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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Загальнотехнічні дисципліни у 

вищій школі» складена відповідно до освітньої програми та навчального 

плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 

014. Середня освіта (трудове навчання, технології та креслення). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: формування у 

майбутніх учителів трудового навчання якісних теоретичних, практичних, 

професійних знань із загальнотехнічних дисциплін, високої інженерно-

технічної і технологічної культури. 

Міждисциплінарні зв’язки: курс «Загальнотехнічні дисципліни у 

вищій школі» базується на математиці, і загальній фізиці і, в свою чергу, є 

фундаментом для вивчення курсу «Матеріалознавство», «Робочі та 

енергетичні машини», «Технологій виробництва та обробки конструкційних 

матеріалів» «Технічна механіка» і других спеціальних дисциплін. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Опір матеріалів і їх механічні властивості. 

2. Теорія механізмів і машин. 

3. Деталі машин. 

4. Технічна графіка. 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Загальнотехнічні 

дисципліни у вищій школі» є ознайомлення здобувачів основними законами 

механіки, формування у них умінь і навичок у використанні аналітичних 

залежностей механіки для розрахунків силових, кінематичних і динамічних 

параметрів рухів ланок механічних систем, розуміння характерних 

особливостей рухів окремих точок і тіл в цілому в просторі і на площині, 

становлення творчого відношення здобувачів до використання засвоєних 

знань в їх майбутній педагогічній діяльності. 



1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Загальнотехнічні 

дисципліни у вищій школі» є озброєння майбутнього вчителя комплексом 

знань, необхідних для глибокого засвоєння матеріалу спеціальних дисциплін, 

а також для компетентного керівництва заняттями з технічної праці та 

гуртковою роботою в школі. Розширення політехнічного кругозору, що дає 

можливість збагачувати уроки праці політехнічним змістом. Розвиток 

творчого мислення здобувачів, що полягає в умінні застосовувати одержані 

знання при розв’язуванні нових задач, знаходити альтернативні способи 

вирішення та т.п. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

- готовність до використання сучасних технологій виробництва та 

властивостей конструкційних матеріалів при доборі матеріалів для об’єктів 

праці; 

- здатність класифікувати, конструювати механічні передачі, ланки 

механізмів, аналізувати та знаходити альтернативні рішення задач 

кінематичного аналізу рухомих ланок механізмів; 

- володіння основними методами розрахунку різноманітних 

силових (статичних і динамічних) навантажень. 

спеціальні: 

- здатність оцінити і визначити механічні властивості матеріалу 

для проектно-конструкторської діяльності; 

- готовність до обґрунтування вибору методики розрахунку на 

міцність, жорсткість та стійкість елементів конструкцій; 

- здатність аналізувати механізми і машини з точки зору 

технічного обслуговування навчального обладнання; 

- готовність використовувати статичне і динамічне балансування 

обертових мас для зменшення вібрації вузлів і агрегатів. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 270 годин/ 9 кредитів ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

 

Змістовий модуль 1.  

Опір матеріалів та їх механічні властивості 

Задачі та структура дисципліни «Загальнотехнічні дисципліни у вищій 

школі». Заходи по розвитку енергетики, металургії та машинобудування.  

Будова металів і сплавів. Кристалізація металів і сплавів. Кольорові 

метали та їх сплави. Маркування та області використання мідних, 

алюмінієвих, магнієвих і титанових сплавів. Конструкційні вуглецеві і 

леговані сталі. Їх класифікація, область використання, маркування. 

Інструментальні вуглецеві і леговані сталі. Їх класифікація, область 

використання, маркування. 

Механічні і технологічні властивості металів. Методи їх визначення. 

Види термообробки. Перетворення в сталі при нагріві і охолодженні (чотири 

основних перетворення). Хіміко-термічна обробка металів: цементація, 

азотування, ціанування, дифузійна металізація. 

Основні види корозії та методи боротьби з нею. Види, склад і 

властивості пластмас. Класифікація і склад гумових виробів. Доменний 

процес виробництва чавуну. Ливарне виробництво. Технологія отримання 

відливок. Класифікація обробки металів тиском. 

Деформації розтягу і стиску. Розрахунок на міцність елементів 

конструкцій. Осьовий розтяг і стиск. Напруження при осьовому розтягу 

(стиску). Зсув. Напруження і деформації, розрахунки на міцність. Кручення. 

Напруження і деформації. Розрахунки на міцність і жорсткість. Згин. 

Напруження і деформації. Розрахунки на міцність по нормальним 

напруженням. Поняття про стійкість і критичну силу при повздовжньому 

згині. Формула Ейлера і границі її використання. Міцність при змінних 

навантаженнях. Крива витривалості. Фактори які впливають на втомлену 

міцність. 

 



Змістовий модуль 2. 

Теорія механізмів і машин 

Структурний аналіз плоских механізмів. Методи кінематичного дослідження 

плоских механізмів. Кінематичне дослідження плоских механізмів. Шарнірно 

– важільні механізми. Призначення, область використання. Кулачкові 

механізми. Основні типи. Області застосування. Тертя в поступальних і 

обертальних кінематичних парах. Визначення сили і моментів тертя. Статичне 

і динамічне зрівноваження обертових мас. Поняття про балансування 

обертових мас. 

 

Змістовий модуль 3. 

Деталі машин 

Загальні принципи вибору матеріалів і допустимих напружень в деталях 

машин. Види роз’ємних з’єднань. Загальна характеристика, область 

застосування, основні розрахунки. Осі і вали, їх призначення і конструктивні 

види. Основи розрахунку.  

Підшипники ковзання. Їх класифікація, конструкція основних типів. 

Принципи підбору підшипників кочення. Муфти і їх класифікація конструкції 

найбільш розповсюджених муфт. Підбір муфт. 

Зубчаті передачі. Основні параметри, передаточні відношення. Основи 

розрахунку. Черв’ячні передачі. Основні параметри, передаточні відношення, 

ККД. Основи розрахунку. 

Пасові передачі. Принципи роботи,  основні параметри передачі, 

передаточне відношення, матеріали шківів і пасів. Ланцюгові передачі. 

Основні параметри, конструкції зірочок і привідних ланцюгів. Передаточне 

відношення, область застосування. Визначення в редукторах передаточних 

відношень, обертів валів, обертальних моментів і потужностей, які 

передаються валами. 

 

 



Змістовий модуль 4. 

Технічна графіка 

Оформлення креслень і геометричні побудови, які використовують при їх 

виконанні. Загальні відомості про стандартизацію. Стандарти на креслення. 

Основні правила нанесення розмірів. Геометричні побудови спряжень, 

лекальні криві. Зображення на кресленнях. Види основні, додаткові і місцеві. 

Перетини і перерізи, їх класифікація. 

Аксонометричні проекції. Виконання аксонометричних проекцій деталей 

і складальних одиниць. Креслення і ескізи деталей . Види виробів, 

конструкторські документи. Нанесення на кресленнях позначень жорсткості 

поверхонь, матеріалів, властивостей матеріалів. 

Болтове і шпильове з’єднання. Гвинтове і трубне з’єднання. З’єднання 

шпоночне, шліцеве, штифтове і шплінтове. Креслення зубчатих передач та їх 

деталі. Умовні зображення деталей зубчатих передач. Циліндричні, конічні 

зубчаті колеса. Черв’ячні і рейчаті зубчаті передачі, храповий механізм. 

Креслення складальних одиниць. Види і призначення креслень 

складальних одиниць. Оформлення складальних креслень. Специфікація. 

Читання і деталювання складальних креслень. 
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4. Форма підсумкового контролю результатів навчання –  

ІІІ семестр – залік; IV семестр – екзамен.  

 

5. Засоби діагностики результатів навчання – 

Фронтальне тестове опитування, захист лабораторних робіт, захист 

розрахунково-графічних робіт тощо. 


