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Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 
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Інструментальні системи інженерного дизайну, Технологія 
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Статус дисципліни Нормативна  

Форма навчання очна(денна)/ /дистанційна 

Рік підготовки, семестр 3 курс, весняний семестр 

Обсяг дисципліни 45 годин (1,5 кредити) 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

залік 

Розклад занять В розкладі не передбачено. Консультації з керівником за необхідності 

протягом семестру. Час обговорюється індивідуально 

Мова викладання Українська, (Англійська, Російська – іноземних громадян) 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Д.т.н., проф. Саленко Олександр Федорович. 0686594795 (вайбер, телеграм). 

salenko2006@ukr.net 

Асистент Гаврушкевич Наталія Валеріївна, 0665209575, 0934084894 (вайбер, 

телеграм), gavrushkevichnataliya@gmail.com 

К.т.н., доц. Гаврушкевич Андрій Юрійович, 0676074220 (вайбер, телеграм), 

gavrushkevich78@gmail.com 

Старший викладач Вакуленко Сергій Валентинович, 0919248441 (вайбер, 

телеграм), svakulenko@gmail.com 

 

Розміщення курсу Посилання на дистанційний ресурс 

https://classroom.google.com/c/MjMzNzQyNjEzMTQ1?cjc=kyea564, 

https://classroom.google.com/c/MjY4MTE5OTI2MTI3?cjc=dujjjkb, 

https://classroom.google.com/c/MjY4MTE5OTI2MTU2?cjc=6hnsn73 

https://classroom.google.com/c/MjQ3MzcwODMzMjcy?cjc=5alxuem 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Дисципліна «Деталі машин та основи конструювання» належить до природничо-наукового 

циклу підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 131 «Прикладна 

механіка» за спеціалізацією «Технології комп´ютерного конструювання верстатів, роботів та 

машин», «Інструментальні системи інженерного дизайну», «Технологія машинобудування» і в 

структурно-логічній схемі навчання є завершальною в циклі професійно-орієнтованих загально-

інженерних дисциплін конструкторського профілю. 

https://classroom.google.com/c/MjMzNzQyNjEzMTQ1?cjc=kyea564
https://classroom.google.com/c/MjY4MTE5OTI2MTI3?cjc=dujjjkb
https://classroom.google.com/c/MjY4MTE5OTI2MTU2?cjc=6hnsn73
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Предметом вивчення навчальної дисципліни є деталі та вузли машин загального 

призначення, елементи та вузли промислового устаткування, принципи і методи їх раціонального 

конструювання, вибору матеріалів для виготовлення, а також основ розрахунку з урахуванням 

навантажень, режимів роботи і строку служби машини.  

Метою кредитного модуля є формування компетентностей (за переліком ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ спеціальності 131 – Прикладна механіка)  у студента першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр»:   

- Загальних: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;  

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК6. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК10. Навички здійснення безпечної діяльності; 

ЗК13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- Спеціальних  

ФК1. Здатність аналізу матеріалів, конструкцій та процесів на основі законів, теорій та 

методів математики, природничих наук і прикладної механіки;  

ФК2. Здатність робити оцінки параметрів працездатності матеріалів, конструкцій і машин в 

експлуатаційних умовах та знаходити відповідні рішення для забезпечення заданого рівня 

надійності конструкцій і процесів, в тому числі за наявності деякої невизначеності; 

ФК5. Здатність використовувати аналітичні та чисельні математичні методи для вирішення 

задач прикладної механіки, зокрема здійснювати розрахунки на міцність, витривалість, стійкість, 

довговічність, жорсткість в процесі статичного та динамічного навантаження з метою оцінки 

надійності деталей і конструкцій машин; 

ФК6. Здатність виконувати технічні вимірювання, одержувати, аналізувати та критично 

оцінювати результати вимірювань; 

ФК7. Здатність застосовувати комп’ютерні системи проектування (CAD), інженерних 

досліджень (САЕ) та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних 

завдань з прикладної механіки; 

ФК9. Здатність представлення результатів своєї інженерної діяльності з дотриманням 

загальноприйнятих норм і стандартів. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 

навчання за відповідною освітньою програмою) 

Дисципліна пов’язана з інженерною графікою, теоретичною механікою, опором матеріалів, 

технологією конструкційних матеріалів, матеріалознавством, основами взаємозамінності, теорією 

механізмів і машин, економікою машинобудування, технікою безпеки і дизайном машин тощо. В 

свою чергу дисципліна «Деталі машин та основи конструювання» є підґрунтям до вивчення 

спеціальних дисциплін, виконання дипломного проекту, а також до самостійної інженерної 

діяльності на виробництві. 

Особливістю дисципліни є велика різноманітність конструктивних форм деталей і вузлів 

машин та необхідність врахування при їх конструюванні конкретних умов роботи і виготовлення, а 

також використання великої за обсягом довідкової літератури і державних стандартів. 

Отримані при вивченні дисципліни знання і вміння використовуються при виконанні 

дипломного проекту. 
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3. Зміст навчальної дисципліни  

На вивчення розділу відводиться 135 годин (4,5 кредити ЄКТС). 

Форма 

навчання 

Всього Розподіл навчального часу та видами занять Семестр. 

атестація кредитів годин Лекції Практ. Лабор. СРС 

Денна 1,5 45 - - - 45 100 балів 

Залік 

 

Що будемо вивчати 
Принципи та основи створення робочих машин і механізмів, застосовуваних як у загальному 

машинобудуванні, так і у галузевому. Головну увагу звертатимемо на принципи перетворення 

рухів, енергії у машинах, визначатимемо найбільш раціональні підходи до створення нових машин. 

Окрім того, познайомимося із сучасними матеріалами, які дозволяють машинам набувати потрібних 

властивостей, забезпечують їх довговічність та працеспроможність. Звертатимемо увагу на 

простоту складання машин та вузлів, а також на їх наступну утилізацію. І наостанок – будемо 

навчатися створювати нові технічні рішення, виконувати їх розрахунки та функціональну 

оптимізацію. 

 

Програмні результати навчання 

РН1. Вибирати та застосовувати для роз’яснення задач прикладної механіки придатні математичні 

методи; 

РН3. Виконувати розрахунки на міцність, витривалість, стійкість, довговічність, жорсткість деталей 

машин; 

РН4. Оцінювати надійність деталей і конструкцій машин в процесі статичного та динамічного 

навантаження; 

РН5. Виконувати геометричне моделювання деталей, механізмів і конструкцій у вигляді 

просторових моделей і проекційних зображень та оформлювати результат у виді технічних і 

робочих креслень; 

РН6. Створювати і теоретично обґрунтовувати конструкції машин, механізмів та їх елементів на 

основі методів прикладної механіки, загальних принципів конструювання, теорії взаємозамінності, 

стандартних методик розрахунку деталей машин; 

РН10. Знати конструкції, методики вибору і розрахунку, основи обслуговування і експлуатації 

приводів верстатного і робототехнічного обладнання; 

РН12. Навички практичного використання комп’ютерних систем проектування (CAD), підготовки 

виробництва (САМ) та інженерних досліджень (САЕ). 

 

В результаті вивчення дисципліни забезпечуються такі дескриптори Національної рамки 

кваліфікацій (уміння): 

 ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 ФК2. Здатність робити оцінки параметрів працездатності матеріалів, конструкцій і машин в 

експлуатаційних умовах та знаходити відповідні рішення для забезпечення заданого рівня 

надійності 

 ФК5. Здатність використовувати аналітичні та чисельні математичні методи для вирішення 

задач прикладної механіки, зокрема здійснювати розрахунки на міцність, витривалість, 

стійкість, довговічність, жорсткість в процесі статичного та динамічного навантаження з 

метою оцінки надійності деталей і конструкцій машин 

 ФК6. Здатність виконувати технічні вимірювання, одержувати, аналізувати та критично 

оцінювати результати вимірювань 
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 ФК7. Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування (CAD), виробництва 

(САМ), інженерних досліджень (САЕ) та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення 

для вирішення інженерних завдань з прикладної механіки. 

 

Орієнтовний зміст курсового проекту: 

1. Вибір електродвигуна механічного привода. Кінематичний і силовий розрахунки привода. 

2. Розрахунок пасової або ланцюгової передачі. Конструювання шківів та зірочок. 

3. Розрахунок зубчастої (черв’ячної) передачі. Конструювання зубчастих і черв’ячних коліс. 

Розробка складального креслення редуктора. 

4. Розрахунок валів редуктора. Вибір та перевірний розрахунок шпонок. 

5. Моделювання і розрахунок вихідного вала редуктора за допомогою комп’ютерних 

інженерних розрахунків (ANSYS)/ 

6. Вибір підшипників кочення за динамічною вантажопідйомністю. 

7. Вибір та перевірний розрахунок муфти. 

8. Розробка складального креслення вузла, наприклад, муфти. 

9. Розробка робочих креслень  деталей редуктора та інших вузлів. 

10. Розробка загального виду привода в 3-х проекціях на рамі або плиті. 

Перелік варіантів завдань на курсовий проект додається. 

Контроль за виконанням курсового проекту здійснює керівник, виходячи з календарного 

плану, що є невід'ємною частиною завдання. Неявка студентів без поважної причини на перевірку 

виконання етапу розглядається як невиконання графіку роботи. 

Перелік варіантів  
Проект виконується в обсязі 4 – 5 листів креслень формату А1 та пояснювальної записки в 

обсязі 40-50 сторінок з розрахунками, що підтверджують працездатність конструкції, необхідними 

схемами та рисунками. При оформленні пояснювальної записки використовуються результати, 

одержані при виконанні домашніх контрольних робіт. 

Теми курсових проектів присвячені проектуванню механічних приводів загального 

призначення. Об’єктами проектування в 30-ти технічних завданнях (ТЗ додаються) прийняті 

найбільш розповсюджені в машинобудуванні приводи машин, а саме, приводи загального 

призначення, приводи транспортерів, конвеєрів, механічних лебідок, випробувальних машин та 

пристроїв для механізації і автоматизації технологічних процесів, які, як правило, містять пасові, 

зубчасті, черв’ячні, ланцюгові та ін. передачі, муфти, корпусні деталі, деталі, що забезпечують 

обертальний рух деталей передач; пристрої для керування та стандартні електродвигуни. 

4. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту, його особливостей, правил та 

норм оформлення конструкторської документації містяться в розроблених кафедрою електронних 

виданнях НТУУ ,,КПІ” [13-16]. В окремих випадках, коли тематика курсового проектування 

визначається елементами наукової новизни для участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт 

студентів. рекомендації щодо проектування й розрахунку вузлів, а також перелік необхідної для 

ознайомлення літератури надає керівник курсового проекту. 

Календарний план виконання курсового проекту 

№ 

п.п. 

Назва етапів курсового проекту Література, 

інформаційні 

ресурси 

Строк 

виконання 

етапів проекту  

Примітка 

1 Підбір літератури, вибір і вивчення прототипів, 

складання розділів ПЗ: «Вступ», «Призначення і 

область застосування проектного виробу 

8, 10, 11   
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№ 

п.п. 

Назва етапів курсового проекту Література, 

інформаційні 

ресурси 

Строк 

виконання 

етапів проекту  

Примітка 

(приводу)», «Технічна характеристика», «Опис і 

обґрунтування вибраної конструкції». 

2 3. РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ 

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ 

КОНСТРУКЦІЇ.  

3.1. Вибір електродвигуна за потужністю.  

3.2. Кінематичний розрахунок механічного приводу. 

Визначення загального передатного числа ти вибір 

електродвигуна за частотою обертання.  

3.3. Розбивка передатного числа редуктора за 

ступенями (для двоступінчастих редукторів). 

3.4. Силовий розрахунок приводу (визначення 

крутних моментів на валах приводу). 

   

3 3.5. Розрахунок пасової передачі. 8, 10, 11 1 атестація  8 

тиждень 

4 3.6. Розрахунок зубчастих (черв’ячних) передач 

редуктора. 

8, 10, 12, 

13 

 9 

5 3.7. Розрахунок валів редуктора (орієнтовний, 

попередній і перевірні розрахунки).  

3.8. Вибір підшипників кочення за динамічністю 

вантажопідйомністю.  

3.9. Вибір і перевірний розрахунок шпонок . 

8-10, 14, 

21-23 

 10 

6 Розробка ескізного проекту (компоновки) 

загального виду редуктора. 

8, 10, 14-16  11 

7 Розробка технічного проекту: розробка 

складального креслення редуктора. 

8, 10, 14-16 Креслення 

А1 

12 

8 3.10. Моделювання і розрахунок вихідного вала 

редуктора за допомогою системи комп’ютерних 

інженерних розрахунків (ANSYS). Аналіз 

напруженодеформованого стану вала методом 

скінченних елементів. Висновки в порівнянні з 

класичними методами розрахунку. 

8, 10, 17, 

18, 20 

Плакат А1 13 

9 3.11. Конструювання корпуса і кришки редуктора.  

3.12. Змащування зубастих коліс і підшипникових 

вузлів редуктора.  

3.13. Вибір і перевірний розрахунок муфти.  

3.14. Розрахунок і конструювання інших деталей 

(плит, натяжних пристроїв, розроблення 

фундаменту та ін.). 

8, 10, 17, 

18, 20 

2 атестація 14 

10 4. ОПИС РОБІТ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИВОДУ 

5. РІВЕНЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА УНІФІКАЦІЇ. 

   

11 Розробка складального креслення муфти та/або 

іншої складальної одиниці. 

8, 10, 24 Креслення   

12 Розробка креслення загального виду механічного 

приводу і складання специфікацій до нього. 

8, 10, 17, 

18, 20 

Креслення 

А1 

 

13 Розробка робочого проекту: розробка робочих 

креслень деталей редуктора або інших складальних 

8, 10, 17, 

18, 20 

Креслення 

А1 

15 
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№ 

п.п. 

Назва етапів курсового проекту Література, 

інформаційні 

ресурси 

Строк 

виконання 

етапів проекту  

Примітка 

одиниць (зубчасті колеса, вали, корпусні деталі). 

Оформлення ПЗ. 

14 Подання завершеного курсового проекту на 

перевірку. 

8, 10  20 травня 

2021р 

15 Захист курсового проекту.   24-28 

травня 

2021р 

 

5. Оцінювання та контрольні заходи 

Календарний рубіжний контроль 
Проміжна атестація студентів (далі – атестація) є календарним рубіжним контролем. Метою 

проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка 

освітнього процесу студентами. 

 

Критерій Перша атестація Друга атестація 

Термін атестації 8-й тиждень (за умови 

паралельної вичитки 

розділів 1 та 2) 

14-й тиждень 

Умови отримання позитивної атестації 15 27 

 

Семестрова атестація 

Рейтингова оцінка з курсового проекту має дві складові.  

Перша (стартова) характеризує роботу студента з курсового проектування та її результат – 

якість пояснювальної записки та графічного матеріалу.  

Друга складова характеризує якість захисту студентом курсового проекту.  

Розмір шкали стартової складової дорівнює 60 балів, а складової захисту – 40 балів. 

1. Стартова складова r1: 

- своєчасність виконання графіку роботи з курсового проектування − 10-3 балів; 

- сучасність та обґрунтування прийнятих рішень − 15-7 балів; 

- правильність застосування методів аналізу і розрахунку − 15-6 балів; 

- якість оформлення, виконання вимог нормативних документів − 10-4 балів; 

- якість графічного матеріалу і дотримання вимог ДСТУ - 10-4 балів; 

Мінімальна кількість балів, за якої студента допущено до захисту, складає 60% стартової шкали – 

36. 

2. Складова захисту курсового проекту r2: 

- ступінь володіння матеріалом − 10-6 балів; 

- повнота аналізу можливих варіантів − 10-9 балів; 

- вміння захищати свою думку - 10-9 балів. 

- ступінь обґрунтування прийнятих рішень − 10-5 балів. 

Сума балів двох складових переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею. 
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Бали  

Стартова складова + складова захисту 
Оцінка 

100…95 Відмінно 

94…85 Дуже добре 

84…75 Добре 

74…65 Задовільно 

64…60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Курсовий проект не допущено до захисту Не допущено 

6. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Перелік варіантів завдань на курсовий проект додається. 

Захист курсового проекту відбувається згідно календарного плану курсового проекту перед 

комісією з курсового проектування з дисципліни. Склад комісії затверджується на засіданні 

кафедри. 

Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання 
Студенти мають можливість протягом одного тижня після проведення контрольного заходу 

підняти будь-яке питання, яке стосується процедури їх оцінки. У разі незгоди з отриманим 

результатом студент повідомляє письмово викладача (на електрону пошту, формат зазначення теми 

повідомлення: шифр групи, назва КМ, оскарження результатів. Обґрунтований текст заперечення). 

До або після (на перерві) найближчого практичного заняття у присутності заявника, старости, та 

двох інших студентів групи відбувається обговорення ситуації з погодженням процедури 

проходження нового контрольного заходу. 

Політика університету 

Академічна доброчесність 
Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 

(інша необхідна інформація стосовно академічної доброчесності)  

Норми етичної поведінки 
Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 

 

7. Навчальні матеріали та ресурси 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Романов В.Н. Техника анализа сложных систем – СПб, - СЗТУ, -2007. -228 с. 

2. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунку деталей машин: Підруч. – 2-ге 

вид.перероб. – Львів: Афіша. 2003. – 560 с.  

3. Стадник В.А. Деталі машин: Курс лекцій.- Електронне навчальне видання – К.: 

НТУУ,,КПІ’’ 2012. – 650 c – Назва з екрана. – Назва з екрана. – Доступ: 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1602  

4. Иванов М.Н. Детали машин. М.; Высш. шк. 2001. -386 с.  

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1602
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5. Курмаз Л.В. Основи конструювання машин: Навчальний посібник, МОН України, - Х.: 

Підручник НТУ,,ХПІ’’, 2010.—532 c.  

6. Баласанян Р.А. Атлас деталей машин. – Х.: Осноа, 1996. 256 с.  

7. Цехнович Л.И., Петриченко И.П. Атлас конструкций редукторов, -К. Высш. шк., 1979. - 

127с. 

8. Шейнблит А. Е. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие. Изд-е 2-е, 

перераб. и дополн. — Калининград: Янтар. сказ. 2002. — 454 с: ил., черт.  

9. Леликов О.П. Валы и опоры с подшипниками каченя. Конструирование и расчет: 

Справочник. – М.: Машиностроение, 2006 –640 с. – Назва з екрана. – Доступ: 

10. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Деталі машин» для 

студентів машинобудівних спеціальностей усіх форм навчання [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» 

; уклад. В. А. Стадник. – Електронні текстові дані (1 файл: 16,4 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. 

– 106 с. – Назва з екрана. . – Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11312  

11. Вибір електродвигуна, кінематичний та силовий розрахунки механічного приводу. 

Розрахунок і конструювання передач гнучкою в’яззю: Методичні вказівки до виконання домашніх 

контрольних робіт з дисципліни ,,Деталі машин’’ для студентів машинобудівних спеціальностей 

усіх форм навчання: Електронне навчальне видання /Укл.: В.А.Стадник - К.: НТУУ ,,КПІ’’, 2012, - 

57 c. – Назва з екрана. – Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1852  

12. Розрахунок та конструювання зубчастих передач [Електронний ресурс] : методичні 

вказівки до виконання домашніх контрольних робіт з дисципліни «Деталі машин» для студентів 

машинобудівних і механічних спеціальностей усіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. А. 

Стадник. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,07 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 112 с. –

Назва з екрана. – Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2680  

13. Розрахунок та конструювання черв’ячних передач: Методичні вказівки до виконання 

домашніх контрольних робіт з дисципліни,,Деталі машин’’ для студентів машинобудівних 

спеціальностей усіх форм навчання: Електронне навчальне видання /Укл. В.А.Стадник – К.: ,,НТУУ 

,,КПІ’’ 2013, - 47 c. – Назва з екрана. – Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2681  

14. Стадник, В. А. Розрахунок та конструювання валів. Вибір підшипників кочення за 

динамічною вантажопідйомністю [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. А. Стадник ; 

НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 15,2 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 128 c. 

– Назва з екрана. – Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7848  

15. Конструювання зварювальних виробів. Методичні вказівки з дисципліни,,Основи 

конструювання деталей машин’’ для студентів механічних спеціальностей усіх форм 

навчання./Укл. В.Г.Шарапов та ін.. – К.: КПІ, 1997,- 48 с.  

16. Стадник, В. А. Конструювання литих деталей. Плити і рами. Кріплення устаткування до 

фундаменту [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсового проекту з 

дисципліни «Деталі машин» для студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 

«Галузеве машинобудування» / В. А. Стадник ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 

3,34 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 77 с. – Назва з екрана. – Назва з екрана. – Доступ: 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16072  

17. Autodesk Inventor 2009. Начало работы. Autodesk.2009.- 318 c.  

18. Гейчук, В. М. Оптимізація вузлів і деталей верстатів та машин за допомогою модуля 

«Анализ напряжений» Autodesk Inventor [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, 

які навчаються за спеціальністю «Прикладна механіка» / В. М. Гейчук, К. М. Рудаков ; НТУУ «КПІ» 

; відп. ред. О. О. Боронко. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,72 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 

2016. – 176 c. – Бібліогр.: с. 162-164. – Назва з екрана. – Доступ: 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15414  

19. Гейчук, В. М. Функціональне проектування верстатів, роботів та машин в Autodesk 

Inventor. Частина I [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за 

спеціальністю «Галузеве машинобудування» / В. М. Гейчук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11312
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1852
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2680
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2681
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7848
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16072
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15414
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Електронні текстові дані (1 файл: 13,39 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 394 с. – 

Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19859 

20. Навчальний посібник „Деталі машин“. „Використання сучасних CAD/CAE систем у 

розрахунках деталей машин“ до виконання лабораторних робіт з дисципліни [Електронний ресурс]: 

навч. посіб. для студентів, які навчаються за спеціальністю 131 „Прикладна механіка“ 

спеціалізацією „Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин“, 

„Інструментальні системи інженерного дизайну“ та спеціальністю 133 „Галузеве 

машинобудування“ спеціалізацією „Металорізальні верстати та системи“, „Інструментальні 

системи“ / О. В. Даниленко, І. І. Верба; КПІ ім. Ігоря Сікорського; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Електронні текстові данні (1 файл: 2.0 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 53 с. – 

Назва з екрана. – Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31515  

21. Підшипники кочення. Ч. 2. Роликові підшипники [Електронний ресурс] : навчальний 

наочний посібник для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве 

машинобудування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. А. К. Скуратовський. – Електронні текстові 

дані (1 файл : 2,53 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 52 с. – Назва з екрана. – Доступ: 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26725  

22. Підшипники кочення. Ч.1. Кулькові підшипники [Електронний ресурс] : навчальний 

наочний посібник для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве 

машинобудування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. А. К. Скуратовський. – Електронні текстові 

дані (1 файл: 2,94 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 51 с. – Назва з екрана. – Доступ: 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24465  

23. Підшипники ковзання [Електронний ресурс] : навчальний наочний посібник для 

здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве 

машинобудування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. А. К. Скуратовський. – Електронні текстові 

данні (1 файл: 2,03 МВ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 38 с. – Назва з екрана. – Доступ: 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31982  

24. Скуратовський, А. К. Конструкції механічних муфт [Електронний ресурс] : навчальний 

наочний посібник / А. К. Скуратовський ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 3,68 

Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана. – Доступ: 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1826  

 

Допоміжна 

25. Тимейчук О. Ю. Дослідження робочих процесів машин і методи оптимізації: навч. 

посібник/С. В. Кравець, О. П. Лук’янчук, О. Ю. Тимейчук. – Рівне : НУВГП, 2011. – 240 с. 

26. Орлов П.И. Основі контруирования. Справочно-методическое пособие. В 2-х кн.. Кн. 1. 

– М.: Машиностр., 1977, - 625 с., Кн.2 – Машиностр., 1988, - 544 с. 

27. Длоугий В. В. Приводы машин: Справочник / В. В. Длоугий, Т. И. Муха, А. П. Цупиков, 

Б. В. Януш; Под общ. ред. В. В. Длоугого. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Машиностроение, Ленингр. 

отд-ние, 1982. – 383 с, ил. 

28. Зубчатые передачи: Справочник/ Е.Г.Гинзбург, Н.Ф.Голованов, Н.Б.Фирун, 
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