
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ____ПП 8_; 

2. Назва: Автоматизоване проектування приводів сільськогосподарських машин; 

3.Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:   І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Бундза О.З., кандидат технічних 

наук, доцент. 

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

• здійснювати раціональний підбір програмних та апаратних засобів для автоматизованого 

проектування приводів машин; 

• застосовувати на практиці сучасні CAD, CAE програмні продукти. 

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

контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: інженерна та комп’ютерна 

графіка, основи автоматизації проектування машин, комп’ютерне моделювання в конструюванні 

машин. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):___ 

______________________________________________________________________________________;  

12. Зміст курсу: проектування осей і валів, проектування пасових передач, проектування ланцюгових 

передач, проектування зубчастих передач, проектування редукторів, модуль міцнісного аналізу, 

міцнісний аналіз валів, міцнісний аналіз корпусних деталей, міцнісний аналіз зборок. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Цибенко О. С. Системи автоматизованого проектування та інженерного аналізу в 

машинобудуванні : навч. посіб. / О. С. Цибенко, М. Г. Крищук ; Міністерство освіти і науки 

України, НТУУ "КПІ". - Київ : НТУУ "КПІ", 2008. - 99 с 

2. Сиротинський О.А. Основи автоматизації проектування машин. Навчальний посібник. - Рівне: 

УДУВГП, 2004.- 250 с. 

3. Большаков В., Бочков А., Сергеев А. 3D-моделирование в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, 

Inventor, T-Flex:Учеб. курс. - Москва:Питер,2011. - 336с.-(CD). - 978-5-49807-774-1. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 69 год. самостійної роботи. Разом – 105 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів, 

роздаткового  матеріалу, стандарти. 

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

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий в кінці 6 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, захист практичних занять. 

    

16. Мова викладання: українська. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ___ ПП 8_____; 

2. Title: Automated design of drives of agricultural machines; 

3. Type: required; 

4. Higher education level:    І (bachelor's degree), 
5. Year of study, when the discipline is offered:  3; 

6. Semester when the discipline is studied: 6; 

7. Number of established ECTS credits: 3,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Bundza Oleh Zinovyevich, Ph.D., 

associate professor; 
9. Results of studies:  

•  to carry out rational selection of software and hardware for automated design of machine drives; 

• apply modern CAD, CAE software products. 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: basics of machine design automation, 

computer simulation in machine design.  

12. Course contents: design of axes and shafts, design of belt drives, design of chain transmissions, design 

of gears, design of reducers, module of strong analysis, strong analysis of shafts, strong analysis of case 

details, strong analysis of assemblies. 

13. Recommended educational editions:  
1. Tsybenko OS Systems of computer-aided design and engineering analysis in mechanical engineering: 

textbook. tool. / O. S. Tsibenko, M. G. Krischuk; Ministry of Education and Science of Ukraine, NTUU 

"KPI". - Kyiv: NTUU "KPI", 2008. - 99 p 

2. Sirotinsky OA Fundamentals of Automation of Machine Design. Tutorial. - Exactly: УДУГГП, 2004. - 

250 p. 

3. V. Bolshakov, A. Bochkov, A. Sergeev A. 3D modeling in AutoCAD, COMPASS-3D, SolidWorks, 

Inventor, T-Flex: Textbook. course. - Moscow: Peter, 2011. - 336s .- (CD). - 978-5-49807-774-1. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 hours of lectures, 16 hours of practical work, 69 hours of independent work. Total - 105 hours 

Methods: interactive lectures, individual assignments, use of multimedia tools, handouts, standards. 

15. Forms and assessment criteria: 
Final Examination (40 points): Examination test at the end of 6 semesters. 

Current control (60 points): testing, protection of practical classes.    

16. Language of teaching:  ukrainian. 

 
 

Head of the department, 

 

Doctor of Engineering, professor                   Kravets S.V.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


