
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ФП 16; 

2. Назва: Конструювання вузлів та агрегатів  

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалавр); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3 ; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,0; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Налобіна О.О., д.т.н., 

професор. 

9. Результати навчання:  
• У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

• стадії розробки конструкторської документації та методи конструювання; 

• основні принципи та правила конструювання; 

• правила компонування конструкцій вузлів; 

• методику оцінювання технологічності конструкцій; 

• методику розробки технологічного процесу збирання вузлів і агрегатів; 

•  основи конструкторських розрахунків із використанням комп’ютерного програмного 

модуля APM FEM. 

 Вміти: вирішувати питання забезпечення жорсткості, міцності, технологічності виробів 

машинобудування в процесі їхнього конструювання; розробляти конструкції типових вузлів і 

агрегатів машин раціональної маси; розробляти процес збирання вузлів машин. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11.  Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Технічне 

креслення»», «Деталі машин», «Комп’ютерне моделювання». 
12. Зміст курсу: Модуль 1. Раціональне конструювання вузлів і агрегатів. Змістовний модуль 1. 
Правила раціонального конструювання. Тема 1.Загальні відомості про створення машин. Тема 2. 

Жорсткість. Критерії жорсткості. Тема 3. Маса і матеріаломісткість конструкцій. Тема 4. Втомна 

міцність. Тема 5. Контактна міцність. Змістовний модуль 2. Тема 6. Технологічність конструкції 

виробів. Тема 7. Зрівноваженість та віброзахищеність конструкцій. Модуль 2.  Конструювання та 

збирання вузлів і агрегатів. Тема 8. Основні принципи конструювання вузлів. Тема 9. Конструювання 

агрегатів. Тема 10. Збирання вузлів та агрегатів.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Замятин В.К. Технология и автоматизацыя сборки / В.К. Замятин. – Москва, 1993. – 243 с. 

2. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя в трёх томах. - М.: 

Машиностроение, 1999. 

3.  Справочник технолога - машиностроителя под редакцией А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерикова в 

двух томах, 1986. 

4. Новиков М.П. Основы технологи сборки машин и механизмов/ М.П.  Новиков - М.: 

Машиностроение, 1980.-592 с. 

5. Алферова Т.К. Технологичность конструкции изделий:. Справочник / Т.К. Алферова, Ю.Д. 

Амиров. – М: Машиностроение, 1985. - 368с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 26 год. практичних робіт, 98 год. самостійної роботи. Разом –150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, практичні заняття, індивідуальні завдання, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

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

 Підсумковий контроль: екзамен тестовий в кінці  5 семестру. 

 Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова навчання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                  д.т.н., професор Кравець С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 

1. Code: FP 16.  

 2. Name: Design of knots and assemblies. 

 3. Type: obligatory. 

  4. Level of higher education: I (bachelor). 

  5. Year of study, when the discipline is offered:.3. 

  6. Semester when studying discipline: 5. 

7. Number of established ECTS credits: 3.0. 

  8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Olena O. Nalobina, 

doctor, Professor. 

  9. Results of studies: 
• As a result of learning a discipline, the student must know: 

 • the stages of development of design documentation and design methods;  

 • basic principles and rules of designing;  

 • rules for the design of nodes;   

• methodology for evaluating the technological feasibility of structures;  

 • methodology for developing the process of assembling nodes and aggregates; 

  • Fundamentals of design calculations using APM FEM computer software module.  

 To be able to: solve the issues of rigidity, durability, and technological ability of products of 

mechanical engineering in the process of their design;  develop designs of typical units and 

aggregates of machines of rational mass;  develop the process of assembling machine nodes. 

  10. Forms of organization classes: training, independent work, practical training, control 

measures ... 

 11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Technical drawing" "," Details 

of machines "," Computer simulation ".  

 12. Course contents: Module 1. Rational design of knots and aggregates. Content module 1. 
Rules of rational design. Topic 1. General information about the creation of machines. Theme 2. 

Hardness. Criteria for rigidity. Theme 3. Mass and material constructions. Theme 4. Fatigue 

strength. Theme 5. Contact Strength. Content module 2. Theme 6. Technological design of 

products. Theme 7. Equilibrium and vibration protection of structures. Module 2. Design and 

assembly of units and aggregates. Theme 8. Basic principles of designing nodes. Theme 9. 

Construction of aggregates. Topic 10. Assembling units and assemblies. 

13. Recommended educational publications: 1. Zamyatin V.K.  Technology and automation of 

assembly / V.K.  Zamyatin  - Moscow, 1993. - 243 p.  2. Anuriev VI  Reference book of the 

designer-machine builder in three volumes.  - M .: Mashinostroenie, 1999. 3. The manual of the 

technologist - the machine-builder under the editorship А.Г.  Kosilova, R.K.  Mescherikova in two 

volumes, 1986. 4. Novikov MP  Fundamentals of technology of assembly of machines and 

mechanisms.  - M .: Machine-building, 1980.-592 p.  5. Alferova T.K.  Technological design of 

products :.  Directory / T.K.  Alferova, Yu.D.  Amirov  - M: Mechanical Engineering, 1985. – 368р.  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 26 h.  lectures, 26 years of 

practical work, 98 hours.  independent work.  Together -150 hours.  Methods: interactive lectures, 

individual tasks, individual and group research tasks, use of multimedia.   

15. Assessment forms and criteria: Evaluation is carried out on a 100-point scale.  Final control: 

exam at the end of the 5th semester.  Current control (100 points): testing, poll.   

16. Language of instruction: Ukrainian.  

Head of the department  BDMSGMiO                                            S. V. Kravets, Ph. D., рrofessor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


