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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  -  

денна 5 

заочна 5,5 

Галузь знань 

0505 Машинобудування 

та матеріалообробка 

(шифр і назва) 
Нормативна 

(за вибором ВНЗ) 

 
Напрям підготовки  

6.050503  

Машинобудування 
(шифр і назва) 

Модулів - 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 2-й 3-й, 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________                                         

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – денна 150 

заочна 165 

4-й 6-й, 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 48 

самостійної роботи 

студента - 102 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 16 год.  12 год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  4 год. 

Лабораторні 

16 год. – 

Самостійна робота 

90 год. 119 год. 

Індивідуальні завдання: 

денна 12 год. 

заочна 30 год. 

Вид контролю:  

дск, іспит, захист курсової 

роботи 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,47 



1 МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, її МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ 

1.1 Мета і завдання викладання дисципліни 

 

Предметом навчальної дисципліни є теорія і методологія аналізу ти 

синтезу типових механізмів в машинобудуванні. 

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен: 

 

ЗНАТИ: 

1. на ознайомчо-орієнтованому рівні 

- Основні поняття на визначення ланок, кінематичних пар, кінематичних 

ланцюгів типових механізмів; 

- Класифікацію кінематичних пар; 

- Методи розрахунку пласких механізмів; 

- Основні поняття кінематичного та силового аналізів механізмів. 

2. на понятійно-аналітичному рівні 

Параметри, що характеризують кінематику та динаміку механізмів; 

- Методику і алгоритми розрахунку кінематичних, динамічних та 

кінематичних характеристик механізмів; 

- Методику проектування механізмів передач та кулачкових механізмів. 

 

ВМІТИ: 

- Визначати типи ланок механізмів, їх закони руху та призначення; 

- На сучасному рівні проектувати машини і механізми. 

 

1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі 

 

Дисципліна є складовою підготовки спеціалістів з машинобудування і 

безпосередньо пов'язана з нормативними дисциплінами загально технічної 

підготовки «Теоретична механіка» (вивчається попередньо), «Деталі машин» (із 

останньою може викладатись паралельно). Вивченням дисципліни «Теорія 

механізмів і машин» забезпечується вивчення випускної бакалаврської роботи 

для машинобудівних спеціалістів. 

Базовим для вивчення дисципліни є наступні знання: 

- Види руху тіл; 

- Визначення кінематичних характеристик тіл та їх точок; 

- Кінематичні характеристики тіл при розрізних видах руху. 



 

ПРОГРАМА 

 

 

Вступ. 

Механіка машин та її розділи. Основні поняття та визначення. Види механізмів 

та їх призначення. 

Тема 1. КІНЕМАТИЧНІ ПАРИ І КІНЕМАТИЧНІ ЛАНЦЮГИ. 

Кінематичні пари і їх класифікація. Умовні зображення кінематичних пар. 

Кінематичні ланцюги 

Тема 2. СТРУКТУРА І КІНЕМАТИКА МЕХАНІЗМІВ З РИЧАГАМИ. 

Механізм і його кінематична схема. Структура, ступені вільності механізмів. 

Принцип утворення і клас механізмів. Визначення швидкостей точок та ланок. 

Визначення прискорень точок та ланок в структурних групах II класу. 

Тема 3. МЕХАНІЗМИ ПЕРЕДАЧІ РУХУ. 

Зубчасті механізми з нерухомими осями. Механізми з паралельними осями та 

осями, що перетинаються. Передаточне відношення зубчастих механізмів. 

Зубчасті механізми з рухомими осями. 

Тема 4. ГЕОМЕТРІЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС 

Основні параметри зачеплення. Лінія зачеплення, кут зачеплення, активна лінія, 

робочі ділянки профілів зубців. Кутовий шаг, радіальний зазор, спряжені точки. 

Якісні показники зачеплення: дуга зачеплення, коефіцієнт перекриття. Методи 

нарізання зубців. 

Тема 5. ДИНАМІКА МЕХАНІЗМІВ 

Задачі динаміки. Сили в механізмах. Визначення невідомих сил та реакцій в 

структурних групах II класу. Тертя.  К.к.д. механізмів. Рух механізмів. Періоди 

руху, періодичний та неперіодичний рухи. Нерівномірність руху. 

Урівноваження ланок. 

Тема 6. КУЛАЧКОВІ МЕХАНІЗМИ 

Основні типи пласких кулачкових механізмів. Знаходження положень ланок 

механізму, швидкостей та прискорень. Вихідні дані для проектування 

кулачкових механізмів. Знаходження основних розмірів кулачкових механізмів. 

Проектування профілів кулачків. 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Тема 

Загальний 

обсяг, 

годин 

Лекції, 

годин 

Прак-

тичні 

заняття, 

годин 

Лабора

торні 

роботи, 

годин 

Самостій

не 

опрацюва

ння 

матеріалу 

годин 

Індивід

уальні 

завданн

я, 

годин 

Заліковий кредит 1 (модульний цикл ІІІ) (1,5 кредиту) 

Вступ 3 1 - - 2 - 

Тема1 «КІНЕМАТИЧНІ ПАРИ І 

КІНЕМАТИЧНІ ЛАНЦЮГИ»   6 2 - - 4 - 

Тема 2  «СТРУКТУРА І 

КІНЕМАТИКА РИЧАЖНИХ 

МЕХАНІЗМІВ»  

6 2 - - 4 - 

Тема 3 «МЕХАНІЗМИ ПЕРЕДАЧІ 

РУХУ»  
6 2 - - 4 - 

Тема 4 «ГЕОМЕТРІЯ ЗУБЧАСТИХ 

КОЛІС» 

 

10 4 - - 6 - 

Тема5 «ДИНАМІКА МЕХАНІЗМІВ» 7 3 - - 4 - 

Тема 6  «КУЛАЧКОВІ 

МЕХАНІЗМИ» 
7 2 - - 5 - 

Всього із залікового кредиту 45 16 - - 29 - 

Заліковий кредит 2  (модульний цикл ІV) (3,5 кредити) 

Лабораторна робота №1 8 - - 2 6 - 

Лабораторна робота №2 8 - - 2 6 - 

Лабораторна робота №3 12 - - 4 8 - 

Лабораторна робота №4 12 - - 4 8 - 

Лабораторна робота №5 12 - - 4 8 - 

Практичне заняття №1  Структурний 

аналіз плоских ричажних механізмів. 
10 - 4 - 6 - 

Практичне заняття №2  Кінематичний 

аналіз плоских ричажних механізмів. 

10 - 4 - 6 - 

Практичне заняття №3 

Кінетостатичний  аналіз механізму.  

10 - 4 - 6 - 

Практичне заняття №4  Кінематичний 

аналіз механічних передач. 

11 - 4 - 7 - 

Виконання РГР 12 - - - - 12 

Всього із залікового кредиту 105 - 16 16 61 12 

Всього з навчальної дисципліни 150 16 16 16 90 12 

 



 

4. Теми практичних занять 

№ 

зан. 

№ 

теми 
Найменування практичної роботи 

Обсяг, 

год. 
Література Примітки 

1   Структурний аналіз пласких ричажних 

механізмів  

4 [1,2]   

2   Кінематичний аналіз пласких ричажних 

механізмів  

4 [1,2]   

3   Кінетостатичний аналіз механізмів  4 [2]   

4   Кінематичний аналіз механізмів передач  4 [1,2]   

Всього  16   

 

5. Теми лабораторних робіт 

№ 

зан. 

№ 

теми 
Найменування лабораторної роботи 

Обсяг, 

год. 

Метод, 

вказ. 

1   Побудова структурних схем механізмів  2  

2   Структурний аналіз та класифікація механізмів  2  

3  
 Кінематичний аналіз зубчатих механізмів з нерухомими 

вісями  
4 

 

4  
 Кінематичний аналіз зубчатих механізмів з рухомими 

вісями  
4 

 

5  
 Створення евольвентного профілю зубців методом 

огибання  
4 

 

Всього  16  

 

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

РГР для студентів денної форми навчання, Курсова робота для заочної [7] 

За індивідуально призначеною кінематичною схемою механізму студенту 

дається завдання на проведення його аналізу і синтезу Норма часу на виконання 

роботи – 12 год. денної, 30 год. заочної. Додаткова література: [6] Завдання 

включає розділи: 

 

Побудова плану механізму  

Структурний аналіз механізму 

Кінематичний аналіз механізму 

Розрахунок планетарної передачі 

Побудова евольвентного профілю зубчатої пере 

 

 

 



 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Лекції передбачають докладне вивчення навчального матеріалу із 

застосуванням плакатів та макетів механізмів. Комплекс лекцій являє собою 

цільну структуру, основану на взаємодії безпосередньо лекцій із самостійним 

опануванням матеріалу та перманентному зв'язку між викладачем та студентом. 

Поточний контроль якості засвоєння теоретичного матеріалу інтегрований в 

структуру лекцій. 

 

Практичні заняття - робота за індивідуальним завданням під 

керівництвом викладача. 

 

Самостійна робота студента (СРС) включає самостійне опрацювання сту-

дентів лекційного матеріалу, із використанням конспекту лекцій та основної на-

вчальної літератури. 

 

Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача (ІРС) перед-

бачає виконання індивідуального завдання згідно виданому варіанту курсової 

роботи. 

Контроль навчальної роботи передбачає тестування з теоретичного 

матеріалу, спостереження за ходом виконання практичних робіт і співбесіда з 

проблемних питань, контроль самостійного виконання індивідуального 

завдання. 

 

8. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 

модульно-рейтинговою системою (регламент додається). 

 

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

9.1 ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА  ЛІТЕРАТУРА 

 
№ 

п/п 
Найменування учбово-методичної літератури 

Наявн. 

прим. 
Вид 

1. Навчальна література (підручники, навчальні посібники) 

1  Артоболевский И.И. Теория механизмов й машин. М.: 

Наука, 1988.- 640с  

16  Навчальний посібник  

2  Кіницький Я.Т. Практикум із теорії механізмів і машин. 

Л.: «Афіша», 2002.-454с  

16  Практикум  

3  С.Н. Кожевников. М.: Изд. «Машиностроение», 1969  23  Навчальний посібник  

2. Навчально-методичні матеріали для забезпечення лабораторних занять 

4  Методические указания к лабораторних работ/ 

Составитель Учаев П.Н. - Харьков ХПИ, 1988  

 Методические указания  



3. Методичні матеріали для поточного та підсумкового контролю 

5  Тестові завдання  тести  10  

 

9.2   ДОДАТКОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
№ п/п Найменування учбово-методичної літератури Наявн. 

прим. 

Вид 

6  
Левитский Н.Н. Теория механизмов і машин. М, 1979.-

50 с.  
5  

підручник 

 

7  
Кореняко А.О. Курсовеє проектирование по теории 

механизмов и машин. Киев, 1979. -70 с.  
10  

підручник 
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РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ 

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

" ТЕОРІЯ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН " 

(2016/2017 навч. рік, ІV семестр, гр. ХМ) 

1. Структура навчальної дисципліни:  

А) загальний обсяг 150 год/5 кред; Лк. 16 год/8; Лб.  16 год/8; Пр.  16 год/8; 

підсумковий модульний контроль (ПМК). Заочна форма 165 год/5,5 кред. 

Б) Курсова робота (для заочної форми) – 30 год/1 кред. 

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання  1; модульних циклів  2. 

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R =rм.а.+rдск= 100 балів  

У т.ч.: 

rм.а.=100х0,6=60 - бали модульних атестацій. 

rдск=100х0,4=40 – бали додаткового семестрового контролю (ДСК) 

4. Розподіл рейтингових балів (rм.а.) за видами навчальної роботи: 

а) Робота на аудиторних заняттях (rм.а. х 0,25 = 15 балів): 

 Лекції: 8 лк. х 1 бал/лк. = 8 балів. 

 Лабораторні роботи: 8 лб. х 0,5 бал/лб. = 4 балів. 

 Практичні заняття: 8 пр. х 0,375 бал/пр. = 3 бали. 

б) Виконання РГР  максимально 20 балів (при позитивному оцінюванні від 9 до 

15 балів); 

в) Захист лабораторних робіт (5 робіт) – максимально 15 балів (при позитивному 

оцінюванні з кожної лабораторної роботи від 1,8 до 3 балів); 

г)  Складання письмових модульних контролів (2 роботи) - максимально 10 балів:  

(при позитивному оцінюванні кожної роботи від 3 до 5 балів) 

д)  

5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклом (при позитивному оцінюванні): 

1-ий модульний цикл: (8 лк., 1 мк.)  7,8…13 балів. 

3-ий модульний цикл: (8 лб., 8 пр. занять, 5 лб. захист, РГР, 1 мк.)  28,2…47 балів. 

 

 ДСК – максимально 40 балів (при позитивному оцінюванні від 24 до 40 балів). 

 

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового 

модульного контролю студентам, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, 

що відповідає незадовільній оцінці (меншої зазначеної в п.5), проводиться не пізніше 

двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та 

його складових не підвищуються. 

7. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студентів: оцінювання 

відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою 

шкалою: 

8.  

Шкала 

оцінюва

ння 

ЕСТS 

Визначення 

Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання    

А ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

В ДОБРЕ 4 (добре) 82-89 

С ДОБРЕ 4 (добре) 74-81 

D ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 64-73 

E ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 60-63 

FХ 

НЕЗАДОВІЛЬНО  можливе 

повторне складання заходу 

підсумкового контролю  

2 (незадовільно) 35-59 



F 

НЕПРИЙНЯТНО  до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

2(незадовільно) 0-34 

 

Розподіл рейтингових балів дисципліни за модулями (Rki) здійснюється у відповідності 

до визначеної шкали оцінювання модуля за вищенаведеними співвідношеннями традиційної 

чотирибальної оцінки і рейтинговими балами.  

 При отриманні студентом рейтингового балу за наслідками модульних атестацій 

менш 35 % від призначених на них (Rм.а.=60х0,35=21 бала), він не допускається до заходу 

ПМК. 

 При отриманні за наслідками модульних атестацій та складання ПМК загального 

рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці FX (35-59), студентові надається 

право на дворазове складання заходу ПСК (підсумковий семестровий контроль), але без 

урахування рейтингових балів модульних атестацій. При успішному складанні ПСК 

студентові виставляється оцінка «задовільно» («Е» за шкалою ECTS) із зазначенням 

рейтингового балу RD=0,6R=100х0,6=60 балів. 

При отриманні за наслідками модульних атестацій та ПМК загального рейтингового 

балу, що відповідає оцінці «F» - «неприйнятно» (RD0,35R=0-34 балів), студентові 

призначається повторне вивчення дисципліни. 

9. Оцінювання КР здійснюється за такою шкалою: 

Шкала 

оцінюва

ння 

ЕСТS 

Визначення 

Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання    

А ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

В ДОБРЕ 4 (добре) 82-89 

С ДОБРЕ 4 (добре) 74-81 

D ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 64-73 

E ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 60-63 

FХ 

НЕЗАДОВІЛЬНО  можливе 

повторне складання заходу 

підсумкового контролю  

2 (незадовільно) 35-59 

F 

НЕПРИЙНЯТНО  до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

2(незадовільно) 0-34 
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