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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 – 3 

Галузь знань 

13 механічна інженерія     
(шифр і назва) 

Дисципліна вільного 

вибору студента 

 
Напрям підготовки  

_______________ 
 (шифр і назва) 

Модулів –        1         . 
                  (кількість семестрів) 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

133 Галузеве 

машинобудування 

 

Рік підготовки: 

 

Змістових модулів – 2 5-й 6–й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання                      . 
                            ( КР, КП, РР, РГЗ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

9-й 11– й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,5 

самостійної роботи 

студента – 2,9 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

14 – год. 4– год. 

Практичні, семінарські 

14 – год. 4– год. 

Лабораторні 

14 – год. 2– год. 

Самостійна робота 

48 – год. 80– год. 

 

Вид контролю: 

іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 42/48 

для заочної форми навчання – 

 

 * 1 кредит = 30 год. 

Кількість кредитів =
30

 годин кількість загальна
= 0,3

30

90
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни «Функціональне конструювання верстатів та 

машин» є ознайомлення з інноваційним підходом у галузі створення нового 

прогресивного обладнання, що базується на головному функціональному 

призначенні елемента, деталі, вузла, та машини в цілому. Такий підхід дозволяє 

абстрагуватися від матеріальних носіїв властивостей об’єкта, знайти найбільш 

доцільні конструкції, способи і методи їх отримання. Цим самим вдається 

отримати ряд конкурентних переваг створюваного обладнання та забезпечити 

його мінімальну собівартість у виробництві.   

У процесі навчання ставляться завдання з питань оволодіння прийомами 

функціонального мислення, засобами пошуку нових матеріальних носіїв, 

активізації творчої діяльності. Крім того, викладання цієї дисципліни повинне 

розкрити взаємозв'язок між сучасними композиційними конструкційними 

матеріалами, вузлами та елементами машин, які виробляються із цих матеріалів.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

основи функціонального підходу до створення нових машин і механізмів, 

методи пошуку нових технічних рішень; методи активізації творчої діяльності, 

програмні засоби для створення нових конструкцій, зокрема  SolidWorks,  

CosmosWorks  (SW simulation), AUTODESK INVENTOR. 

вміти: 

використовувати функціональний підхід при проектуванні елементів 

технологічних машин в системах автоматизованого проектування SolidWorks, 

AUTODESK INVENTOR використовувати при моделюванні технологічних 

процесів систем автоматизованого моделювання CosmosWorks (SW simulation). 
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3. Програма навчальної дисципліни 
  

Змістовий модуль 1. Системний підхід та основи функціонального 

підходу у створенні нового інноваційного обладнання. 

Тема 1. Системний підхід в конструюванні 

1) Критерій функціональної доцільності 

2) Критерії краси та зручності 

3) Технологічність конструкторських рішень 

Тема 2. Поняття функціонального конструювання машин 

1) Основні правила проектування функціональних вузлів машин 

2)  Метод крокових рішень 

3) Зниження металоємності 

4) Метод інверсії 

Змістовий модуль 2. Методи функціонального проектування та 

залучення засобів автоматичного проектування типу SolidWorks. 

AUTODESK INVENTOR. 

Тема 3. Метод конструювання Р.КОЛЛЕРА 

1) Формулювання загальної (головної) функції розроблюваної ТС 

2) Складання списку основних вимог до ТС 

3)  Побудова структури підфункцій ТС 

4) Побудова структур елементарних функцій 

5) Побудова структур основних операцій 

6)  Вибір фізичних ефектів 

7) Вибір носіїв ФЕ 

8) Хід конструкторського опрацьовування 

Тема 4. Етапи ФВА 

1) Інформаційно-підготовчий етап 

2) Аналітично-творчий етап 

3) Пусконалагоджувальний етап 

4) Поточно-виробничий етап 

5) Комерційно-збутовий етап 

6) Контрольно-експлуатаційний етап 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі усього у тому числі 

л п лаб с.р.  л п лаб с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.. Системний підхід та основи функціонального 

підходу у створенні нового інноваційного обладнання. 

Тема 1.  

Системний підхід в 

конструюванні 

14 2 2 2 8 13 1 2 - 10 

Тема 2.  

Поняття 

функціонального 

конструювання машин 

22 4 4 4 10 13 1 - - 12 

Разом за змістовим 

модулем 1 
36 6 6 6 18 26 2 2 - 22 

Змістовий модуль 2. Методи функціонального проектування та залучення 

засобів автоматичного проектування типу SolidWorks. AUTODESK 

INVENTOR. 

Тема 3.  

Метод конструювання 

Р.КОЛЛЕРА 

26 4 4 4 14 17 1 - 2 14 

Тема 4.  

Етапи ФВА 
20 4 4 4 8 13 1 2 – 10 

Разом за змістовим 

модулем 2 
46 8 8 8 22 30 2 2 2 24 

ІНДЗ (КР, РГЗ, к/р) – – – – – 24 – – – 24 

Семестровий контроль 

іспит 
8 – - – 8 10 – – – 10 

Усього годин 90 14 14 14 48 90 4 4 2 80 
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5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

...    

 Усього    

                                                           

                                                    

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Аналіз сучасного обладнання з точки зору 

функціонального підходу 
2 2 

2 Побудова конфігурації деталі та вузла на основі 

використання пакетів прикладних програм  
4 - 

3 Метод конструювання Р.КОЛЛЕРА 4 - 

4 Проведення  ФВА 4 2 

 Усього  14 4 

                                                                    

                                           

7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Інверсія елементів як один із підходів функціонального 

конструювання (із використанням засобів 3-д друку) 
2 – 

2 Формування функціональних поверхонь і допоміжних 

елементів при реалізації адитивних технологій (із 

використанням засобів 3-д друку) 

4 _ 

3 Використання SolidWorks,  CosmosWorks  (SW 

simulation), AUTODESK INVENTOR при створенні 

сучаного обладнання (на прикладі деталей та вузлів 

машин)  

4 2 

4 Залучення ПЕОМ для проведення ФВА (із 

використанням орієнтованого програмного забезпечення 
4 _ 

 Усього  14 2 
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8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Методи реалізації системного підходу в конструюванні 8 10 

2 Поняття функціонального конструювання машин 10 12 

3 Метод конструювання Р.КОЛЛЕРА 14 14 

4 Етапи ФВА 8 10 

 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГЗ, к/р) – 24 

 Забезпечення семестрового контролю (заліку) 8 10 

 Усього 48 80 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Підготування реферату та доповіді за однією з тем теоретичного курсу для 

денної форми навчання та виконання РГЗ – для заочної форми навчання. 

 

10. Методи навчання 

 

Студенти вивчають дисципліну на лекціях з використанням 

мультимедійного обладнання, у процесі виконання практичних робіт з 

використанням науково-дослідного обладнання, самостійно опрацьовують 

теоретичний матеріал та готуються до захисту практичних робіт. 

 

11. Методи контролю 

 

Контроль вивчення теоретичного матеріалу здійснюється за допомогою 

поточного контролю упродовж семестру (проблемні питання на лекціях, тестові 

опитування) та підсумкового заліку. Виконання практичних робіт здійснюється з 

оформленням звітів та їх захистом. Виконання контрольної роботи здійснюється з 

обов’язковим письмовим оформленням та реєстрацією. 
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12. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Вид занять Форма 

навчання 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест (іспит) 
Сума 

Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль 

№ 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 

Лекції 

(відвідування 

занять, 

написання 

конспекту 

лекцій) 

денна 2 2 4 2  

10 
заочна 

2 2 4 2  

Практичні 

заняття 

денна 2,5 2,5 2,5 2,5  

20 
заочна 5 - - 5  

Лабораторні 

заняття 
денна 2,5 2,5 2,5 2,5  

заочна - - 10 -  
Поточний 

контроль:  

Тестування 

(письмовий 

контроль знань 

протягом 

семестру)  

денна 12,5 12,5 12,5 12,5  
50 

РГЗ  заочна 12,5 12,5 12,5 12,5  
Іспит       20 20 

Усього 
денна 19,5 19,5 21,5 19,5 

20 100 
заочна 19,5 14,5 26,5 19,5 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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13. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни „Функціональне конструювання верстатів та машин” для студентів 

денної та заочної форм навчання за спеціальністю 133 – „Галузеве 

машинобудування”. 

2. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни „Функціональне конструювання верстатів та машин” для студентів 

денної та заочної форм навчання за спеціальністю 133 – „Галузеве 

машинобудування”. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з дисципліни 

„Функціональне конструювання верстатів та машин” для студентів денної та 

заочної форм навчання за спеціальністю 133 – „Галузеве машинобудування”. 

  

 

14. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Половинкин А.И., Вершинина Н.И., Зверева Т.М. Функционально-

физический метод поискового конструирования. Учебное пособие - 

Иваново: ИЭИ, 1983. 

2. Koller R. Konstructionsmethode fьr den Mashinen-, Gerдte- und Apparatebau. 

Berlin - Heidelberg - New-York: Springer -Verlag, 1976 
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Допоміжна 

 

1. Кондаков А.И. САПР технологических процессов: учебник для студ. 

высш. учеб. заведений / А. И. Кондаков. — М.: Издательский центр «Академия», 

2007. – 272 с. 

2. Норенков И.П. Автоматизированное проектирование. Учебник. Серия: 

Информатика в техническом университете. – M.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2000. – 188 с. 

3. Алямовский А. А. SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в 

инженерной практике / Алямовский А.А., Одинцов Е.В., Пономарев Н.Б., 

Собачкин А.А., Харитонович А.И. – СПб: БХВ-Петербург, 2008. – 1040 с. 

4. Руководство для учащихся по изучению программного обеспечения 

SolidWorks. 

5. Алямовский А. А. и др. SolidWorks. Компьютерное моделирование в 

инженерной практике /Авторы: Алямовский А. А., Собачкин А. А., Одинцов Е. В., 

Харитонович А. И., Пономарев Н. Б. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 800 с.: ил. 

6. Тику Ш. Эффективная работа: SolidWorks 2005. — СПб.: Питер. 2006. — 

816 с: ил. 

7. Прохоренко В.П. SolidWorks. Практическое руководство. — М.: ООО 

«Бином-Пресс», 2004 г. — 448 с.: ил 

 

 

15. Інформаційні ресурси 

 

1. http://www.swlesson-mpl.ru  

 

 

 

 

 

http://www.swlesson-mpl.ru/

