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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  – 6 

Галузь знань 

20 Аграрні науки та 

продовольство 
 

Нормативна 

 

Модулів (розділів) –  5 
Спеціальність: 

208 Агроінженерія 

Рік підготовки 

       2               

Семестр 

Загальна кількість 

годин   –  180 

     3  4                     

Лекції 



Для денної форми 

навчання: 

аудиторних -  120 год. 

самостійної роботи 

студента -  60 год. 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст  

54 год.   46   
год. 

год.  год. 

Практичні, семінарські 

8 год. 4 год.  год. год. 

Лабораторні 
2 год. 6 год. год. год.  

Самостійна робота 
32 год. 28 год. год. год. 

Курсове проектування:  

-- год. 2 год/ч год. год. 

Вид контролю:  

к/р екз.   

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання  –   67% / 33% 

для заочної форми навчання –  -% / -% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 
Мета вивчення дисципліни полягає в тому, щоб вивести у студентів основні принципи 

інженерного мислення на виробництві.    

 

 

 

 

Завданням курсу є максимально наблизити студента до вирішення виробничих  завдань, 

пов’язаних з проектуванням та експлуатацією сільськогосподарської техніки. 

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати : основні закони і поняття 

механіки, одиниці вимірювання основних та похідних величин у міжнародній системі одиниць 

СІ; умови рівноваги сил, які діють на тіло; способи завдання руху тіл і визначення параметрів 

тіла, що рухається; визначення роботи, потужності і енергії тіла, що рухається під дією 

прикладених до нього сил; основні механічні властивості матеріалі; основні види деформацій і 

розрахунки на міцність і жорсткість; застосування деталей машин і механізмів у 

сільськогосподарській техніці; основні критерії працездатності деталей машин; основні 

параметри механічних передач і способи їх визначення.  

 

 

 

 Уміти : знаходити напрями реакцій всіх видів зв’язків; визначати рівнодіючу плоскої системи 

збіжних сил, рівновагу плоскої та довільної системи сил; визначати опорні реакції консольних та 

двохопорних балок; просторово навантажених валів; раціонально вибирати координатні осі, 

центри моментів; способи перевірки правильності розв’язку; знаходити положення центра ваги 

плоских перерізів, складених з простих геометричних фігур; визначати роботу і потужність при 

обертальному і поступальному рухах тіла; визначати за допомогою методу перерізів внутрішні 

силові фактори і види напруження в довільному поперечному перерізі прямого бруса; будувати 

епюри поздовжніх сил, крутних моментів, поперечних сил та згинаючих моментів для прямих 

брусів; виконувати перевірні та проектні розрахунки статично визначених систем за умови 

міцності при розтягу, крученні прямому поперечному згині, одночасному згині і крученні; 

виконувати перевірні розрахунки на стійкість стиснених стержнів простого поперечного 

перерізу; визначати кутові швидкості, обертові моменти для багатоступеневої передачі, а також 

передаточні відношення окремих ступенів передачі; здійснювати геометричний розрахунок 

основних розмірів рамок передач різних видів; вибирати за довідниками значення розрахункових 

коефіцієнтів, призначати матеріал  і термообробку при виконанні проектних розрахунків 

зубчастих передач; визначати параметри зубчастих коліс за їх вимірами; аналізувати 

конструктивні особливості складальних одиниць, які містять вали, осі з підшипниками кочення 

та ковзання; вибирати відповідний вид з’єднань деталей машин залежно від умов складання і 

розбирання вузла; вибирати необхідний тип муфт для різних механізмів та машин залежно від 

умов монтажу та експлуатації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Програма навчальної дисципліни 

 

 

 

ВСТУП 

 
   Предмет технічної механіки. Роль механіки як наукової основи сільськогосподарської техніки. 

Зв’язок  механіки з агропромисловим виробництвом і її роль у розв’язанні 

народногосподарських завдань. Основні етапи розвитку технічної механіки. Значення механіки 

для підготовки. Фахівців агропромислового комплексу України. Зміст дисципліни «Технічна 

механіка», її зв’язок з іншими дисциплінами. Література. 

 

 

 

 

1. ТЕОРЕТИЧНЕ МЕХАНІКА 

 
Статика 

 

1.1. Основні поняття та аксіоми статики 

 

   Предмет статики. Матеріальна точка, абсолютно тверде тіло. Сила, система сил. Рівнодійна 

сила. Аксіоми статики. Вільне і невільне тіло. В’язь, реакція в’язі. 

 

1.2. Плоска система сил 

 

   Система збіжних сил. Геометричний та аналітичний способи визначення рівнодійної системи 

збіжних сил. Геометрична та аналітична умови рівноваги плоскої системи збіжних сил. 

Раціональний вибір координатних осей. 

   Додавання паралельних сил. Момент сили відносно точки. Пара сил. Момент пари сил. 

Властивості пар. Додавання пар. Умова рівноваги плоскої системи пар. 

   Теорема про паралельне перенесення сили. Зведення плоскої довільної системи сил до даного 

центра. Головний вектор та головний момент плоскої системи сил. Окремі випадки приведення 

плоскої системи сил до даного центра. Умови рівноваги плоскої довільної системи сил, рівняння 

рівноваги. Рівновага плоскої системи паралельних сил. Раціональний вибір напрямку 

координатних осей і центра моментів. Визначення опорних реакцій балок. В’язі з тертям. 

 

Практичне заняття 

 

   Рівновага плоскої системи збіжних сил. 

 

Практичне заняття 

 

  Рівновага плоскої довільної системи 

 

1.3. Просторова система сил 

    

   Паралелепіпед сил. Рівновага просторової системи збіжних сил. Момент сили відносно осі. 

Загальний випадок дії просторової системи сил на тіло. Рівновага довільної просторової системи 

сил. Рівновага просторової системи паралельних сил. 

 

 

 



1.4. Центр ваги 

 

   Центр паралельних сил. Центр ваги твердого тіла. Методи знаходження координат центра ваги. 

Статична стійкість положення рівноваги твердого тіла.  

 

Кінематика 

 

1.5. Кінематика точки 

    

   Предмет кінематики. Спокій і рух, відносність цих понять. Система відліку. Основні поняття 

кінематики: траєкторія, відстань, шлях, швидкість, прискорення. Способи задання руху точки. 

Натуральний спосіб руху точки; швидкість та прискорення точки. Прискорення повне, 

нормальне, дотичне. Види руху точки залежно від прискорення. 

 

1.6. Кінематика найпростіших рухів твердого тіла 

 

   Поступальний рух твердого тіла. Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі, 

рівняння руху. Кутова швидкість та кутове прискорення. Рівномірне та рівно змінне обертання. 

Лінійні швидкості та прискорення точок тіла, яке обертається навколо нерухомої осі. 

 

1.7. Складний рух точки 

 

   Абсолютний, відносний та переносний рух точки. Теорема про додавання швидкостей. 

 

1.8. Плоскопаралельний рух твердого тіла 

 

   Плоскопаралельний рух твердого тіла. Розкладання плоскопаралельного руху на поступальний 

та обертальний. Швидкості точок плоскої фігури. Поняття про миттєвий центр швидкостей.  

 

Динаміка 

 

1.9. Вступ до динаміки 

 

      Предмет динаміки. Основні поняття і визначення: маса, матеріальна точка, сила, постійні та 

змінні сили, закони динаміки. Основне рівняння динаміки. Дві основні задачі динаміки. 

 

 

 

1.10. Метод кінетостатики 

 

   Поняття про вільну та невільну точки. Поняття про силу інерції. Сили інерції при 

прямолінійному та криволінійному рухах матеріальної точки. Принцип д'Аламбера, метод 

кінетостатики.  

 

 

 

 

 

 

1.11. Робота і потужність 

 

   Робота сталої сили при прямолінійному русі. Робота рівнодійної, робота сили тяжіння, робота 

сили пружності. Робота сталої сили, прикладеної до обертового тіла. Потужність. Поняття про 

механічний коефіцієнт корисної дії. 

 



Практичне заняття 

 

   Визначення роботи і потужності при різних видах руху точки і тіла.  

 

1.12. Загальні теореми динаміки 

 

   Імпульс сили, кількість руху матеріальної точки. Теорема про зміну кількості руху 

матеріальної точки. Кінетична енергія матеріальної точки. Теорема про зміну кінетичної енергії 

матеріальної точки.  

 

1.13. Елементи динаміки системи 

 

   Система матеріальних точок. Внутрішні і зовнішні сили. Момент інерції твердого тіла. 

Основне рівняння динаміки для обертального руху твердого тіла. Кінетична енергія твердого 

тіла при поступальному, обертальному і плоско паралельному рухах.  

 

 

 

 

 

2. МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ 

 

2.1. Основні положення 

 

   Завдання й методи механіки матеріалів. Деформоване тіло. Пружність і пластичність. 

Попередні поняття про розрахунки на міцність, жорсткість і стійкість. Класифікація 

навантажень. Основні гіпотези і припущення. Метод перерізів. Основні види навантаження 

(деформації) бруса. Напруження повне, нормальне, дотичне. 

 

2.2. Розтяг і стиск 
 

   Поздовжні сили та їх епюри. Нормальні напруження в поперечних перерізах та їх епюри. 

Поздовжні та поперечні деформації при розтягу (стиску). Закон Гука. модуль поздовжньої 

пружності, коефіцієнт поперечної деформації (коефіцієнт Пуассона). Жорсткість перерізів та 

жорсткість бруса при розтягу і стиску. Визначення осьових переміщень поперечних перерізів 

бруса. Експериментальне дослідження розтягу і стиску матеріалів. Коефіцієнт запасу міцності 

апри статичному навантаженні по границі міцності та границі текучості. Допустимі напруження. 

Розрахунки на міцність:  перевірка міцності, визначення допустимого навантаження, визначення 

необхідних розмірів поперечного перерізу.  

 

Лабораторне заняття 

 

   Випробування зразка з маловуглицевої сталі на розтяг. 

 

2.3. Практичні розрахунки на зріз і зминання. 

 

   Чистий зсув. Закон Гука для зсуву. Модуль зсуву. Залежність між трьома пружними 

постійними для ізотропного тіла (без виведення). Зріз. Основні припущення та розрахункові 

формули. Зминання, умовності розрахунку, розрахункові формули. 

 

2.4. Геометричні характеристики плоских перерізів 

 

   Осьові, відцентровий та полярний моменти інерції перерізу. Зв’язок між осьовими та 

полярними моментами інерції перерізу. Моменти інерції простих перерізів: прямокутника, круга, 

кільця. 



 

2.5. Кручення 
 

   Крутний момент. Побудова епюр крутних моментів. Кручення прямого бруса круглого 

поперечного перерізу. Напруження в поперечному перерізі бруса. Кут закручування. Полярні 

моменти опору для круга і кільця. Розрахунки на міцність і жорсткість при крученні. Розрахунок 

циліндричних гвинтових пружин розтягу і стиску з малим кроком витка.  

 

Практичне заняття 

 

   Розрахунки на міцність при крученні. 

 

2.6. Згин 

 

   Основні поняття та визначення. Класифікація видів згину. Внутрішні силові фактори при 

прямому згині. Диференціальні залежності між згинаючим моментом, поперечною силою та 

інтенсивністю розподіленого навантаження. Побудова епюр поперечних сил та згинаючих 

моментів. Нормальні напруження в поперечних перерізах при згині. Осьові моменти опору. 

Розрахунки на міцність при згині. Раціональні форми поперечних перерізів балок при згині. 

Поняття про дотичні напруження при прямому поперечному згині. Лінійні та кутові 

переміщення при прямому згині. Розрахунки на жорсткість при згині.  

 

Практичне заняття 

 

   Розрахунки на міцність при згині.  

 

Лабораторне заняття 

 

   Дослідження деформації згину. 

 

2.7. Теорія міцності 

 

   Складне навантаження бруса. Еквівалентні напружені стани та еквівалентні напруження. Теорії 

міцності. Розрахунок бруса круглого поперечного перерізу на згин з крученням.  

 

Практичне заняття 

 

   Розрахунок валів на сумісний згин з крученням. 

 

2.8. Стійкість стиснених стержнів 

 

  Критична сила. Формула Ейлера для різних випадків кріплення опор. Критичне напруження. 

Емпіричні формули для визначення критичних напружень. Залежність критичних напружень від 

гнучкості стержня. Розрахунки на стійкість за формулою  Ейлера. Раціональні форми 

поперечних перерізів стиснених стержнів.  

 

 

3. ДЕТАЛІ МАШИН 

 

3.1.Основні положення 

 

   Деталі машин, їх класифікація. Вимоги до машин і деталей машин. Основні критерії 

працездатності машин та їх деталей. Застосування деталей машин і механізмів у 

сільськогосподарській техніці.  

 



3.2. Загальні відомості про передачі 

 

   Призначення передач у машинах. Класифікація передач. Принцип роботи основних типів 

передач. Основні кінематичні і силові співвідношення механічних передач.  

 

3.3. Фрикційні передачі 

 

   Призначення, будова, принцип роботи, класифікація та застосування фрикційних передач. 

Матеріали котків. Основні геометричні і кінематичні співвідношення. Сили в передачі. Умова 

працездатності передачі. Основні відомості про розрахунок передачі на контактну витривалість. 

 

3.4. Зубчасті передачі 

 

   Призначення, будова, принцип роботи, застосування зубчастих передач. Класифікація 

зубчастих передач. Підрізання та коригування передач. Точність зубчастих передач. Основні 

вимоги до зубчастого зачеплення. Матеріали і конструкції зубчастих коліс. Види руйнування 

зубців.  

   Прямозубі циліндричні передачі. Основні геометричні співвідношення. Сили, що діють у 

зачепленні. Розрахунок зубців на контактну і згинальну витривалість. Вибір основних 

параметрів, розрахункових коефіцієнтів, допустимих напружень.  

   Непрямозубі циліндричні передачі.  Основні геометричні співвідношення. Сили, що діють у 

зачепленні. Особливості розрахунку непрямозубих передач на контактну міцність та згин. 

   Прямозубі конічні передачі: основні геометричні співвідношення, сили в зачепленні, 

особливості розрахунку, конструкція зубчастих коліс. 

 

Лабораторне заняття 

 

   Вивчення конструкцій редуктора. 

 

3.5. Передача гвинт-гайка 

 

   Призначення, будова, застосування. Матеріали і конструкція передачі. Розрахунок передачі на 

зносостійкість і перевірка гвинта на міцність і стійкість. Вибір основних параметрів та 

розрахункових коефіцієнтів.  

 

3.6.Черв'ячні передачі 

 

   Призначення, будова, принцип роботи, застосування черв’ячних передач. Матеріали і 

конструкція черв’яків і черв’ячних коліс. 

   Короткі відомості про геометрію черв’ячних передач. Кінематика і ККД черв’ячної передачі. 

Сили, які діють у зачепленні. Розрахунок черв’ячної передачі, вибір основних параметрів та 

розрахункових коефіцієнтів. Тепловий розрахунок. 

 

3.7. Пасові передачі 

 

   Призначення, будова, принцип роботи, застосування пасових передач. Матеріал пасів. 

Кінематичні і силові співвідношення в пасових передачах. Сили і напруги в пасах. Розрахунок 

передачі: плоскопасової, клинопасової. Деталі пасових передач і натяжні пристрої.  

 

3.8. Ланцюгові передачі 

 

   Призначення, будова, принцип роботи, застосування передач. Деталі ланцюгових передач. 

Основні параметри ланцюгових передач. Критерії робото здатності. Добирання ланцюгів і 

перевірний розрахунок їх. 

 



3.9. Вали і осі 

 

   Вали і осі, їх призначення, конструкція, матеріали. Розрахунок валів і осей на міцність і 

жорсткість. Конструктивні і технологічні способи підвищення витривалості валів.  

 

3.10. Підшипники 

 

   Опори ковзання і кочення,  призначення, порівняльна характеристика. Підшипники ковзання: 

типи, застосування, конструкції, матеріали. Критерії робото здатності та умовні розрахунки. 

Підшипники кочення: будова, класифікація, огляд основних типів. Поняття про підбір 

підшипників кочення за динамічною вантажопідйомністю. Короткі відомості про конструювання 

підшипникових вузлів. 

 

3.11. Муфти 

 

Призначення та класифікація муфт. Застосування муфт. Конструкція муфт. Короткі відомості 

про вибір і розрахунок муфт. 

 

3.12. Шпонкові та шліцьові з’єднання 

 

   Шпонкові з’єднання. Розрахунок з’єднань призматичними шпонками. Зубчасті (шліцьові) 

з’єднання, застосування та перевірний розрахунок.  

 

3.13. Нарізні з’єднання 

 

   Загальні відомості, застосування. Конструктивні форми нарізних з’єднань. Стандартні 

кріпильні деталі, їх матеріали. Способи стопоріння нарізних з’єднань. Найпростіші випадки 

розрахунку на міцність. 

 

3.14. Нерознімні з’єднання 

 

   Нерознімні з’єднання, їх класифікація, застосування. Зварні з’єднання. Основні види зварних 

з’єднань і типи швів. Розрахунок на міцність зварних швів. Заклепкові з’єднання. Область 

застосування. Основи розрахунку. Матеріали заклепок. Клейові з’єднання. Переваги, недоліки,  

застосування. Розрахунок клейових з’єднань 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

 

Назви модулів (розділів) і тем 

Кількість годин 

За навчальною 

програмою 

За робочою навчальною програмою 

денна форма заочна форма 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

У
сь

о
го

 

у тому числі 
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о
го
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б. 
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Вступ 2 2    1          

1.Теоретична механіка                

Статика                

1.1 Основні поняття і аксіоми 3 2   1           

1.2 Плоска система сил 16 6  4 6 23 10 4  10      

1.3 Просторова система сил 4 2   2 4 4         

1.4 Центр ваги 4 2   2 7 4         

Кінематика                

1.5 Кінематика точки 6 2   4 14 4 2  8      

1.6 Кінематика простих рухів 6 2   4           

1.7 Складний рух точки 3 1   2           

1.8 Плоскопаралельний рух 3 1   2           

Динаміка                

1.9 Вступ до динаміки 3 1   2 10 4   6      

1.10 Метод кінетостатики 3 2   1           

1.11 Робота і потужність 5 2  2 1           

1.12 Загальні те-ми динаміки 4 2   2           

1.13 Еле-ти динаміки системи 2 1   1           

2. Ме-ка мат-лів і конструкцій                

2.1 Основні положення 4 2   2 2 2         

2.2 Розтяг і стиск 18 8 2  8 16 10  2 4      

2.3  Розрахунки на зріз і змин 6 4   2 4 4         

2.4 ГХПП 3 2   1 5 4   1      

2.5 Кручення 10 4  2 4 10 6 2  2      

2.6 Згин 14 6 2 2 4 14 6 2 2 4      

2.7 Теорії міцності 6 2  2 2 10 4 2  4      

2.8 Стійкість стис-них ст-нів 4 2   2 4 4         

3. Деталі машин                

3.1 Основні положення 2 1   1 2 2         

3.2 Заг. від-і про передачі 3 2   1 4 4         

3.3 Фрикційні передачі 3 2   1 2 2         

3.4 Зубчасті передачі 16 6 4  6 24 12  4 8      

3.5 Передача гвинт-гайка 3 1   2 2    2      

3.6 Черв’ячна передача 6 4   2 4 4         

3.7 Пасова передача 3 1   2 2    2      

3.8 Ланцюгова передача 2 1   1 2    2      

3.9 Вали і вісі 4 2   2 2 2         

3.10 Підшипники 6 4   2 5 4   1      

3.11 Муфти 3 2   1 1    1      

3.12 Шпонки і шліці 3 2   1 6 4   2      

3.13 Нарізні з’єднання 5 4   1 2    2      

3.14 Неронімні з’єднання 4 2   2 1    1      

Курсове проектування 24    2

4 

          

Всього 21

6 

9

2 

8 12 1

0

4 

18

0 

10

0 

1

2 

8 60      

 

 

 

 

  



5. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

                                                         

6. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Визначення зусиль в стержнях 2 

2 Вирішення балочних систем 2 

3 Кінематичний розрахунок механізму 2 

4 Розрахунки на міцність при крученні 2 

5 Розрахунок на міцність при поперечному згині 2 

6  Гіпотези міцності 2 

 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Випробування зразка на розтяг 2 

2 Випробування зразка на поперечний згин 2 

3 Вивчення конструкції циліндричного редуктора 2 

4 Вивчення конструкції черв’ячного  редуктора 2 

 

8. Самостійна робота 

№ 

п/п 

Назва 

розділу 

програми 

№  

самостійної 

роботи 
Тема самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 2 3 4 5 

1 Статика 1 

 

2 

3 

4 

5 

Складання плоскої системи збіжних 

сил 

Пара сил 

Теорема Варіньона 

Зв’язки з тертям 

Стійкість рівноваги 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 Кінематика 6 

 

7 

 

8 

Прискорення при криволінійному 

русі 

Способи передачі обертового руху. 

Складний рух точки і тіла 

Поняття про планетарні передачі 

2 

 

4 

 

2 

3 Динаміка 9 

 

10 

 

11 

Робота та потужність при обертовому 

русі 

Основне рівняння динаміки 

обертового тіла 

Моменти інерції тіл 

2 

 

2 

 

2 

4 Опір 

матеріалів 

12 

13 

14 

Класифікація навантажень 

Явище наклепу 

Напружений стан при одноосному 

2 

2 

2 



 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

розтязі 

Температурні напруження 

Циліндричні пружини 

Моменти інерції деяких фігур 

Інтеграл Мора 

Правило Верещагіна 

Косий згин 

Поняття про напружений стан в точці 

пружного тіла 

 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

5 Деталі 

машин 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Клеєні з’єднання 

Заклепочні з’єднання 

Планетарні передачі 

Розрахунок шліцьових з’єднань 

Пасові та ланцюгові передачі 

Розрахунок шевронної передачі 

Хвильові передачі 

Передача гвинт-гайка кочення 

Розрахунок підшипників ковзання 

Муфти 

Пасові передачі 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

   Всього 60 
 

9.Тематичний зміст курсу 

 (денна форма) 

Тематичний план 
 

№ 

п/п 
Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Всьо

го 

в тому числі 

Т Л П С 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретична механіка.      

1.1 Вступ. Основні поняття та аксіоми статики. 2 2    

1.2 Плоска система збіжних сил. 2 2    

1.3 Складання плоскої системи збіжних сил. 2      2 

1.4 Визначення зусиль в стержнях. 2     2  

1.5 Пара сил. 2     2 

1.6 Плоска система довільно розміщених сил. 2 2    

1.7 Рівняння рівноваги та їх форми 2 2    

1.8 Балочні системи. 2 2    

1.9 Вирішення задач на балочні системи. 2   2  

1.10 Теорема Варіньона. 2    2 

1.11 Зв’язки з тертям. 2    2 

1.12 Просторова система збіжних сил. 2 2    

1.13 Просторова система довільно розташованих сил.  2 2    

1.14 Центр тяжіння. 2 2    

1.15 Визначення центру тяжіння плоскої фігури. 2 2    

1.16 Стійкість рівноваги. 2    2 

 Всього по розділу: 32 18 0   4 10 

2 Кінематика.      

2.1 Основні поняття кінематики. 2 2    

2.2 Прискорення при криволінійному русі. 2    2 



2.3 Кінематичний розрахунок механізму. 2 2    

2.4 Способи передачі обертового руху. 2    2 

2.5 Складний рух точки і тіла. 2    2 

2.6 Поняття про планетарні передачі. 2    2 

2.7 Кінематичний розрахунок механізму. 2   2  

 Всього по розділу: 14 4 0 2 8 

3 Динаміка.      

3.1 Основні поняття динаміки. 2 2    

3.2 Робота та потужність при обертовому русі. 2    2 

3.3 Загальні теореми динаміки. 2 2    

3.4 Основне рівняння динаміки обертового тіла. 2      2 

3.5 Моменти інерції тіл. 2    2 

 Всього по розділу: 10 4 0 0 6 

4 Опір матеріалів      

4.1 Основні положення розділу. 2 2    

4.2 Деформація розтягу. 2 2    

4.3 Контрольна робота 2 2    

4.4 Розрахунки на міцність при розтязі. Діаграма . 2 2    

4.5 Класифікація навантажень. 2    2 

4.6 Поняття наклепу. 2    2 

4.7 Напружений стан при одноосному розтязі. 2    2 

4.8 Випробування на розтяг. 2  2   

4.9 Статично невизначені системи розтягу (Стержень). 2 2    

4.10 Статично невизначені системи розтягу (Плита). 2 2    

4.11 Підсумкова лекція по вирішенню основних задач 

семестру. 

2 2    

4.12 Температурні напруження розтягу. 2    2 

4,13 Деформація змину. 2 2    

4.14 Деформація зрізу . 2 2    

4.15 Деформація кручення 2 2    

4.16 Розрахунки на міцність при кручення.  2   2  

4.17 Циліндричні пружини. 1    1 

4.18 Визначення усадки циліндричної гвинтової 

пружини. 

2 2    

4.19 Геометричні характеристики плоских перерізів. 2 2    

4.20 Моменти інерції деяких фігур. 2    2 

4.21 Сортамент. Розрахунок перерізів. 2 2    

4.22 Деформація поперечного згину. 2 2    

4.23 Закономірності побудови епюр внутрішніх силових 

факторів. 

2 2    

4.24 Методика розрахунку на міцність  при поперечному 

згині. 

2 2    

4.25 Розрахунки на міцність при поперечному згині. 2   2  

4.26 Визначення лінійних та кутових деформацій при 

поперечному згині. 

2  2   

4.27 Інтеграл Мора. 1    1 

4.28 Правило Верещагіна 1    1 

4.29 Косий згин 1    1 

4.30 Гіпотези міцності 2 2    

4.31 Застосування гіпотез міцності 2 2    

4.32 Застосування гіпотез міцності 2   2  

4.33 Поняття про напружений стан в точці пружного 

тіла. 

1    1 



4.34 Стійкість стиснутих стержнів. 2 2    

4.35 Методика розрахунку на стійкість. 2 2     

 Всього по розділу: 65 40 4 6 15 

5 Деталі машин.      

5.1 Основні поняття розділу. 2 2    

5.2 Клеєні з’єднання. 2    2 

5.3 Заклепкові з’єднання. 1    1 

5.4 Різьбові з’єднання 2 2    

5.5 Планетарні передачі 2    2 

5.6 Шпонкові та шліцьові з’єднання. 2 2    

5.7 Методика розрахунку шпонкового з’єднання.  2 2    

5.8 Розрахунок шліцьових з’єднань. 2    2 

5.9 Фрикційні передачі. 2 2    

5.10 Пасові передачі 2    2 

5.11 Ланцюгові передачі 2    2 

5.12 Загальні відомості про зубчасті передачі. 2 2    

5.13 Циліндричні зубчасті передачі. 2 2    

5.14 Розрахунок шевронної передачі. 2    2 

5.15 Конічна зубчаста передача 2 2    

5.16 Хвильові передачі 2    2 

5.17 Черв’ячна передача. 2 2    

5.18 Методика розрахунку черв’ячної передачі. 2 2    

5.19 Передача гвинт-гайка кочення 2    2 

5.20 Методика розрахунку циліндричних передач 2 2    

5.21 Вали та вісі. 2 2    

5.22 Підшипники кочення. 2 2    

5.23 Розрахунок підшипників ковзання. 2    2 

5.24 Муфти. 2    2 

5.25 З’єднання із гарантованим натягом. 2 2    

5.26 Загальні відомості про редуктори. 2 2    

5.27 Вивчення конструкції циліндричного редуктора. 2  2   

5.28 Вивчення конструкції черв’ячного редуктора. 2  2   

5.29 Підшипники ковзання. 2 2    

5.30 Підсумкове заняття. 2 2    

 Всього по розділу: 59 34 4 0 21 

 Всього на дисципліну: 180 100 8 12 60 

 

 

10. Методи навчання 
 

Словесні: розповідь, пояснення, діалог 

Інноваційні: метод презентацій 

Наочні: ілюстрація, демонстрація, спостереження 

Практичні: лабораторні роботи, практичні роботи 

 

 

 

 

 

 



11. Методи контролю 
 

          Технічні диктанти, тести, усне та письмове опитування, фронтальні опитування, захист 

лабораторної та практичних робіт, семінарське заняття, залік. 

 

 

12. Критерії оцінювання 
 

    Оцінка “ВІДМІННО” – виставляється , якщо при відповіді на питання студент виявив 

всебічні, систематизовані, глибокі знання програмного матеріалу, уміння вільно виконувати 

завдання, передбачені програмою, користуватися довідковою літературою на рівні творчого 

використання. Чітко представляє зміст і вільно володіє науковою термінологією; послідовно і 

логічно викладає матеріал; вільно володіє державною мовою. Робота виконана чітко, охайно і 

грамотно з точки зору філологічних та технічних наук. 

 

    Оцінка “ДОБРЕ” – виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив повне знання 

програмного матеріалу, але є незначні неточності, наприклад, підрахунках результатів, які не 

ведуть за собою наслідків у розкритті програмного матеріалу, засвоїв основну літературу, 

передбачену навчальною програмою, на рівні логічного відтворення, не допускає грубих 

помилок; робота виконана чітко і чисто. 

 

Оцінка “ЗАДОВІЛЬНО” – виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив неповні 

знання основного програмного матеріалу, в об’ємі, необхідному для подальшого навчання і 

роботи, зміст питань викладено частково, не завжди послідовно ув’язує відповідь з раніш 

отриманими даними з навчальної дисципліни і суміжних дисциплінах; відповідь не повна, але 

зміст розкритий в цілому на рівні репродуктивного відтворення; допускаються граматичні 

помилки. 

 

    Оцінка “НЕЗАДОВІЛЬНО” – виставляється, якщо при відповіді на питання студент 

виявив серйозні пробіли в знаннях основного матеріалу, допустив принципові помилки при 

виконанні завдання на рівні нижче репродуктивного відтворення. Основний зміст матеріалу не 

розкриває, науковою термінологією не володіє; текст матеріалу викладений з великим числом 

помилок і виправлень, мовою викладання володіє слабко. 

   Загальна оцінка за виконання роботи з дисципліни виставляється як середнє виважене з трьох 

складових. 

 

 

13. Методичне забезпечення 
 

1. Інструкції для виконання практичних робіт. 

2. Інструкція для виконання лабораторної роботи. 

3. Методичні рекомендації для самостійної роботи. 

4. Методичні рекомендації студентам заочної форми навчання та зміст контрольної роботи з 

дисципліни "Технічна механіка". 

5. Мультимедійні презентації. 

 

 

 

 

 
             

 

 



14. Рекомендована література 
 

Базова 

 

1. Аркуша И.А. «Техническая механіка». 

2. Устюгов И.И. «Детали машин». 

 

 

Допоміжна 

 

1. Методичний посібник з «Технічної механіки» / Аніщенко Ю.І./ 2012р. 
 

15. Інформаційні ресурси 
 

1. http://essuir.sumdu.edu.ua 
2. http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://essuir.sumdu.edu.ua/


 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
 

 

Кропивницький коледж механізації сільського господарства" 

 

Циклова комісія  «Фундаментальних дисциплін» 

 

 

                                                                                                             «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Заступник директора з навчальної роботи 

________________________В.М. Дякуненко 

"___" ____________ 20__ року 

____________________________________ 

"___" ____________ 20__ року 

____________________________________ 

"___" ____________ 20__ року 

____________________________________ 

"___" ____________ 20__ року 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Основи технічної творчості 

    

 

Галузь знань              1001 техніка та енергетика аграрного виробництва  
                                                                           

                                 

Спеціальність            5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання  

                                   агропромислового виробництва» 
                                 

Відділення                 «Механізація сільського господарства» 

                         

                                                                                  

                    

 

 

 

 

 

 



 

 

Робоча програма   з «Основ технічної творчості» для студентів  ВНЗ І-ІІ р.а. за галуззю знань 

1001 техніка та енергетика аграрного виробництва , спеціальністю  5.10010201 

«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» складена на 

підставі навчальної програми дисципліни, затвердженою НМЦ «22» червня 2012р. 

 

 

 

 

 

Розробники: Аніщенко Ю.І., інженер-педагог, спеціаліст вищої категорії. 
                      Драган Ю.С., магістр педагогіки,  спеціаліст вищої  категорії 

 

 

 

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні циклової комісії фундаментальних дисциплін 

Протокол № ___від “____”________________20__ року  

 

Голова циклової  комісії   _______________________ (__________________) 
                                                                                         (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)          

 

 

Протокол № ___від “____”________________20__ року  
                         

Голова циклової  комісії   _______________________ (__________________) 
                                                                                         (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)          

                                                 

 

Протокол № ___від “____”________________20__ року  

Голова циклової  комісії   _______________________ (__________________) 
                                                                                         (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)          

 
                         

Протокол № ___від “____”________________20__ року  
                         

Голова циклової  комісії   _______________________ (__________________) 
                                                                                         (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 1,5 

Галузь знань 

1001 техніка та енергетика 

аграрного виробництва 

Нормативна 

 

 

Модулів (розділів) – 1 
Спеціальність: 

5.10010201 «Експлуатація 

та ремонт машин і 

обладнання 

агропромислового 

виробництва» 

Рік підготовки 

       4  -й            -й 

Семестр 

Загальна кількість годин   

–  45 год. 

   -й   7 -й        -й     -й 

Лекції 

Для денної форми 

навчання: 

аудиторних -  32 год. 

самостійної роботи 

студента -  13 год. 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст  

24 год.      год. год.  год. 

Практичні, семінарські 

8 год. год.  год. год. 

Лабораторні 
- год. год. год. год.  

Самостійна робота 
13 год. год. год. год. 

Курсове проектування:  

- год. год. год. год. 

Вид контролю:  

 залік   

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання  –   60% / 40% 

для заочної форми навчання –  ___% / ___% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

   Програма навчальної дисципліни «Основи технічної творчості» призначена для студентів 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація 

та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва2. 

   Науково-технічний та соціально-економічний розвиток України залежить від рівня творчої 

діяльності людини. Розвиток наукових основ технічної творчості, розробка методик 

активізації творчого процесу, навчання основам творчості  у вищих навчальних закладах у 

наш час є необхідністю. 

   Темпи розвитку науково-технічного прогресу в агропромисловому комплексі значною 

мірою залежать від успішного впровадження результатів творчої діяльності інженерних 

кадрів в агропромислове виробництво. 

   Для сучасного молодшого спеціаліста здібності винахідника просто необхідні. До цього 

спонукає саме життя. 

   Майбутній технік-механік сільськогосподарського виробництва повинен володіти 

комплексом професійних якостей, які визначають ефективність його діяльності при роботі на 

виробництві. Він повинен бути творчим фахівцем, в достатній мірі володіти сучасними 

методами науково-технічної творчості, раціоналізаторської роботи. Саме науково-технічна 

творчість створює найсприятливіші організаційні, психологічні і педагогічні передумови для 

розвитку творчих здібностей особистості., виховання любові до праці, соціальної активності 

молоді.  

   Тому перед вищими навчальними закладами стоїть завдання – виховання і підготовка 

фахівців, озброєних знаннями, вміннями та навичками самостійної аналітичної та дослідної 

роботи. Адже для розвитку молодої держави  Україні необхідно виконати багато завдань на 

шляху до інноваційного розвитку, що забезпечується активізацією винахідництва і 

раціоналізаторства. 

   Щоб виховати наведені професійні якості в майбутніх фахівців, необхідно зацікавлювати їх 

до технічної творчості і дослідної роботи під час теоретичних та практичних занять, Гуркової 

роботи, навчальних та виробничих практик, курсового та дипломного проектування. 

   Після освоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен знати: 

1. основні законодавчі акти, які стосуються прав на об’єкти промислової власності, а також 

документи Верховної Ради  України та Уряду України щодо розвитку винахідництва і 

раціоналізації; 

2. основні методи творчих досліджень; 

3. основи патентознавства; 

4. методику винахідництва; 

5. правові аспекти захисту інтелектуальної власності; 

6. права і обов’язки винахідників і раціоналізаторів. 

Уміти:  

1. використовувати основні закони України про винахідницьку та раціоналізаторську 

діяльність; 

2. користуватися творчими методами дослідження; 

3. складати методику постановки досліду; 

4. розробляти і оформляти творчі роботи; 

5. проводити патентний пошук; 

6. оформляти реєстраційні документи на винахід, корисну модель, раціоналізаторську 

пропозицію; 

7. розраховувати економічний ефект від впровадження у виробництво винаходу, корисної 

моделі та раціоналізаторської пропозиції. 

   Таким чином, навчальна дисципліна зумовлює розвиток творчих здібностей у студентів при 

створенні нових технічних рішень, з урахуванням вимог технічної естетики, ергономіки та 

економічної доцільності розробки. При цьому студент набуває знання з основ охорони прав 

інтелектуальної власності. 



   Тематичний план є орієнтовним. При укладанні робочих навчальних програм викладачі 

навчальних закладів можуть вносити обґрунтовані зміни та доповнення в зміст програмного 

матеріалу і розподіл навчальних годин за темами в межах часу, відведеного навчальним планом 

на вивчення дисципліни. Внесені зміни повинні бути обговорені на засіданні циклової комісії та 

затверджені заступником директора з навчальної роботи. 

 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Вступ 

 

   Актуальність, мета та завдання навчальної дисципліни «Основи технічної творчості». Роль 

навчальної дисципліни  у формуванні фахівця ОКР «молодший спеціаліст» із спеціальності 

«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва». Зміст навчальної 

дисципліни. Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами. Історія винахідництва. форми 

контрольних заходів. Література.  

   

1. Технічна творчість як вид суспільно-корисної діяльності. 

Законодавство у сфері інтелектуальної власності. 

 

   Технічна творчість як вид суспільно корисної діяльності. Законодавство України у сфері 

інтелектуальної власності. Міжнародно-правові документи у галузі інтелектуальної власності. 

Основні поняття та терміни. Організація дослідної і творчої роботи. Етапи технічної творчості 

під час створення технічних об’єктів. Етика науково-технічної творчості. Основи технічного 

моделювання. 

 

Практичне заняття 

 

   Ознайомлення із законодавством у сфері інтелектуальної власності. 

 

2. Структура керівництва винахідництвом і раціоналізацією  в Україні. 

 

   Структура і діяльність Державної служби  інтелектуальної власності України. Структура і 

діяльність органів з винахідництва і раціоналізації в міністерствах, департаментах, 

підприємствах і організаціях. Роль громадських організацій і товариств у сфері інтелектуальної 

власності. Куток раціоналізатора. Структура технічної творчості у навчальному закладі. Форми 

розвитку технічної творчості. Інформаційне забезпечення технічної творчості. 

 

3. Методи раціонального вирішення винахідницьких задач 

 

   Загальні відомості. Основні поняття про евристику. Метод діалогу. Метод проб і помилок. 

Метод мозкової атаки. Метод контрольних питань. Метод семикратного пошуку. Сінектика. 

Метод морфологічного аналізу. Метод фокальних об’єктів. Алгоритми вирішення 

винахідницьких задач. 

 

4. Основи патентознавства 

 

   Визначення, види, етапи та результати патентного пошуку. Патентна інформація. Джерела 

патентної інформації . первина та вторинна патентна документація. Порядок проведення 

патентних досліджень. Патентування винаходів в Україні та за кордоном. Основні положення 

Паризької конвенції щодо охорони промислової власності. 

 



Практичне заняття 

 

   Робота з патентними бюлетенями. 

 

5. Основні поняття про наукові відкриття, винаходи, корисні моделі,  

раціоналізаторські пропозиції та промислові зразки 

 

5.1. Відкриття 

 

   Значення наукових відкриттів для науково-технічного прогресу. Визначення поняття наукове 

відкриття. Критерії наукового відкриття. Оформлення і подача заяви на наукове відкриття. 

Приклади наукових відкриттів вчених. 

 

5.2. Винахід, корисна модель 

 

   Визначення поняття винахід, корисна модель. Критерії винаходу, корисної моделі. Приклади 

винаходів, корисних моделей. Форми охорони винаходів, корисних моделей. Склад та 

оформлення заявки  на отримання патенту на винахід, корисну модель. Права та обов’язки 

винахідників та патентовласників. Термін дії патенту на винахід, корисну модель. Поняття про 

пріоритет, територіальність та обмеженість терміну дії патенту на винахід, корисну модель. 

 

5.3. Раціоналізаторська пропозиція 

 

   Визначення поняття раціоналізаторська пропозиція. Критерії раціоналізаторської пропозиції. 

Приклади раціоналізаторських пропозицій. Оформлення і подача заяви на раціоналізаторську 

пропозицію. 

 

5.4.Промисловий зразок 

 

   Визначення поняття промисловий зразок. Критерії промислового зразка. Приклади 

промислових зразків. Форми охорони промислових зразків. Склад та оформлення заявки на 

отримання патенту на промисловий зразок. Термін дії патенту на промисловий зразок.  Поняття 

про пріоритет, територіальність та обмеженість терміну дії пате6нту на промисловий зразок. 

 

Практичне заняття 

 

   Складання, оформлення та подача заявки на винахід, корисну модель, раціоналізаторську 

пропозицію 

 

6. Охорона авторських прав та винагороди за об’єкти інтелектуальної власності 

 

     Загальна характеристика прав за об’єкти інтелектуальної власності: наукові відкриття, 

винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції та промислові зразки. Правова охорона 

прав авторства. Підстава, порядок та умови виплати авторської винагороди за об’єкти 

інтелектуальної власності. Сума винагороди. Преміювання за сприяння впровадженню винаходів 

і раціоналізаторських пропозицій. Порядок присвоєння почесних звань України винахідникам і 

раціоналізаторам. Пільги, які надаються винахідникам і раціоналізаторам. Стимулювання 

винахідників і раціоналізаторів.  

 

7. Економічний ефект від впровадження об’єктів інтелектуальної власності у виробництво 

 

   Мета (мотивація) виготовлення пристрою. Призначення, будова і робота пристрою (винаходу, 

корисної моделі, раціоналізаторської пропозиції).переваги запропонованого технічного рішення 

перед аналогом (базовою моделлю). Технологія виготовлення пристрою. Визначення вартості 



пристрою – вартість матеріалів, вартість виготовлення. Визначення річного економічного ефекту 

від впровадження запропонованого пристрою. Визначення терміну окупності пристрою. 

 

Практичне заняття 

 

   Визначення економічного ефекту від впровадження раціоналізаторської пропозиції у 

виробництво. 

 

8. Підсумкове заняття 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

 

Назви модулів 

(розділів) і тем 

Кількість годин 

За навчальною 

програмою 

За робочою навчальною програмою 

денна форма заочна форма 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 
лек пр., 

сем 

лаб. с. р лек пр., 

сем 

лаб. с. р лек пр., 

сем 

лаб. с. р 

Вступ 2 2    2 2         
1.Діалектика 

творчості і її 

особливості. Задачі і 

мета технічної 

творчості. 

6 4   2 2 2         

2. Структура 

керівництва 

винахідництвом і 

раціоналізацією в 

державі. 

4 2   2 2 2         

3. Основні поняття 

про наукові 

відкриття, винаходи 

і раціоналізаторські 

пропозиції. 

6 4   2 8 6 2        

4. Винагороди за 

творчість. 

8 4   4 2 2         

5. Розрахунок 

економічного 

ефекту від 

впровадження 

раціоналізаторської 

пропозиції у 

виробництво. 

6 2 2  2 4 2 2        

6. Методи 

раціонального 

вирішення задач. 

6 2   4 17 3 2  12      

7. Організація 

дослідницької і 

творчої роботи. 

6 2 2  2 2 2 1  1      



8. Основи 

патентознавства. 

8 4 2  2 4 2 2        

9. Підсумкове 

заняття. 

2 2   2 2 2         

Всього  54 26 10  18 45 24 8  13      

 

  

3. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

                                                                              

4. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Визначення економічного ефекту від впровадження 

раціоналізаторської пропозиції у виробництво. 

2 

2 Складання, оформлення та подача заяви на раціоналізаторську 

пропозицію. 

2 

3 Робота з патентними бюлетенями. 2 

4 Застосування методу морфологічного аналізу при конструюванні 

робочих органів плугів. 

2 

                                                                    

5. Теми лабораторних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

 

8. Самостійна робота 
 

 

№  

самостійної 

роботи 
Тема самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Загальні відомості про мозок і творчість 

Основні поняття про евристику 

Метод діалогу 

Метод проб і помилок 

Метод контрольних питань 

Метод семикратного пошуку 

Сінектика 

Метод фокальних об’єктів 

Алгоритми рішення винахідницьких задач 

Організація дослідницької і творчої роботи 

Всього 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

13 

 

 



9.Тематичний зміст курсу 

 (денна форма) 

 

№ 

п/п 
Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Всьо

го 

в тому 

числі 

Т П С 

1 2 3 4 6 7 

1 Вступ. Введення в курс дисципліни. 2 2   

2 Коротка історія винахідництва. Структура технічної 

творчості в технікумі. 

2 2   

3 Структура керівництва винахідницькою і 

раціоналізаторською діяльністю  в Україні. 

2 2   

4 Основні поняття про відкриття. 2 2     

5 Основні поняття про винахід. 2 2   

6 Основні поняття про раціоналізаторську 

пропозицію. 

2 2   

7 Винагороди за творчість. 2 2   

8 Визначення економічного ефекту від впровадження 

раціоналізаторської пропозиції у виробництво. 

2 2   

9 Патентознавство. 2 2   

10 Історія винаходу гуми. Метод морфологічного 

аналізу. 

2 2   

 

11 Метод мозкової атаки. Організація дослідницької і 

творчої роботи. 

2 2   

12 Визначення економічного ефекту від впровадження 

раціоналізаторської пропозиції у виробництво. 

2  2  

      

13 Складання, оформлення та подача заяви на 

раціоналізаторську пропозицію. 

2  2  

14 Робота з патентними бюлетенями. 2  2  

15 Застосування методу морфологічного аналізу при 

конструюванні робочих органів плугів. 

2  2  

16 Підсумкове заняття. 2 2   

17 Загальні відомості про мозок і творчість. 1   1 

18 Основні поняття про евристику. 1   1 

19 Метод діалогу. 1   1 

20 Метод проб і помилок. 1   1 

21 Метод контрольних питань. 2   2 

22 Метод семикратного пошуку. 2   2 

23 Сінектика. 2   2 

24 Метод фокальних об’єктів. 1   1 

25 Алгоритми рішення винахідницьких завдань. 1   1 

26 Організація дослідницької і творчої роботи. 1   1 

 Всього по дисципліні: 45 24 8 13 
 

 

 

 

 



(заочна форма) 

 
№

 п
.п

. 

№
 а

у
д

и
то

р
. 

за
н

ят
тя

 
Модуль (розділ), тема заняття Вид заняття 

Кількість 

годин 
Примітки 

         

8.       

9.       

10.       

       
 

 

10. Методи навчання 
 

Словесні: розповідь, пояснення, діалог 

Інноваційні: метод презентацій 

Наочні: ілюстрація, демонстрація, спостереження 

Практичні: лабораторні роботи, практичні роботи 

 
 

 

11. Методи контролю 
              

          Технічні диктанти, тести, усне та письмове опитування, фронтальні опитування, захист 

лабораторних та практичних робіт, семінарське заняття, залік. 

 

12. Критерії оцінювання 
 

    Оцінка “ВІДМІННО” – виставляється , якщо при відповіді на питання студент виявив 

всебічні, систематизовані, глибокі знання програмного матеріалу, уміння вільно виконувати 

завдання, передбачені програмою, користуватися довідковою літературою на рівні творчого 

використання. Чітко представляє зміст і вільно володіє науковою термінологією; послідовно і 

логічно викладає матеріал; вільно володіє державною мовою. Робота виконана чітко, охайно і 

грамотно з точки зору філологічних та технічних наук. 

 

    Оцінка “ДОБРЕ” – виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив повне знання 

програмного матеріалу, але є незначні неточності, наприклад, підрахунках результатів, які не 

ведуть за собою наслідків у розкритті програмного матеріалу, засвоїв основну літературу, 

передбачену навчальною програмою, на рівні логічного відтворення, не допускає грубих 

помилок; робота виконана чітко і чисто. 

 

Оцінка “ЗАДОВІЛЬНО” – виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив неповні 

знання основного програмного матеріалу, в об’ємі, необхідному для подальшого навчання і 

роботи, зміст питань викладено частково, не завжди послідовно ув’язує відповідь з раніш 

отриманими даними з навчальної дисципліни і суміжних дисциплінах; відповідь не повна, але 

зміст розкритий в цілому на рівні репродуктивного відтворення; допускаються граматичні 

помилки. 

 

    Оцінка “НЕЗАДОВІЛЬНО” – виставляється, якщо при відповіді на питання студент 

виявив серйозні пробіли в знаннях основного матеріалу, допустив принципові помилки при 

виконанні завдання на рівні нижче репродуктивного відтворення. Основний зміст матеріалу не 



розкриває, науковою термінологією не володіє; текст матеріалу викладений з великим числом 

помилок і виправлень, мовою викладання володіє слабко. 

   Загальна оцінка за виконання роботи з дисципліни виставляється як середнє виважене з трьох 

складових. 

 

 

13. Методичне забезпечення 
 

1. Інструкції для виконання практичних робіт. 

2. Інструкція для виконання лабораторної роботи. 

3. Методичні рекомендації для самостійної роботи. 

4. Методичні рекомендації студентам заочної форми навчання та зміст контрольної роботи з 

дисципліни «Технічна механіка». 

5. Мультимедійні презентації. 

 

 

 

14. Рекомендована література 

 
Базова 

1. Конституція України. 

2. Липчук В.О. Основи технічної творчості: конспект лекцій. 

Допоміжна 

 

1. Паризька конвенція. 

2. Цивільний кодекс України 

 

 
15. Інформаційні ресурси 

 

 
 


