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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Навчальна програма навчальної дисципліни «Прикладна  механіка і 
основи конструювання» розроблена на основі «Методичних вказівок до  
розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм 
дисциплін», введених в  дію розпорядженням від 16.06.2015 р. № 37/роз. 

Дана навчальна дисципліна є однією із базових навчальних дисциплін, які 
забезпечують фундаментальну підготовку спеціалістів не механічних 
спеціальностей університету. 
 Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів 
знань з питань структури, кінематики та динаміки сучасних типових механізмів 
і машин, основ розрахунків, проектування та  експлуатації електромеханічних  
систем та їх  елементів, які зустрічаються в різних  механізмах та  машинах  
авіаційного обладнання. Набуті знання при  вивченні дисципліни «Прикладна  
механіка і основи  конструювання» є базою для  вивчення  циклу спеціальних 
дисциплін в яких розглядаються основи теорії, розрахунку, конструювання і  
експлуатації електромеханічних  систем авіаційного обладнання. 
 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 
- основні типи механізмів і машин, які використовуються в різних галузях 

техніки; 
- принципи побудови механізмів і машин та особливості їх 

функціонування; 
- загальні методи структурного,  кінематичного  та динамічного досліджень 

різних типів  механізмів;  
- методику вибору матеріалів і допустимих напружень; 
- методику розрахунків типових деталей та механізмів обладнання  

повітряних суден; 
- стадії розробки проектно-конструкторської документації та зміст окремих  

етапів  проектування. 
Вміти: 
- виконувати кінематичне дослідження важільних та зубчастих  

механізмів; 
- визначати  передаточне відношення  простих, складних  і планетарних  

зубчастих  механізмів; 
- виконувати розрахунок на  міцність типових  механічних  передач і  

механізмів електромеханічних  систем; 
- виконувати проектно-конструкторський розрахунок окремих деталей 

та  вузлів на  міцність при простих видах деформацій та динамічних 
навантаженнях; 

- розв’язувати окремі задачі проектування механізмів за заданими  
початковими умовами; 

- формувати технічне завдання на проектування механізмів та  
визначати   вихідні дані. 
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Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 
принципом і складається з двох навчальних модулів, а  саме:  
навчального модуля №1 «Основи опору матеріалів» та навчального модуля 
№ 2 «Основи деталей машин», кожен з яких є логічно завершеною, відносно 
самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої 
передбачає проведення  модульної  контрольної роботи та аналіз  результатів її  
виконання. 
 Навчальна дисципліна «Прикладна механіка і основи конструювання» 
базується на знаннях таких дисциплін як: «Вища математика», «Фізика», 
«Інженерна графіка», та є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Технічні 
засоби автоматизації», «Автоматизація технологічних  процесів та виробництв», 
«Проектування систем автоматизації», «Технічна експлуатація автоматизованих 
систем і  комплексів». 

 
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
2.1. Модуль №1 «Основи опору  матеріалів». 
Тема 2.1.1. Основні визначення дисципліни “Прикладна механіка і 

основи конструювання”. Основні гіпотези. Зовнішні навантаження. Внутрішні  
сили,  метод  перерізів. Напруження і деформації.  

Тема 2.1.2. Розтягання та стискання. Нормальні  сили  і напруження. 
Повздовжні і поперечні деформації. Закон Гука. Експериментальні дослідження  
властивостей  матеріалів. Діаграма розтягання. Допустимі напруження. Основи 
розрахунків на  міцність.  

Тема 2.1.3. Основи теорії напруженого та деформованого стану. 
Головні напруження. Види напруженого стану. Лінійний, плоский та 

об’ємний напружені  стани. Теорії  міцності.  
Тема 2.1.4. Зсув. Чистий зсув. Практичні розрахунки  з’єднань на зсув. 
Тема 2.1.5. Геометричні характеристики  плоских  перерізів.  Моменти 

інерції найпростіших  перерізів. Моменти  інерції  відносно  паралельних осей. 
Залежності між  моментами  інерції  при  повороті осей. Головні осі,  головні  
моменти  інерції.  

Тема 2.1.6. Кручення. Кручення бруса круглого  поперечного  перерізу.  
Тема 2.1.7. Згинання.  Балки  і їхні опори. Внутрішні  силові  чинники. 

Диференціальні залежності  при згинанні. Нормальні та  дотичні напруження. 
Розрахунок на  міцність при згинанні.  

Тема 2.1.8. Опір  матеріалів дії  повторно-змінних навантажень. Змінні 
навантаження та  втомленість  матеріалів. Цикли змінних напружень. Криві  
втомленості. Границя витривалості. Фактори, що  впливають на границю  
витривалості.  
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 2.2. Модуль №2 «Основи деталей  машин»  
Тема 2.2.1. Механічні передачі. Призначення та  класифікація  передач. 

Основні  кінематичні та  силові  співвідношення. 
Тема 2.2.2. Зубчасті  передачі. Загальні відомості та  класифікація  

передач. Елементи теорії зубчастого зачеплення. Основні геометричні 
характеристики  евольвентного зачеплення. Виготовлення зубчастих  коліс. 
Матеріали зубчастих коліс. Види руйнування і  пошкодження зубів. Допустимі 
напруження. 

Тема 2.2.3. Прямозубі  циліндричні  передачі. Основні геометричні  
співвідношення. Сили  в зачеплення. Розрахунок на контактну та згинальну  
міцність.  

Тема 2.2.4. Косозубі циліндричні  передачі. Загальні  відомості. Основні 
геометричні  співвідношення. Еквівалентне колесо. Сили  в зачепленні. 
Особливості розрахунку на  контактну  міцність та розрахунок на згинання.  

Тема 2.2.5. Конічні зубчасті  передачі. Загальні  відомості. Основні 
геометричні  співвідношення. Еквівалентне колесо. Сили  в зачепленні. 
Особливості розрахунку на  контактну  міцність та за напруженнями згину. 

Тема 2.2.6. Черв’ячні  передачі. Загальні  відомості та  класифікація. 
Основні геометричні  співвідношення. Сили  в зачепленні. ККД черв’ячної 
передачі. Розрахунок на  міцність  черв’ячних  передач. Тепловий розрахунок  
черв’ячних  передач. 

Тема 2.2.7.Планетарні зубчасті передачі. Загальні  відомості. 
Передаточне  відношення. Основні різновидності  планетарних передач. 

Тема 2.2.8. Вали та осі. Загальні  відомості.  Проектний та  перевірний 
розрахунки  валів.  

Тема 2.2.9. Підшипники кочення. Загальні  відомості та  класифікація 
Практичний розрахунок  підшипників кочення.  

Тема 2.2.10. Муфти. Призначення та  класифікація. Некеровані,  керовані 
та  самокеровані  муфти.  

Тема 2.2.11. Різьбові з’єднання. Загальні відомості, Основні параметри   
різьби. Силові  співвідношення, умови  самогальмування і ККД гвинтовоє 
пари.Розрахунки різьбових з’єднань, навантажених осьовою і  поперечною 
силами. 

Тема 2.2.12. Шпонкові та шліцьові з’єднання. Загальні  відомості. 
Вибір і розрахунок  призматичних шпонкових з’єднань. Розрахунок 
шліцьових з’єднань. 

Тема 2.2.13. Заклепкові з’єднання. Загальні   відомості. Розрахунок 
заклепкових з’єднань. 

Тема 2.2.14. Зварні з’єднання. Загальні  відомості. Основні  види 
зварних з’єднань та їх розрахунок. 
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(Ф 03.02 – 01) 
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ)

Дата  
видачі П.І.Б. отримувача Підпис 

отримувача Примітки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 
ознайомленої 

особи

Дата 
ознайом-
лення 

Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності 
     

     

     

     

     

     

     

 
(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 
особи, 
яка 

внесла 
зміну

Дата 
внесення 
зміни 

Дата 
введення 
зміни Зміненого Заміненого Нового 

Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

        

        

        

 
 (Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


