
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Силабус дисципліни 

“Теорія механізмів і машин” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 
Кафедра механіки та 

інженерії агроекосистем 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 208 «Агроінженерія» 

Освітньо-професійна програма  

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 2 рік 3 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) К.т.н. доцент Забродський Павло Миколайович 

Профайл викладача (-ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-

fakultet/kafedra-mekhaniky-ta-inzhenerii-

ahroekosystem/sklad-mia/zabrodskij-pavlo-mikolajovich 

Контактна інформація 050-5176229 zabrpm@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=1155 

Консультації 
Онлайн консультація через Viber щосереди з 15.00 до 

17.00 
 

 

 

3. Анотація до дисципліни 
 

Теорія механізмів і машин -  це одна з основних загальноінженерних 

дисциплін ,  на якій базується фахова підготовка майбутніх інженерів-механіків. 

Вона готує студентів до вивчення наступних курсів спеціальної підготовки таких 

як деталі машин, сільськогосподарські машини, трактори і автомобілі,  основи 

наукових досліджень, і т. д.  Курс теорії механізмів і машин дозволяє засвоїти 

основні закони кінематики та динаміки механізмів та їх систем; загальні методи 

аналізу та синтезу механізмів; досліджувати кінематичні та динамічні 

характеристики механізмів за допомогою сучасних аналітичних та 

графоаналітичних методів; навчитися системним підходам до проектування машин 

і механізмів.  

 

 

4. Мета та цілі дисципліни 



 

Метою викладання курсу «Теорія механізмів і машин» є ознайомлення студентів з 

методами дослідження існуючих механізмів (аналіз механізмів), проектування механізмів 

за заданими властивостями (синтез механізмів) і теоретичними основами розробки 

надійних високоефективних і екологічно безпечних технологій сільськогосподарської 

техніки. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: терміни, 

характерні для різних розділів теорії механізмів і машин; основні види механізмів та їх 

структурну класифікацію; загальні теоретичні основи аналізу і синтезу механізмів; 

принципи роботи окремих механізмів. 

Результати навчання (компетентності): здатність  коректно   застосовувати основні 

положення теорії механізмів і машин у розрахунках і під час проектування різних 

технічних об’єктів; здатність правильно вибирати і розробляти алгоритми аналізу 

структурних і кінематичних схем механізмів; проектувати і конструювати типові схеми 

механізмів; здатність до абстрактного мислення; здатність вчитися і засвоювати знання за 

допомогою сучасних технологій.  

 

5. Організація навчання 

 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 26 4 

Практичні / лабораторні 30 6 

Самостійна робота 64 110 

 

5.2. Формат дисципліни 
Очний 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Основні поняття теорії механізмів і машин  2 0,5 

2 T2 Структурна будова механізмів 2 1 

3 Т3 Кінематичне дослідження механізмів 5 2 

4 Т4 Кінетостатичне дослідження плоских механізмів 2 0,5 

5 Т5 Визначення реакцій в кінематичних парах 4  

6 Т6 Метод визначення зрівноважувальної сили М.Є. Жуковського 2  

7 Т7 Основи теорії евольвентного зубчастого зачеплення 4  

8 Т8 Кулачкові механізми 4  

9 Т9 Зрівноваження руху механізмів 1  

Разом: 26 4 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 



Загальна система оцінювання дисципліни  

вага кожної активності здобувача вищої освіти: 

Лекції 1,0 бали, Практичні – 1,5 бали за 1 заняття, 

успішна здача кожної частини самостійної 

роботи – 6 балів. 

100 бальна за семестр – як середньо 

арифметичне 60 балів протягом 

семестру та  40 балів за екзамен 

“відмінно”  –  студент  демонструє 

повні  і  глибокі  знання  навчального 

матеріалу,  достовірний  рівень  

розвитку 

умінь  та  навичок,  правильне  й 

обґрунтоване  формулювання  

практичних висновків, наводить повний 

обґрунтований розв’язок  прикладів  та  

задач,  аналізує причинно-наслідкові  

зв’язки; вільно володіє науковими 

термінами;  

“добре” – студент демонструє повні 

знання  навчального  матеріалу,  але 

допускає  незначні  пропуски  

фактичного матеріалу,  вміє  

застосувати  його  до розв’язання  

конкретних  прикладів  та задач,  у  

деяких  випадках  нечітко формулює  

загалом  правильні    відповіді, допускає  

окремі  несуттєві  помилки  та 

неточності розв’язках; 

“задовільно”  –  студент  володіє 

більшою  частиною  фактичного  

матеріалу, але викладає його не досить 

послідовно і логічно,  допускає  істотні  

пропуски  у відповіді,  не  завжди  вміє  

правильно застосувати  набуті  знання  

до  розв’язання конкретних  прикладів  

та  задач,  нечітко,  а інколи  й  невірно  

формулює  основні твердження  та  

причинно-наслідкові зв’язки; 

“незадовільно” – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, 

умінь, навичок, науковими термінами. 

Умови допуску до підсумкового контролю 
Виконання і успішна здача самостійної 

роботи 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 

засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 

рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

 

6. Результати навчання 
Оволодіння основами теорії та практики загальноінженерних дисциплін як єдиної 

системи знань, вивчення загальних основ побудови машин і механізмів і загальних 

принципів їх проектування і конструювання; вивчення моделей і алгоритмів розрахунків 

типових деталей і вузлів машин і приладів з урахуванням їх головних критеріїв 

працездатності. 



 

 


