. Для заданої схеми: Визначити ступінь рухомості механізму за формулою 
П.Л.Чебишева. Провести структурну класифікація механізмів за І.І.Артоболевським. 
Побудувати плани швидкостей та прискорень. 

 

 

 

 

 

 



 
     

5 з 7 

 

 

 
Теми практичних занять 

№ Назва теми 

1 Структура механізмів. Кінематичні ланцюги. Ступінь рухомості механізму. 
Структурна класифікація механізмів за І.І.Артоболевським. 

2 Кінематика механізмів. Задачі кінематичного аналізу. Визначення положень 
ланок і побудова траєкторій точок в шарнірно-важільних механізмах. 

3 Загальні відомості про опір матеріалів. Розтяг і стиск 
4 Згин прямолінійного бруса. Зсув і крутіння 
5 Складний опір. Міцність матеріалів при змінних напруженнях 
6 Пасові передачі. Область застосування і класифікація пасових передач. Прин-

цип дії. Матеріали і структура пасів. 
7 Ланцюгові передачі. Класифікація і конструкції ланцюгів. Основні параметри 

ланцюгових передач. 
8 Опори ковзання і кочення. Конструкції і матеріали підшипників ковзання. 

Умовні розрахунки підшипників ковзання. 
9 Муфти. Класифікація муфт. Конструкції і розрахунок глухих жорстких муфт. 

Компенсуючі жорсткі муфти (зубчасті, кулачкові, хрестові і шарнірні). 
 

Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1 Структура механізмів. Кінематичні ланцюги. Ступінь рухомості механізму. 
Структурна класифікація механізмів за І.І.Артоболевським. 

2 Кінематика механізмів. Задачі кінематичного аналізу. Визначення положень 
ланок і побудова траєкторій точок в шарнірно-важільних механізмах. 

3 Сили, що діють в механізмах. Тертя в кінематичних парах. Класифікація сил, 
що діють на ланки механізму. Сили інерції. Механічний коефіцієнт корисної дії 
(ККД). 

4 Механізми для передавання обертального руху. 
Способи передавання обертального руху. Передаточне відношення.  

5 Передачі зачепленням (зубчасті). Параметри зубчастих коліс. 
 

Самостійна робота здобувача:  
– підготовка до практичних занять; 
– вивчення теми за підручниками та посібниками;  
– опрацювання рекомендованої літератури та періодики за пропонованим списком; 
– виконання завдань до практичних занять; 
– опрацювання програмних питань, що не розглядаються на навчальних заняттях і 

виносяться на самостійне опрацювання; 
– підготовка індивідуального завдання, контрольної роботи; 
– підготовка до заліку. 
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17) Основна література: 

1. Прикладна механіка і основи конструювання: Методичні вказівки і завдання до 

виконання курсового проекту для студентів, які навчаються за спеціальністю 141 

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та 151 "Автоматизація та 

компютерно-інтегровані технології". / Уклад.: О.М. Гаркавенко, Б.В. Корнійчук. – К.: 

КНУБА, 2018. - 48 с. – (електронний варіант). 

2. Антонова Г.Л., Бондаренко Л.Ю., Вершков О.О. Прикладна механіка: навчальний 

посібник. – Мелітополь, ТДАТУ, 2019. – 203 с. 

3. Булгаков В.М., Яременко В.В. Прикладна механіка. – ЦУЛ, 2018. – 612 с. 

4. Довбуш А., Хомик Н, Довбуш Т., Рубінець .Н, Прикладна механіка і основи 

конструювання: Навчально-методичний посібник. Тернопіль., 2015. –  117 с. 

 

 

18) Додаткові джерела: 

1. Гаркавенко О.М., Пелевін Л.Є. Смірнов В.М., Прикладна механіка: Навчальний 

посібник для студентів спеціальності 7.092501 "Автоматизоване управління технологічними 

процесами і виробництвами" усіх форм навчання. К.: КНУБА, 2006. –  196 с. 

2. Сукач М.К., Пелевін Л.Є. Теорія механізмів і машин: навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закл. / Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ: [б.в.], 2002. – 127с.: іл. – Бібліогр.:с.125. 

3. Киркач Н.Ф. Расчет и проектирование деталей машин: Учеб. пособие для техн. 

вузов. – 3-е изд., пераб. и доп. – Харьков : Основа, 1991. – 275с. : ил. – Библиогр.: с.273. 

4. Малащенко В.О. Деталі машин. Курсове проектування: Навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закл. – 3-е вид., стереотип. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 249с. : іл. – 

Бібліогр.:с.249. 

5. Смірнов В.М., Головань В.П., Бажан В.Т., Корнійчук В.Б. Деталі машин та основи 

конструювання: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2009 – 155с. 

6. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин: Підручник / НАН України; Мін-во освіти і 

науки України. – Київ : Наук. думка, 2002. – 460с. : іл. – Бібліогр.:с.450-454. 

7. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин:Підручник. – 

Київ : Вища шк., 1993. – 556с. : іл. – Бібліогр.: с.555-556. – 385грн. 

8. Иванов М.Н. Детали машин: учеб. для машиностроит. спец. вузов / М.Н.Иванов. – 4-е 

изд., перераб. – Москва : Высш.шк., 1984. – 336с. 

9. Коновалюк Д.М. Деталі машин: Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Кондор, 

2004. – 582с.  

   

Інформаційні ресурси: 

1. http://library.knuba.edu.ua 

2. http://org.knuba.edu.ua 

3. http://org2.knuba.edu.ua 

4. https://www.youtube.com/watch?v=AfeGIZR9wt4&t=89s 

5. https://www.youtube.com/watch?v=gAYVUaBmMuQ 

6. https://www.youtube.com/watch?v=uq9Vh9jM544&t=32s 

 

http://library.knuba.edu.ua/
http://org.knuba.edu.ua/
http://org2.knuba.edu.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=AfeGIZR9wt4&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=gAYVUaBmMuQ
https://www.youtube.com/watch?v=uq9Vh9jM544&t=32s
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19) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

 

Складання заліку (модуль 1) 

 

Поточне оцінювання (кількість балів) Сума 

Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль  

№ 2 

Змістовий модуль  

№ 3 

30 30 40 100 
 

 

20) Умови допуску до підсумкового контролю: відвідування лекцій; виконання лабораторних 

робіт; дотримання термінів виконання  та індивідуального завдання та контрольної роботи; 

дотримання умов академічної доброчесності. 

21) Політика щодо академічної доброчесності: розуміння здобувачами вищої освіти етичного 

кодексу університету та норм академічної доброчесності (вимог щодо оригінальності 

текстів та допустимого відсотку співпадінь). 

22) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1291 

 

  

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1291

