
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВВ 1 

2. Назва: Технічні основи створення машин; 

3. Тип: вибіркова; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Пікула М.В., старший викладач 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- використовувати методи загальнонаукових і загальнотехнічних дисциплін для вирішення технічних 

завдань за фахом з елементами наукових досліджень; 

- вибирати оптимальний варіант конструкції машини відповідно до умов експлуатації; 

- визначати ступінь уніфікації та стандартизації машин; 

- визначати основні показники надійності машин; 

- виконувати розрахунок деяких ергономічних параметрів машин на стадії проектування; 

- обґрунтовувати обрані конструкції машини. 

- знати основи винахідництва і раціоналізації, міжнародне патентне право; 

- знати основні принципи художнього конструювання. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: дисципліни, що безпосередньо 

формують компетенції фахівця відповідного напряму підготовки передбачені навчальним планом 

підготовки першого (бакалаврського) рівня підготовки.  

12. Зміст курсу: сучасний стан та завдання машинобудування; загальні питання створення машин; 

конструкторська підготовка виробництва; технологічність конструкцій машин; основні принципи 

художнього конструювання; ергономіка; основи наукових досліджень і винахідництво при створенні 

машин; сертифікація продукції машинобудування; економічна ефективність створення машин. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. М.В. Пікула. Технологічні основи машинобудування. – Рівне, 2008. – 190 с 

2. Бучинський М.Я., Горик О.В., Чернявський А.М., Яхін С.В. Основи творення машин / [За ред. О.В. 

Горика]. – Харків: Вид-во «НТМТ», 2017. — 448 с.: 52 іл. 

3. Сидоренко В.К., Терещук Г.В., Юрженко В.В. Основи техніки і технології: навчальний посібник — 

К.: НПУ, 2001. — 163 с. 

4. В.Л. Пахаренко, М.М. Марчук, В.М. Глінчук, Р.М. Ігнатюк, О.В. Пахаренко, П.І. Івасюк 

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання Навч. посіб. – Рівне: НУВГП, 2014. – 

197 с. 

5. Швець Ф.Д. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / Ф.Д. Швець. – Рівне : НУВГП, 2013. – 

208 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 12 год. практичних робіт; 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік письмовий/тестовий, в кінці семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування  

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри   Пікула М.В., старший викладач 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 
1. Code: ФП 3.08. 

2. Title:Technological foundations of machine building 

3. Type:obligatory; 

4. Higher education level: ІI (Bachelor'sdegree), 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semesterwhendisciplineisstudied: 1 

7. Numberofestablished ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Pikula M.V., SeniorLecturer 

9. Resultsofstudies:after studying the discipline, the student must beableto: 

• - to use the methods of general scientific and general technical disciplines for the solution of technical tasks 

in the specialty with elements of scientific research; 

- choose the optimal variant of the design of the machine in accordance with the operating conditions; 

- determine the degree of unification and standardization of machines; 

- to determine basic indexes of reliability of machines; 

- perform calculation of some ergonomic parameters of machines at the design stage; 

- to justify the chosen designs of the machine. 

- to know the basics of invention and rationalization, international patent law; 

- to know the basic principles of artistic design;10. Forms of organizing classes:training, independentwork, 

controlmeasures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: discipline, without any form of 

competence in the field of training and training at the initial training plan of the first (bachelor) training 

project. 

12. Coursecontent: modern state and tasks of mechanical engineering; general issues of machine creation; 

design preparation of production; machinability of machine designs; the basic principles of artistic design; 

ergonomics; bases of scientific researches and inventions at creation of cars; certification of machine-

building products; economic efficiency of creating machines. 

13. Recommended educational editions: 
1. M.V.Pikula. Technologicalfoundationsofmachinebuilding. - Rivne, 2008. - 190 p 

2. Buchinsky M.Ya., Gorik O.V., Chernyavsky A.M., Yakhin S.V. Basics of machine creation / [Ed. O.V. 

Gorika]. - Kharkiv: View of "NTMT", 2017. - 448 p .: 52 s. 

3. Sidorenko V.K., Tereshchuk G.V., Yurzhenko V.V. Fundamentals of technology and technology: a 

manual - K .: NPU, 2001. - 163 p. 

4. V.L. Paharenko, MM Marchuk, VM Glinchuk, RM Ignatyuk, O.V. Paharenko, P.I. Ivasyuk 

Interchangeability, Standardization and Technical Measurement Teaching. manual - Rivne: NUVGP, 2014 - 

197 p. 

5. Shvets F.D. Fundamentals of scientific research: teaching. manual / FD Shoemaker. - Rivne: NUVGP, 

2013. - 208 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
18 hours lectures, 12 hours practical work; 60 hours independent work. Together – 90 hours. 

Methods: interactive lectures, practical classes, k, individualtasks. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessmentis carried out on a 100-point scale. 

Final control: written/test, at the end of the semester. 

Current control (100 points): testing, poll. 

16. Language of teaching: Ukrainian 

 

Joe Head of the Department   М.V. Pikula, SeniorLecturer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


