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I - НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
А. Назва й адреса
Вінницький національний технічний університет (ВНТУ).
Юридична адреса Університету:
21021, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95. Тел.: 38-043232-57-18. Факс: 38-0432-46-57-72. Ел. пошта: vstu@vstu.vinnica.ua.
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Б. Академічний календар
Навчання проводиться по трисеместровій схемі з 1 вересня по 30 червня.
1м навчальний триместр
Теоретичний триместр
Сесія
тижні
період
тижні
період
14(Т)

1.09-07.12

2

10.12-21.12

2м навчальний триместр
Теоретичний триместр
Сесія
тижні
період
тижні
період
24.12-28.12
10 (Т)
2
10.03-21.03
08.01-07.03
3м навчальний триместр
Теоретичний триместр
Сесія
тижні
період
тижні
період
12 (Т)
24.03-13.06
2
16.06-27.06
-

-

9 (А)

01.09-31.10

канікули
тижні
період
1

31.12.-07.01

канікули
тижні
період
-

-

канікули
тижні
період
9
30.06-31.08
-

-

Примітка :
А
- атестація ;
Т
- теоретичне навчання.
В. Координатор ECTS від закладу
Координатором ECTS від університету є заступник проректора з
навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій
Леонідович. м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, ауд. Г214. Тел.:38-0432513-368. Факс: 38-0432-465-772. Ел. пошта: lgl@vstu.vinnica.ua. Зв’язатися з
координатором можливо з понеділка по п’ятницю з 14.30 по 18.00 годину,
крім четверга.
Г. Загальний опис закладу
Вінницький національний технічний університет заснований у 1960 р. як
загальнотехнічний факультет Київського технологічного інституту харчової
промисловості, який у 1964 р. було передано до складу Київського політехнічного
інституту і на базі якого у 1966 р. було створено Вінницький філіал Київського
політехнічного інституту. З 1.01.1974 р. Постановою Ради Міністрів СРСР №701
від 24 вересня 1973 року був створений Вінницький політехнічний інститут як
самостійний навчальний заклад. Постановою Кабінету Міністрів України №244 від
20.04.1994 року на базі Вінницького політехнічного інституту був створений
Вінницький державний технічний університеті, заснований на державній формі
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власності і підпорядкований Міністерству освіти і науки. Указом Президента
України № 868/2003 від 21 серпня 2003 року Вінницькому державному технічному
університету надано статус національного з подальшим іменуванням його Вінницький національний технічний університет.
Діяльність університету здійснюється згідно зі Статутом, зареєстрованим
Міністерством освіти і науки України за №144 від 23.09.2003 року.
Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у
Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста
було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших
навчальних корпуси, перший студентський гуртожиток та декілька господарських
приміщень.
Сьогодні на цій території розкинулись 12 корпусів, шість із яких об’єднані
переходами в єдиний комплекс, стадіон з рекортановим покриттям бігових
доріжок, підземний легкоатлетичний манеж, 12 відкритих спортивних майданчиків
для ігрових видів спорту, 7 гуртожитків, санаторій-профілакторій для оздоровлення
студентів і їдальня, яка забезпечує смачними стравами щодня всіх бажаючих
студентів та співробітників університету.
Університет має розвинуту інфраструктуру, високий кадровий і науковий
потенціал, належне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.
Взявши до своїх навчальних планів ще з 1991 року все краще із канадської
системи вищої технічної освіти та завершивши в 1996 році в рамках програми
Tampus-Tacis спільний проект з Датським технічним університетом із Копенгагена
та технологічним інститутом Лундського університету із Швеції по
організаційному та методичному забезпеченню підготовки магістрів за
Європейськими стандартами, ВНТУ повністю інтегрувався в Європейську та
світову систему вищої освіти і готує сьогодні фахівців широкого спектра технічних
та менеджерських спеціальностей більше ніж з 50 напрямках науково-технічного
поступу, здатних на рівних конкурувати як з європейськими, так і американськими
спеціалістами.
Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 24 лютого 2004
року, протокол №49 про наслідки акредитації Вінницького національного
технічного університету його визнано акредитованим за статусом вищого закладу
освіти четвертого рівня з правом готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційними
рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра з напрямків та спеціальностей в обсягах
прийому, вказаних в ліцензії.
Сьогодні ВНТУ – це найбільший навчальний заклад в Подільському
економічному регіоні, що охоплює три адміністративні області, єдиний
представник від України в IFIA – Всесвітній організації винахідницьких
організацій з центром в Женеві. Університет, один із небагатьох вузів України, що
прийняті до Міжнародної асоціації університетів, який є не лише центром освіти і
науки, але і центром культури в регіоні, який навчає студентів за власними
оригінальними навчальними планами і виховує за власною оригінальною
концепцією виховання.
Університет в своїй структурі має Центр гендерних досліджень, створений за
ініціативи та безпосереднього фінансування ООН.
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Сучасна поліграфічна база університету здатна оперативно і якісно друкувати
навчальні посібники та монографії.
Університет випускає щомісяця громадсько-політичний часопис "Імпульс",
котрий користується авторитетом не лише в університеті і в регіоні, та наукові
журнали: "Вісник Вінницького політехнічного інституту", який Вищою
Атестаційною комісією України визнаний фаховим у галузях технічних,
економічних та педагогічних наук; "Оптико-електронні інформаційно-енергетичні
технології", "Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія", "Сучасні
технології, матеріали і конструкції в будівництві " які є фаховими у галузі
технічних наук та збірник праць “Sententiae”, який є фаховим у галузі філософських
наук. Ці журнали визнаються як в наукових колах України, так і за її межами як
найбільш серйозні українські наукові періодичні видання.
Керівний склад ВНТУ: Керівний склад ВНТУ:
Посади
Прізвище, ім’я, по
батькові, вчений ступінь та
звання
Ректор
Грабко Володимир
Віталійович, доктор
технічних наук, професор

телефон, факс,
електронна пошта
тел. (0432) 59-82-12
факс.(0432)467-125
E-mail:
Grabko@vstu.vinnica.ua

Перший проректор з
науково-педагогічної
роботи по організації
навчального процесу та
його науково-методичного забезпечення
Проректор з наукової
роботи
Проректор з науковопедагогічної роботи
Проректор з науковопедагогічної роботи по
матеріально-технічному забезпеченню навчального та наукового
процесів
Проректор з науковопедагогічної роботи по
інтеграції навчання з
виробництвом та
міжнародній інтеграції

Романюк Олександр
Никифорович, доктор
технічних наук, професор

тел/факс
(0432)467-647
E-mail:
romanyuk@vntu.ua

Павлов Сергій
Володимирович, доктор
технічних наук, професор
Писклярова Анна
Валеріївна, кандидат
технічних наук
Ковальчук Василь
Іванович

тел: (0432)466-809
E-mail:

Мізерний Віктор
Миколайович, кандидат
технічних наук

тел: (0432)513-137
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psv@vntu.edu.ua

тел: (0432)466-946
E-mail:
panna@vntu.edu.ua

тел: (0432)511-576

Структурними підрозділами Університету є:
1. Професійно-спеціалізовані навчально-наукові інститути:
1.1. Інститут автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління, до
складу якого входять:
факультет автоматики та комп'ютерних систем управління (кафедри комп'ютерних систем управління; автоматики та інформаційновимірювальної техніки; метрології та промислової автоматики);
факультет функціональної електроніки та лазерної техніки (кафедри - лазерної
та оптикоелектронної техніки; електроніки; загальної фізики);
комп’ютерний центр.
1.2. Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання, до складу якого
входять:
• факультет будівництва та будівельного менеджменту (кафедри –
містобудування та архітектури; промислового та цивільного
будівництва; менеджменту в будівництві, охорони праці і безпеки
життєдіяльності);
• факультет теплоенергетики та газопостачання (кафедри –
теплоенергетики; теплогазопостачання; інженерної та комп’ютерної
графіки);
• комп’ютерний центр;
• студентське проектно-конструкторське бюро.
1.3. Інститут електроенергетики та електромеханіки, до складу якого входять:
• факультет електроенергетики (кафедри - електричних станцій та
систем; теоретичної електротехніки та промислової електроніки;
філософії);
• факультет електромеханіки, електроспоживання та енергетичного
менеджменту (кафедри - електромеханічних систем автоматизації в
промисловості
і
на
транспорті; електротехнічних систем
електроспоживання та енергозбереження; українознавства, політології і
права);
• науково дослідна лабораторія волоконно-оптичних систем і комплексів;
• комп’ютерний центр.
1.4. Інститут інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, до складу
якого входять:
• факультет комп'ютерних систем та мереж (кафедри - обчислювальної
техніки; захисту інформації; іноземних мов);
• факультет комп'ютерного інтелекту (кафедри - інтелектуальних систем;
програмного забезпечення; вищої математики);
• науково-навчальний
комп'ютерний
центр
перспективних
інформаційних технологій;
• центр електронних комунікацій “Інтерцек”;
• комп’ютерний центр.
1.5. Інститут машинобудування та транспорту, до складу якого входять:
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• факультет
технології,
автоматизації
та
комп'ютеризації
машинобудування (кафедри - технології та автоматизації
машинобудування; металорізальних верстатів та обладнання
автоматизованих виробництв; прикладної математики);
• факультет автомобілів та їх ремонту і відновлення (кафедри автомобілів та транспортного менеджменту; технології підвищення
зносостійкості; опору матеріалів та прикладної механіки);
• навчальний комплекс “ВНТУ-ФЕСТО”;
• науково-навчальний виробничий центр інженерії металів та
транспорту;
• комп’ютерний центр.
1.6. Інститут радіотехніки, зв'язку та приладобудування, до складу якого
входять:
• факультет радіотехніки та телекомунікацій (кафедри – радіотехніки;
телекомунікаційних систем та телебачення; мовознавства);
• факультет медико-біологічного та електронного приладобудування
(кафедри - проектування комп'ютерної та телекомунікаційної
апаратури; проектування медико-біологічної апаратури; інтеграції
навчання з виробництвом);
• комп’ютерний центр.
1.7. Інститут менеджменту і екології та економічної і екологічної
кібернетики, до складу якого входять:
• факультет фінансового та зовнішньоекономічного менеджменту
(кафедри - менеджменту та моделювання в економіці; фінансів і
кредиту; технічного перекладу);
• факультет інформаційного, промислового та спортивного менеджменту
(кафедри - економіки промисловості та організації виробництва;
інформаційного менеджменту; підготовки менеджерів);
• факультет екології та екологічної кібернетики (кафедри - моделювання
та моніторингу складних систем; хімії та екологічної безпеки;
культурології мистецтва та дизайну; педагогіки, психології та соціології).
• комп’ютерний центр.
2. Профільно-об’єднуючі навчально-наукові та науково-виробничі інститути:
2.1. Навчально-науковий Інститут гуманітарно-педагогічних проблем та
виховання, до складу якого входять:
• кафедра
культурології,
мистецтва
та
дизайну
(подвійне
підпорядкування);
• кафедра педагогіки, психології та соціології (подвійне підпорядкування);
• кафедра фізичного виховання;
• спортклуб;
• Центр культурології та виховання студентів (художні музеї, меморіал
Ф. Коновалюка, клуб, лабораторія дизайну, лабораторія психологічних
досліджень, лабораторія соціологічних досліджень);
• комп’ютерний центр;
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• спортивно-оздоровчий табір “Супутник”.
2.2. Навчально-науковий Інститут магістратури, аспірантури та докторантури,
до складу якого входять:
• відділ магістратури;
• відділ аспірантури і докторантури;
• спеціалізовані ради;
• комп’ютерний центр.
2.3. Навчально-науковий Інститут міжнародних зв'язків, до складу якого
входять:
• відділ міжнародних зв’язків;
• деканат по роботі з іноземними студентами;
• кафедра мовознавства;
• підготовче відділення для іноземців;
• відділ координацій міжнародних програм;
• комп’ютерний центр.
2.4. Навчально-науковий Інститут довузівскої підготовки, до складу якого
входять:
• підготовче відділення для громадян України;
• відділення кафедри прикладної математики;
• відділення кафедри фізики;
• підготовчі курси;
• комп’ютерний центр;
2.5. Навчально-науковий Інститут інтеграції навчання з виробництвом, до
складу якого входять:
• кафедра інтеграції навчання з виробництвом (подвійного
підпорядкування);
• інформаційно-аналітичний центр;
• організаційний відділ;
• факультет підвищення кваліфікації з сучасних комп’ютерних
технологій;
• факультет підвищення кваліфікації керівників організацій та
підприємств;
• факультет підвищення кваліфікації в галузі енергетики;
• факультет перепідготовки економічних кадрів;
• відділ цільової підготовки та працевлаштування студентів;
• комп’ютерний центр;
• відділ професійної підготовки;
2.6. Науково-виробничий Інститут організаційного та методичного
забезпечення навчання, до складу якого входять:
• навчальний відділ;
• навчально-методичний відділ;
• науково-технічна бібліотека з комп’ютерним центром обслуговування
абонентів;
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• інститутські
методико-диспетчерські
центри
(подвійного
підпорядкування);
• наукова лабораторія організації та аналізу навчального процесу.
3. До складу Університету також входять:
3.1. Науково-дослідна частина;
3.2. Науково-дослідний інститут проблем моделювання багатозв’язних
систем;
3.3. Центри: “Інженерна екологія”; “Аналого-цифрові системи”;
“Мікрокомп’ютерні і медичні системи”; Регіональний центр Академії педагогічних
наук України;
3.4. Науково-дослідні лабораторії: “Борекс-Гідравліка”, “Гідроагрегат”;
автоматизованих систем управління енергоресурсами; гендерних досліджень;
математичного та імітаційного моделювання електричних мереж; нових
інформаційних технологій; гідродинаміки; діагностування електронної апаратури;
ефективних будівельних конструкцій; автоматизації наукових досліджень;
відмовостійких інформаційно-обчислювальних і керуючих систем; екологічних
досліджень та екологічного моніторингу; проблем вищої школи;
3.5. Комп’ютерний інформаційно-видавничий центр “Універсум-Вінниця”;
3.6. Підрозділи та служби університету:
відділ кадрів, бухгалтерія, планово-фінансовий відділ, відділ забезпечення
орендних платежів та комунальних послуг, канцелярія, архів, патентний відділ,
редколегії наукових журналів, редакційно-видавничий відділ; редколегія часопису
“Імпульс”, електротехнічна лабораторія, спеціалізована група з питань
енергозбереження, перший відділ, другий відділ, копіювально-розмножувальна
дільниця, відділ охорони праці та безпеки і життєдіяльності, штаб цивільної
оборони, їдальня, стадіон “Олімпійський”, санаторій-профілакторій (подвійного
підпорядкування), медичний пункт (подвійного підпорядкування).
Санаторій-профілакторій та медпункт мають необхідну матеріально-технічну
базу, укомплектовані медичним і обслуговуючим персоналом і проводять
лікування та оздоровлення студентів і співробітників за безперервним графіком
роботи.
6.3.7. Підрозділи та служби адміністративно-господарської частини:
відділ матеріально-технічного постачання та експлуатаційно-технічного
обслуговування, господарський відділ, відділ головного енергетика, відділ
головного механіка, студмістечко, відділ автотранспорту та механізації, відділ
зв'язку з квазіелектронною автоматичною телефонною станцією, технічний відділ
адміністративно-господарської частини, відділ поточного та капітального ремонтів,
навчально-виробнича дільниця, пральня, бюро перепусток.
Професорсько-викладацький склад
Університет
укомплектовано
кваліфікованим
професорськовикладацьким складом, який здатний забезпечити підготовку фахівців на
рівні державних вимог. Підготовку спеціалістів в університеті забезпечують
47 кафедр та 28 їх філій на підприємствах та організаціях м. Вінниці та
області. 37 кафедр очолюють доктори наук, професори, що становить 79%.
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Загальна чисельність професорсько-викладацького складу - 609 осіб, з
них штатних, зайнятих на постійній основі та на засадах внутрішнього
сумісництва 547 осіб, що складає 90%, а працюючих на засадах зовнішнього
сумісництва 62 осіб (10%). В тому числі 57 докторів наук, професорів, що
становить біля 10,4 %, 334 кандидатів наук, доцентів – 61 %. Середній вік
педагогічно-викладацького складу складає 48 років.
Наукові дослідження і науково-технічна діяльність
Основні наукові напрями досліджень університету відповідають
пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, визначеними в Законі
України “Про приоритетні напрямки розвитку науки і техніки”, а саме:
- фундаментальні дослідження в галузі фізики твердого тіла, фізики
плазми, фізико-хімії;
- розробка теоретичних основ створення нових речовин і матеріалів;
- наукові основи створення перспективних інформаційних технологій,
приладів комплексної автоматизації, систем зв’язку, ресурсозберігаючих
технологій, медичних засобів;
- наукові проблеми розбудови державності україни;
- філософія прав людини, проблеми наукової раціональності та
гендерної справедливості в сучасній філософії;
- розробка наукових основ проблем наукового змісту освіти та
методики навчання й виховання, проблем гуманізації та інтеграції у
технічній освіті;
- дослідження екологічного стану довкілля та встановлення
закономірностей багатофакторних впливів та синергетичних ефектів в
екологічних системах;
- створення високоефективних автоматизованих систем управління й
контролю енергоспоживання, систем діагностики високовольтного
устаткування електроенергетичних мереж;
- створення нових процесів та обладнання для віброударних
технологій, розробка гідроапаратів та гідросистем із підвищеними технікоекономічними показниками;
- розвиток феноменологічної теорії руйнування суцільних, пористих та
композиційних матеріалів із великими пластичними деформаціями та
удосконалення технології обробки матеріалів тиском;
- розробка й упровадження ефективних будівельних конструкцій,
нових будівельних матеріалів, елементів та технологій будівництва;
- розробка пристроїв та систем інформаційно-вимірювальної техніки,
радіоелектронної
та
біомедичної
апаратури,
комп’ютерної
та
оптоелектронної техніки;
- розробка ефективних моделей управління регіональним економічним
розвитком та сучасного підприємництва.
У ВНТУ зосереджені визнані наукові школи, які створюють основний
науковий потенціал університету, з напрямків:
- - розробка математичних моделей процесів, що протікають в
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енергетичних та екологічних системах, інформаційно-вимірювальних систем
та систем автоматичного та автоматизованого керування цими процесами
(наук. кер. заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф., акад.
АПНУ Мокін Б. І.);
- теплообмін та гідродинаміка полікомпонентних поліфазних потоків і
середовищ в елементах тепло- і біотехнологічного устаткування; аналіз та
синтез тепло- і біотехнологічних систем (наук. кер. заслужений працівник
народної освіти України, д.т.н., проф. Ткаченко С. Й.);
- дослідження фізичних процесів у газових та напівпровідникових
середовищах і розробка пристроїв мікроелектроніки на цій основі (наук. кер.
д.т.н., проф. Осадчук В. С.);
- автоматизація
оптимального
керування
режимами
електроенергетичних систем (наук. кер. д.т.н., проф. Лежнюк П. Д.);
- оптико-електронні й інформаційно-енергетичні технології (наук. кер.
заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор Кожем’яко В. П.);
- феноменологічні критерії руйнування суцільних, пористих та
композиційних матеріалів у межах великих пластичних деформацій та
застосування їх у вирішення технологічних задач механіки (наук. кер. д.т.н.,
проф. Огородніков В.А.);
- розробка методів та засобів математичного моделювання пристроїв і
систем автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки (наук. кер. д.т.н.,
проф. Квєтний Р. Н.);
- негатроніка (наук. кер. д.т.н., проф. Філинюк М. А.);
- створення теорії, математичних моделей і методів синтезу складних
систем контролю, діагностики й управління в промисловості, аерокосмічній і
оборонній сферах (наук. кер. заслужений діяч науки УРСР, д.т.н., проф.
Кузьмін І. В.);
- формування ефективної моделі управління сучасним підприємством
за умов поглиблення ринкових відносин (наук. кер. д.е.н., проф. Мороз О.
В.);
- інформаційно-вимірювальні
системи
в
енергозберігаючих
технологіях із застосуванням електромеханічних перетворювачів (наук. кер.
д.т.н., проф. Поджаренко В. О.).
- теорія розрахунку і розробка вібраційних і віброударних процесів і
машин (наук. кер. д. т. н., проф. Іскович-Лотоцький Р. Д.).
Д.

Процедура допуску до навчання

Для в’їзду в Україну на навчання у період з 15 серпня до 15 листопада
підставою для оформлення в’їзної візи з метою навчання є оригінал
запрошення від вищого навчального закладу, в інші терміни – оригінал
відповідного запрошення та клопотання Міністерства освіти і науки про
навчання візової підтримки.
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У ВНТУ функціонує підготовче відділення, яке здійснює довузівську
підготовку іноземних громадян для отримання освіти у вищих навчальних закладах
України.
Нині в університеті навчаються за контрактом іноземні громадяни з 19 країн. З
2000 року Інститут міжнародних зв’язків здійснює прийом до ВНТУ іноземних
громадян на заочну форму навчання з російською та англійською мовами
викладання.
З метою надання студентам ВНТУ можливостей навчання в закордонних
університетах, за підтримки головного представництва в нових незалежних
державах Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), в 2000 році
при Інституті міжнародних зв’язків ВНТУ створений консультаційний центр
“Навчання за кордоном”.
На підготовче відділення реєстрація здійснюється до 15 листопада.
Під час навчання на підготовчому відділені вивчають наступні дисципліни:
українська (російська ) мова, математика, фізика, хімія, креслення, країнознавство,
основи інформатики і обчислювальної техніки.
По закінченню підготовчого відділення та атестації отримують свідоцтво на
бланку визначеного зразка.
Іноземні студенти, що бажають поступати на перший курс університету,
повинні мати відповідні завірені документи про закінчення підготовчого відділення
в інших університетах.
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ІІ ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
А. Формальності, прийняті в Україні, щодо прийому студентів.
Порядок прийому іноземних громадян на навчання в Україні
регламентується “Положенням при прийом іноземців та осіб без
громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, яке затверджено
Постановою Кабінету Міністрів України № 1238 від 5 серпня 1998 року.
Прийом іноземних громадян на навчання здійснюється вищими
навчальними закладами, які мають ліцензію на право навчання іноземців.
Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:
міжнародних договорів України;
загальнодержавних програм;
договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними
та фізичними особами.
Прийом іноземних громадян на навчання за міжнародними договорами
та загальнодержавними програмами здійснюється у порядку, передбаченими
цими документами. При цьому іноземці зараховуються до вищих навчальних
закладів (переводяться з одного навчального закладу до іншого в межах
України) на підставі направлення міністерства освіти і науки.
Для в’їзду в Україну на навчання у період з 15 серпня до 15 листопада
підставою для оформлення в’їзної візи з метою навчання є оригінал
запрошення від вищого навчального закладу, в інші терміни – оригінал
відповідного запрошення та клопотання Міністерства освіти і науки про
навчання візової підтримки.
Іноземці подають до вищих навчальних закладів такі документи:
а) анкету встановленого зразка;
б) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін
оцінки (бали);
г) копію документа про народження.
До аспірантури і докторантури, крім зазначених, іноземні громадяни
подають також документи про повну вищу освіту (закінчення магістратури).
При в’їзді іноземних громадян на навчання в Україну вони повинні
мати :
а) анкету встановленого зразка;
б) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін
оцінки (бали);
в) документ про відсутність ВІЛ–інфекції, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України;
г) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним
органом здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за
два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
д) копію документа про народження;
е) 6 фотокарток розміром 60х40 мм;
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ж) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину
терміном до одного року.
Зазначені в підпунктах “б”, “г”, і “е” документи повинні бути засвідчені
відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в посольствах
України за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України.
Б. Як потрапити до закладу.
1. Для отримання запрошення на навчання:
Факсом або e-mail передати документ про повну середню освіту з
отриманими оцінками та сторінки паспорту, з яких можна отримати
інформацію про фамілію, ім’я, по-батькові громадянина, рік народження,
місце проживання, номер і серію паспорта, рік його видачі та строк дії.
2. Для отримання візи в посольстві України необхідно подати в
посольство:
2.1. Документ про середню освіту з отриманими оцінками;
2.2. Довідку про відсутність СНІДу;
2.3. Медичний сертифікат про стан здоров’я, затверджений органом
охорони здоров’я відповідної країни;
2.4. Документ про народження;
2.5. Запрошення на навчання.
3. При приїзді в Україну і пересіченні кордону:
3.1. Документи, які перераховані в пунктах 2.1.–2.5., до того ж
медичний сертифікат повинен бути виданий не пізніше двох місяців до в’їзду
в Україну.
3.2. Паспорт з візою для в’їзду в Україну на навчання.
3.3. Зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину
строком до одного року.
3.4. Дві фотографії 3х4 см.
3.5. Документ, який підтверджує наявність не менше 2500$;
4. Про дату прибуття, номер рейсу потрібно повідомити не менше як за
7 днів в університет, щоб наш представник зустрів іноземного громадянина.

В. Вартість проживання.
Вартість проживання в гуртожитках університету не перевищує 300$ за
рік. Вартість проживання сплачується окремо від вартості навчання.
Г. Забезпечення житлом.
Всі іноземні студенти на період навчання забезпечуються місцем в
гуртожитку з розрахунку не менше шести квадратних метрів на людину, у
двомісній або тримісній мебльованій кімнаті. В разі відрахування студента з
Університету він втрачає право на проживання у гуртожитку.
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Д. Здоров’я і страхування.
В Університеті працює здоровпункт, обладнаний сучасним медичним
устаткуванням, в якому студенти мають можливість провести певне медичне
обстеження, отримати, при необхідності, першу медичну допомогу
безкоштовно.
Всі іноземні студенти обов’язково страхуються Державною
акціонерною страховою компанією з надання екстреної медичної допомоги
іноземним громадянам “Укрінмедстрах”. Вартість страховки 380 гривень
(біля 73$) на рік.
В університеті можуть навчаються студенти, яким за станом здоров’я
не протипоказано навчання у вищому технічному закладі.
Е. Умови навчання.
Науково-технічна бібліотека Вінницького національного технічного
університету (НТБ ВНТУ) розташована в головному учбовому корпусі з 3-го
по 8-й поверх.
Структура бібліотеки:
1. Відділ комплектування і обробки літератури з секторами:
-комплектування, облік і книгообмін;
-каталогізація, систематизація і предметизація.
2. Відділ основного книгозберігання:
-сектор по списуванню літератури;
-читальний зал дипломного проектування.
3. Відділ обслуговування студентів навчальною літературою:
-абонемент для студентів молодших курсів;
-абонемент для студентів старших курсів;
-читальний зал для студентів молодших курсів;
-читальний зал для студентів старших курсів.
4. Відділ обслуговування науковою літературою:
-абонемент;
-читальний зал наукової літератури, економіки та політології;
-читальний зал для наукових працівників;
-читальний зал інформаційних видань і спецвидів;
-читальний зал періодики.
5. Відділ суспільних та гуманітарних знань:
-абонемент;
-читальний зал.
6. Довідково-інформаційний відділ.
7. Інформаційно-обчислювальний центр.
8. Бібліотечні пункти.
9. Адміністрація
Обслуговування читачів проводиться:
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Дні
Понеділок – п’ятниця
Субота
Неділя

Години
з 9.00 до 20.00
з 9.00 до 17.00
Вихідний

Примітки

в дні сесії
з 10.00 до 17.00
Робота науково-технічної бібліотеки ВНТУ, спираючись на
нагромаджені у фондах книгозбірні знання, максимально сприяла
використанню інформаційних ресурсів для забезпечення користувачів
інформації джерелами науково-технічної інформації.
Одним із пріоритетних напрямів діяльності бібліотеки є
автоматизація
бібліотечних
процесів,
розвиток
сучасних
інформаційних технологій, які забезпечують умови для якісно нового
інформаційного обслуговування. Ефективність використання фондів
бібліотеки залежить не тільки від їхнього обсягу і складу. Сучасний період
інформатизації суспільства поставив перед бібліотекою завдання –
переорієнтувати стратегію володіння інформативними ресурсами на
стратегію оперативного доступу до них. Цьому сприяє розгалужена система
каталогів і картотек, яка поступово переводиться на нові види носіїв
інформації.
Фонд бібліотеки багатогалузевий і налічує понад 850 тис. одиниць
друку відповідно до профілю університету. В фонді зібрана вітчизняна та
зарубіжна література з питань машинобудування, радіотехніки та
мікроелектроніки, енергетики, автоматики та комп’ютеризованих систем
управління, лазерної та оптоелектронної техніки, промислового та
цивільного будівництва, комп’ютерних систем та мереж, автомобілів та
автомобільного господарства, менеджменту у промисловості та інших.
Досить широко представлені видання з суспільних та гуманітарних знань.
Переважне місце в фонді належить навчальній літературі – підручникам,
посібникам,
довідковим
виданням,
універсальним
і
галузевим
енциклопедіям, довідникам, словникам. Певну частину фонду становлять
наукові видання. За видами документів в фонді представлені книги і
брошури, періодичні видання, спеціальні види нормативно-технічної
документації (ДСТУ), промислові каталоги, патенти, дисертації,
автореферати дисертацій та інші види видань і неопублікованих матеріалів.
Щороку до бібліотеки надходить близько 14000 примірників книг, журналів.
Важливе місце в науковій, навчальній, виховній діяльності займає
довідково-інформаційне обслуговування, роль і значення якого зростає.
Головне призначення довідково-бібліографічного апарату – направлене та
багатогранне розкриття фондів бібліотеки, надання допомоги користувачам в
пошуку потрібної інформації. Довідково-бібліографічний апарат науково
технічної
бібліотеки університету складається з системи каталогів і
картотек, фонду довідкових, реферативних та бібліографічних видань.
Система каталогів та картотек включає: абетковий та систематичний карткові
каталоги, електронний каталог, бібліографічні та фактографічні картотеки, а
також алфавітно-предметний покажчик до каталогів та картотек, що є в
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довідково-пошуковому апараті. Для забезпечення якісного обслуговування
користувачів в залі каталогів, читальних залах, абонементах встановлені
комп’ютери, за допомогою яких користувач має можливість працювати з
електронним каталогом. Широко ведеться серед студентів пропаганда
бібліотечно-бібліографічних знань.
Щорічно студентам університету читається 60 годин з курсу
бібліотечно-бібліографічних знань і проводиться 10 практичних занять: 50
годин для студентів молодших курсів та 10 годин для студентів старших
курсів. Особлива увага приділяється характеристиці бібліотеки нашого
університету, її структурі, довідково-бібліографічному апарату бібліотеки,
методиці бібліографічного пошуку необхідної інформації по карткових та
електронному каталогах.
На заняттях зі старшокурсниками увага приділяється бібліографічній
діяльності, методиці роботи з державними бібліографічними покажчиками та
реферативними журналами. Бібліотека обслуговує понад 11 000 читачів на 4х абонементах та 8-ми читальних залах (на 615 посадкових місць). За рік
читачам видається біля 900 000 примірників літератури.
Роботи по комп’ютеризації бібліотеки ведуться з кінця 1991р. в
напрямку автоматизації обслуговування читача та автоматизації бібліотечних
процесів. Для оперативного і повного забезпечення інформаційних потреб
студентів, викладачів, наукових працівників та співробітників створено
електронний каталог (ЕК) і з вересня 1994 року здійснюємо обслуговування
користувачів з використанням інформаційно-обчислювальних засобів. Зараз
ЕК є невід’ємною частиною нашої бібліотеки.
книг, дисертацій та
ЕК включає 9 баз даних (БД), а саме
авторефератів, стандартів, журнальних статей, передплати, ДБН і авторів
ВНТУ, а також ВНЗ.
Створені БД працюють в оперативному режимі: щоденно відбувається
введення інформації та обслуговування читачів всіх факультетів і підрозділів
університету.
БД книг формується з нових надходжень. Зараз в ЕК понад 54 тис.
найменувань книг. Всього введено більше 140 тис. найменувань літератури,
з них понад 54 тис. журнальних статей, починаючи з 2000 року.
Слід зазначити, що інформація про книги і журнальні статті вводиться
з анотацією, що дає можливість читачам більш повно і ефективно зробити
пошук і використовувати інформацію.
Крім того, читач має можливість підібрати собі літературу не тільки за
допомогою ключа та анотації, а й подивитися скільки примірників є в
бібліотеці, і в яких відділах.
Поряд з автоматизацією обслуговування читача ведуться роботи по
автоматизації бібліотечних процесів.
З 1992 року у нас функціонує задача “Передплата”.
Кожен місяць ми інформуємо читачів та підрозділи університету про
нові надходження.
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Автоматизована обробка літератури, паралельно з формуванням ЕК
друкуються каталожні картки всіх необхідних видів.
Для більш ефективного обслуговування читачів у НТБ створено
комп’ютерну мережу з виділеним сервером та робочими станціями.
Копію ЕК книг та ЕК журнальних статей ми виставили в Internet на
web-сайті нашого університету. Копія ЕК, що формується раз в місяць,
направляється в комп’ютерний центр, що обслуговує університетський webсайт, який забезпечує виставлення цієї копії на сайті.
Після отримання нової техніки та впровадження ПЗ планується
організація автоматичного поновлення даних ЕК в Internet-і через
комп’ютерний центр, причому в будь-який час.
Розроблена схема нової комп’ютерної мережі НТБ ВНТУ
орієнтованого на пошукові WEB-системи та технології штрих-кодування.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Назва
Директор
Савчук
Тетяна Степанівна
Заступник директора
Банкова
Наталя Петрівна
Відділ
комплектування
і
обробки літератури
Відділ
основного
книгозберігання
Відділ
обслуговування
студентів
навчальною
літературою
Відділ
обслуговування
науковою літературою
Відділ
суспільних
та
гуманітарних знань
Інформаційно-бібліографічний
відділ
Інформаційнообчислювальний центр

Місце знаходження

Телефон

ГУК, к.302

598-387

ГУК, к.402

598-606

ГУК, к.111

598-389

ГУК, к.301

598-425

ГУК, к.502

598-646

ГУК, к.703

598-310

ГУК, к.404

598- 623

ГУК, к.303

598-640

ГУК, к.802

598-370

Забезпеченість комп’ютерною технікою:
В навчальному процесі використовуються понад 1100 сучасних
комп'ютерів. Усе програмне забезпечення, що використовується лише
ліцензоване або вільного використання.
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В університеті створено вузол Інтернет до якого в межах
університетської комп’ютерної мережі підключені інститутські компютерні
центри, компютерно-видавничий центр університету. На сьогодні
університетський вузол Інтернет забезпечує функціонально повне надання
послуг Інтернет.
Університет має сучасну лабораторну базу, оновлення якої є важливою
складовою підготовки та організації навчального процесу.
Є. Інша практична інформація
В
місті
функціонує
мережа
комерційних
банків:
"ПРОМИНВЕСТБАНК", "ДНІСТЕР", "УКРПРОМБАНК", "ПРАВЕКСБАНК", “БАНК УНІВЕРСАЛЬНИЙ”, "АВАЛЬ", "КРЕДИТПРОМБАНК",
"ПРИВАТБАНК", Управління НБУ у Вінниц.обл, "ЕКСПРЕС-БАНК",
УКРЕКСІМБАНК, "НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", Вінницьке облупр.
Ощадбанку, "УФГ", "НАДРА", "ІНДЕКС-БАНК", "Мрія", "ЕНЕРГОБАНК",
”УКРСОЦБАНК”. Широко розвинена мережа банкоматів.
На громадському транспорті використовують трамваї, тролейбуси,
автобуси та маршрутні таксі. Від залізничного вокзалу до університету
можна дістатися трамваєм №4 та маршрутним таксі №34.
Ж. Позапрограмна діяльність і дозвілля
Культурно- просвітницька робота.
В 1990 році створено Центр культурології та виховання студентів, який
не має аналогів в Україні.
Рада з виховної роботи, що функціонує у ВНТУ з 1992 року направляє і
допомагає студентському активу в організації роботи по самоврядуванню, що
здійснюється через систему студентського старостату, студентського
контролю за якістю навчання, студентського профкому, що опікується
проблемами побуту, дозвілля, соціального захисту, організацією біржі праці
тощо. Рада з виховної роботи здійснює допомогу у роботі студентського
загону по підтриманню порядку на території і в гуртожитках університету.
Наш університет є не лише центром освіти і науки, а і центром
культури, який навчає студентів за власними оригінальними навчальними
планами і виховує за власною оригінальною концепцією виховання. Виховна
робота та гуманітарна політика в університеті орієнтована на створення умов
для всебічного розвитку особистості, на підтримку творчої активності і
процесів самоудосконалення, прилучення молоді до багатств національної та
світової культури. Тож культурно-просвітницька робота є складовою
частиною виховної роботи університету. Здійснюється вона разом з Центром
культурології, клубом, кафедрами. Активно запроваджуються масові форми
роботи з шляхом оформлення бібліотекою книжково ілюстративних
тематичних виставок, оглядів літератури, проведення читацьких конференцій
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та тематичних вечорів. Культивується пропаганда кращих творів української
та світової літератури, надається допомога в самоосвіті.

Студентське самоврядування
Важливою складовою навчально-виховного процесу в університеті є
система студентського самоврядування завданнями якого є зростання
соціальної активності, ініціативи студентської молоді, посилення її
відповідальності, забезпечення і захист прав та інтересів студентів, сприяння
навчальній, науковій та творчій діяльності молоді, засвоєння студентами
навичок організатора, керівника, залучення студентської молоді до
адміністративної, наукової, господарської, культурно-масової, міжнародної
та інших видів діяльності, які проводяться в університеті.
І саме тому, що ВНТУ вже має серйозні наробки в сфері студентського
самоврядування і перспективу подальшого розширення прав студентів,
експертна рада програми Tempus-Tacis в число переможців конкурсу 2004
року включила і проект, присвячений розвитку студентського
самоврядування, представлений консорціумом виконавців у складі
Вінницького
національного
технічного
університету,
Черкаського
національного університету ім. Богдана Хмельницького, Київського
міжнародного університету і спілкою студентів при Президенті України з
боку України та спілкою студентів Англії і Північної Ірландії та
університетом Франка Дюнкерка – з боку ЄС.
Студентське самоврядування має розгалужену структуру, складовою
якої є студентські ради гуртожитків, студентська рада студмістечка,
студентські ради інститутів, студентська рада університету, виконавчим
органом якої є Президія студентської ради ВНТУ. Органи та організації
студентського самоврядування діють відповідно Положенням про
студентське самоврядування ВНТУ „Студентську Раду ВНТУ”, Положення
про студентську Раду студмістечка.
Результатом діяльності системи органів студентського самоврядування
є зростання активності, ініціативи студентів у різних сферах життя
університету, посилення їх відповідальності за доручену справу, створення
сприятливого морально-психологічного клімату в студентських групах та
гуртожитках.
Спортивна робота
Організація фізичного виховання в університеті органічно поєднує
академічні, тренувальні і самостійні заняття, які відбуваються в клубах за
спортивними інтересами або за індивідуальними планами. В цьому
проявляється намагання кафедри створити умови і певну атмосферу для
серйозної роботи студентів, без чого не можливе формування гармонійної
особистості.
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Функціонує санаторій-профілакторій на 100 місць з сучасною
лікувальною базою загально-терапевтичного профілю, а також відділенням
водних та термопроцедур, лікувальної фізкультури, кімнатою психологічної
розвантаження, стоматологічним кабінетом, їдальнею та інше.
Спортивний комплекс університету включає наступні споруди та
будівлі:
а) навчально-лабораторний корпус фізвиховання загальною площею
2720,2 кв.м.;
б) стадіон ІV категорії площею 5,4 га, з дерев'яними трибунами на 5
тис.чол., з синтетичним покриттям доріжок та секторів, електрофікований та
радіофікований, огорожений металевою огорожею;
в) 5 спортивних залів з підсобними приміщеннями (роздягальні,
душові, тощо), а саме : зал для спортивних ігор площею 339 кв.м., зал для
боротьби площею 215 кв.м., зал для ритмічної гімнастики площею 286 кв.м.,
2 зали, обладнаних силовими тренажерами;
г) 15 інших площинних споруд (футбольні, баскетбольні, волейбольні,
бадмінтоні гандбольні майданчики, майданчики для стрільби з лука, для
настільного тенісу, майданчик з тренажерним обладнанням), які мають
відповідні покриття, обладнання, огорожі. Взимку на території
спорткомплексу заливається каток (єдиний в районі, а часто і в місті).
Спортивний комплекс активно використовується як для проведення
занять і спортивно-масової роботи в університеті, так і дітьми з навколишніх
мікрорайонів.
Спортивна база використовується іншими організаціями через оренду в
т.ч. для організації Всеукраїнських та інших спортивних заходів високого
рівня.
Важливим елементом спортивно-оздоровчої бази університету є
спортивно-оздоровчий табір на 220 відпочиваючих, який розміщений у
мальовничому і екологічно чистому місці, що заслужено має назву
"Подільська Швейцарія". У таборі побудовані будиночки в основному на
одну сім'ю, їдальня на 220 місць, комплекс санітарно-технічних споруд, а
також спортивно-оздоровча база, яка включає:
- відкритий павільйон для боротьби і настільного тенісу;
- природний басейн з пляжем, човнова станція;
- 3 спортивних майданчики для баскетболу і волейболу /2 шт./;
- комбіноване поле для гри в футбол та гандбол;
- тенісний корт, площадка для пляжного волейболу;
- площадку для городків;
- траси для оздоровчого бігу;
-відновлювальний центр.
В 1990 році створено Центр культурології та виховання студентів, який
не має аналогів в Україні.
Рада з виховної роботи, що функціонує у ВНТУ з 1992 року направляє і
допомагає студентському активу в організації роботи по самоврядуванню, що
здійснюється через систему студентського старостату, студентського
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контролю за якістю навчання, студентського профкому, що опікується
проблемами побуту, дозвілля, соціального захисту, організацією біржі праці
тощо.
Харчування:
На території університету розміщена сучасна їдальня на 530 місць, яка
є 2-поверховю спорудою із завершеним технологічним циклом по зберіганню
і переробці харчової сировини, що забезпечує повноцінне і дешеве
харчування студентів і працівників університету. Поруч з їдальнею
розміщене овочесховище на 436,8 кв.м що дозволяє проводити заготовки
сировини в оптимальні строки і є суттєвим фактором здешевлення
харчування. В навчальних корпусах та студмістечку працюють 8 буфетів на
252 місць.
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ІІІ Факультет машинобудування та транспорту
Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ) складається з двох
факультетів, шести кафедр (автомобілів та транспортного менеджменту,
технології підвищення зносостійкості, технології та автоматизації
машинобудування,
металорізальних
верстатів
та
обладнання
автоматизованих виробництв, опору матеріалів та прикладної механіки,
прикладної математики), комп’ютерного центру, центру мехатроніки
„ВНТУ-ФЕСТО”, центру „Зварювання” та центру діагностики та ремонту
автомобілів. Усі лабораторії, навчальні аудиторії та приміщення
випускаючих кафедр розташовані у першому, другому, третьому та сьомому
корпусах Вінницького національного технічного університету.
Склад працівників деканату
Бурєнніков Юрій Анатолійович
декан ФМТ, к.т.н., професор
Тел. 380-432-598-485, вн. тел. 25-95.
Севостьянов Іван Вячеславович
заступник декана з наукової роботи ,
д.т.н., професор
Тел. 380-432-598-523, вн. тел. 20-51
Петров Олександр Васильович
заступник декана з навчально-методичної роботи
к.т.н., доцент
Семичаснова Наталя Степанівна.
заступник декана з виховної роботи
ст. викладач вн. тел. 23-84.
Методист факультету – Саволюк Олена Василівна.
Диспетчер –Лозовська Тетяна Анатоліївна.
Секретар-друкарка – Присяжнюк Наталья Володимирівна.
Телефони : 380-432-598-404; вн. тел.25-65.
А. Загальний опис факультету МТ
1. Координатор ЕСТS від факультету – кандидат технічних наук,
доцент
Шиліна Олена Павлівна.
Адреса координатора: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,
корпус 7, ауд. 7141, тел. 380-432-598-262
З координатором можна зв’язатись з 9.00 до 15.00 щоденно, крім
вихідних.
2. Опис структури факультету МТ
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1. Деканат ФМТ - ауд. 1217, тел. 380-432-598-404, вн. тел.25-65.
Адреса інституту: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, корпус
1, E-mail: inmt@fttmb.vstu.vinnica.ua
2. Кафедра технологій та автоматизації машинобудування (ТАМ) –
корпус 1, ауд.1102 тел. 380-432-598-391, вн. тел. 23-91.
Завідувач кафедри - д.т.н., професор Козлов Леонід Генадійович,
заступник завідувача - к.т.н., доц. Савуляк Віктор Валерійович,
секретар – Бугор Тамара Федорівна.
3. Кафедра
металорізальних
верстатів
та
обладнання
автоматизованих виробництв (МРВтаОАВ) – корпус 1, ауд. 1212, тел. 5981-51, вн. тел. 25-23.
Завідувач кафедри – д.т.н., професор Іскович-Лотоцький Ростислав
Дмитрович, заступник завідувача – к.т.н., доц. Обертюх Роман Романович,
секретар – Гураш Надія Сергіївна.
4. Кафедра технології підвищення зносостійкості (ТПЗ) – корпус 7,
ауд. 7128, тел. 59-86-78, 59-81-92, вн. тел. 26-78.
Завідувач кафедри – д.т.н., проф. Савуляк Валерій Іванович,
заступник завідувача – к.т.н., доц. Шиліна Олена Павлівна, секретар – Корж
Юлія Сергіївна.
5. Кафедра автомобілів та транспортного менеджменту (АТМ) –
корпус 3, ауд. 3222, тел. 59-84-38, вн. тел. 24-38.
Завідувач кафедри – к.т.н., доц. Біліченко Віктор Вікторович,
заступник завідувача – к.т.н., доц. Крещенецький Володимир Леонідович;
секретар – Сонько Ніна Петрівна.
6. Кафедра Опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) –
корпус 1, ауд. 1115, тел. 59-81-84, вн. тел.24-65.
Завідувач кафедри – д.т.н., проф. Огородніков Віталій Антонович,
заступник завідувача – к.т.н., професор Федотов Валерій Олександрович,
секретар – Штукатор Лідія Григорівна.
7. Кафедра прикладної математики (ПМ) – корпус 2, ауд. 2309,
2310 тел. 59-85-94, вн. тел. 25-91.
Завідувач кафедри – д.т.н., професор Михалевич Володимир
Маркусович, заступник завідувача – к.п.н., доц. Хомюк Ірина
Володимирівна, секретар – Пасєка Ірина Іванівна
8. Локальний комп’ютерний центр новітніх навчальних та
наукових технологій – корпус 1, ауд. 1209, 1209а, 1211. тел. 59-84-63, вн.
тел. 24-63.
Начальник ЛКЦНННТ – Козлова Галина Сергіївна.
9. Науково-навчальний комп'ютерний центр мехатроніки
„ВНТУ-ФЕСТО” (ННКЦ-ФЕСТО) – корпус 7, тел. 59-86-96, вн. тел.
25-13.
Директор ННКЦ-ФЕСТО – к.т.н., проф. Бурєнніков Юрій
Анатолійович.
10. Центр діагностики та ремонту автомобілів – корпус – 7
Директор центру – к.т.н., доцент Біліченко Віктор Вікторович.
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11. Центр „Зварювання” – корпус 7, ауд. 7135, тел. 59-86-78.
Директор центру –
В інституті навчається 903 студента, із них – 215 студентів за заочною
формою навчання. Навчальний процес забезпечують 65 викладачів.
На кафедрах інституту машинобудування та транспорту склалася
ефективна система науково-дослідної діяльності викладачів, співробітників
та студентів інституту, сформувалися актуальні наукові напрямки
досліджень, є в наявності значний потенціал науковців, до складу якого
входять 5 докторів наук, 36 кандидатів, а також 10 та 10 пошукачів на
здобуття кандидатського та докторського ступенів відповідно. Середній
відсоток науковців із науковими ступенями від загального числа викладачів
по випускних кафедрах складає 73%.
Науковці інституту мають значні наукові досягнення, які отримали
визнання далеко за межами України. Ними за останні три роки опубліковано
понад 350 наукових праць, серед яких 24 зарубіжних патентів, понад 25
авторських свідоцтв на винаходи. На міжнародних та всеукраїнських
конференціях і симпозіумах зроблено 110 доповіді, із них 20 – за участю
студентів. Активну участь беруть студенти у щорічній НТК професорськовикладацького складу ВНТУ. За 3 роки студентами зроблено 210 доповідей.
На випускних кафедрах діють та формуються наукові школи з
актуальних проблем . Так, під керівництвом д.т.н., професора ІсковичаЛотоцького Р. Д. на кафедрі МРВтаОАВ проводяться наукові роботи зі
створення високоефективних гідроімпульсних приводів. Під керівництвом
д.т.н., професора Огороднікова В.А. на кафедрі ОМПМ діє наукова школа за
напрямком – „Феноменологічні
критерії руйнування суцільних та
композиційних матеріалів у межах великих пластичних деформацій та
застосування їх до вирішення технологічних задач механіки”. Використання
цієї теорії дозволило створити нові наукомісткі технології виготовлення
деталей. . Під керівництвом професора Сивака І.О. на кафедрі ТАМ
розвивається прикладна теорія деформованості суцільних та пористих тіл
при складному та немонотонному навантаженні. Під керівництвом к.т.н.,
професора
Бурєнніков
Ю.А.
та
к.т.н.,
доцента
Козлова Л.Г. проводяться дослідження у напрямі моделювання та синтезу
елементів гідросистем. На кафедрі ПМ під керівництвом д.т.н., професора
Михалевича В.М. виконуються дослідження в напрямку властивостей
матеріалів у залежності від технології виготовлення та умов експлуатації за
допомогою синтезованих математичних моделей та комп’ютерного
моделювання. На кафедрі ТПЗ під керівництвом д.т.н., професора Савуляка
В.І. проводяться дослідження у напрямі структурування сплавів і композитів
на основі заліза із заданими фізико-механічними властивостями. Під
керівництвом к.т.н., професора Ребедайла В.М. на кафедрі АТМ проводяться
дослідження з теорії стійкості руху автомобіля. На кафедрах інституту
сформовано систему науково-дослідної роботи викладачів, наукових
співробітників, аспірантів та студентів, яка є складовою частиною процесу
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формування майбутніх фахівців і базою для підготовки кадрів вищої
кваліфікації. При університеті функціонує спеціалізована рада із захисту
кандидатських дисертацій за науковими спеціальностями 05.02.03 –
«Системи приводів», 05.03.05 – «Процеси і машини обробки тиском».
Головою ради є завідувач кафедри МРВОАВ професор, доктор технічних
наук Іскович-Лотоцький Р.Д.
3. Опис умов для навчання
Бібліотеку університету укомплектовано достатньою кількістю
сучасних підручників, навчальних посібників та періодичних й нормативних
видань із профілю підготовки фахівців. 4 комп’ютерних класа інституту МТ
обладнано сучасними комп’ютерами. В інституті створено спеціалізовані
лабораторії для проведення лабораторного практикуму з фахових дисциплін.
На кафедрах інституту функціонують зали курсового та дипломного
проектування.
4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів
Факультет готує бакалаврів з напрямів:
6.050502 – «Інженерна механіка»;
6.050503 - «Зварювання»;
фахівців зі спеціальностей:
7.05050201 – Технології машинобудування;
7.05050301 – Металорізальні верстати та системи;
7.090258 – Автомобілі та автомобільне господарство;
7.092303 – Технологія і устаткування відновлення та підвищення
зносостійкості машин і конструкцій.
магістрів за спеціальностями:
8.05050201 – Технологія машинобудування;
8.05050301 – Металорізальні верстати та системи;
8.090258 – Автомобілі та автомобільне господарство;
8.092303 – Технологія і устаткування відновлення та підвищення
зносостійкості машин і конструкцій.
В інституті є денна та заочна форми навчання. Навчальний процес
здійснюється як за держзамовленням, так і за контрактом. Ліцензована
кількість місць для вступу до інституту зі спеціальностей складає:
в т.ч за держзамовленням
всього
8.050502
90
40
8.050503
30
20
8.090258
75
25
8.092303
60
15
255 осіб
100 осіб
Підготовка фахівців в ФМТ здійснюється за триступеневою системою:
бакалавр (термін навчання – 4 роки), спеціаліст (магістр інженерії) (термін
26

навчання – 1 рік на базі бакалаврв), магістр (термін навчання – 1 рік на базі
бакалавра або спеціаліста). На кафедрах на кожну ступінь розроблено
освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) фахівця, освітньо-професійні
програми (ОПП) спеціальності за відповідним освітньо-кваліфікаційним
рівнем, які погоджено з науково-методичним центром вищої освіти
міністерства освіти і науки України, директором науково-методичного
центру вищої освіти України, головами навчально-методичних комісій з
окремих напрямів.
Підготовка фахівців здійснюється згідно з розробленими та
узгодженими в установленому порядку навчальними планами; навчальними
та робочими навчальними програмами дисциплін; індивідуальними планами
викладачів.
5. Опис основних методів викладання і навчання
З 1992 року ВНТУ працює за кредитно-модульною системою (КМС)
організації навчального процесу, метою якої є забезпечення технологічності
навчального процесу і підвищення його ефективності. Використання КМС
навчання забезпечує:
– методично обґрунтоване узгодження усіх видів навчального
процесу;
– організацію самостійної роботи студентів (СРС);
– індивідуалізацію навчання;
– систематичний контроль знань, умінь та навичок студентів;
– заохочення результативної творчої роботи студентів;
– змагальність навчання з відповідною диференціацією студентів за
рівнем знань;
– об’єктивність критеріїв і умов конкурсного відбору студентів для
навчання за більш високими ступенями (спеціаліста, магістра, навчання в
аспірантурі).
Враховуючи досвід роботи за такою системою, були внесені зміни в
навчальні плани, де збільшилась кількість годин на СРС; більше уваги
приділяється плануванню, організації, контролю та методичному
забезпеченню самостійної роботи студентів.
Викладачами кафедри розроблені та видані методичні вказівки до
виконання лабораторних робіт, курсового та дипломного проектування.
Для аналізу якості підготовки фахівців розроблені, прорецензовані та
затверджені в установленому порядку пакети завдань комплексних
контрольних робіт (ККР).
Підготовка магістрів на базі кваліфікації спеціаліста здійснюється із
числа осіб, що отримали диплом спеціаліста і прагнуть здобути поглиблені
спеціальні знання інноваційного характеру та уміння застосовувати їх для
вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного
господарства за тими ж самими умовами, що і підготовка спеціаліста.
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По закінченню 2 курсу на випускаючих кафедрах інституту МТ
студенти здають кваліфікаційний іспит та отримують диплом про присвоєння
кваліфікаційної проби (робоча професія).
6. Система оцінювання рівня знань
6.1. Кредитно-модульна система організації навчального процесу
КМС - це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на
поєднанні модульних технологій навчання та залікових кредитів.
Кредитність полягає в декомпозиції змісту освіти й навчання на
відносно єдині та самостійні за навчальним завантаженням студентів частки,
які забезпечують:
- на рівні індивідуального навчального плану – набір (акумулювання)
заданої трудомісткості кількості кредитів, які відповідають розрахунковій
нормі виконання студентом навчального навантаження;
- на рівні вивчення навчальної дисципліни - набір (акумуляція) заданої
для даної дисципліни кількості кредитів, що включають в себе виконання
необхідних видів робіт, які передбачені програмою навчальної дисципліни.
Модульність визначає підхід до організації оволодіння студентом
змістовими модулями і проявляється через специфічну для модульного
навчання організацію методів і прийомів навчально-виховних заходів,
основним змістом яких є активна самостійна творча пізнавальна діяльність
студента (не менш 50% від загальної кількості годин, що дані на вивчення
дисципліни, відводяться на самостійну роботу студентів).
Важливим моментом запровадженої акумулюючої кредитної системи є
можливість врахувати всі досягнення студентів. Наприклад, участь в
наукових дослідженнях, конференціях, предметних олімпіадах тощо.
6.2. Мета та завдання КМС
Метою впровадження КМС є підвищення якості вищої освіти фахівців і
забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників та
престижу Української вищої освіти у світовому освітньому просторі.
Основними завданнями КМС є:
- адаптація ідей ЕСТS (європейська кредитно-трансферна та
акумулююча система) до системи вищої освіти України для забезпечення
мобільності студентів у процесі навчання і гнучкості підготовки наукових
кадрів, враховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного
ринків праці;- забезпечення студентові можливості навчання за
індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійної програми, що
сформована за вимогами замовників та побажаннями студента і сприяє його
саморозвитку і, відповідно, підготовці до життя у вільному демократичному
суспільстві;
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- стимулювання учасників навчального процесу з метою досягнення
високої якості вищої освіти;
- унормування порядку надання можливості студенту отримання
професійних кваліфікацій відповідно до ринку праці.
6.3. Визначення основних термінів та понять
6.3.1. Кредит ЕСТS – умовна одиниця виміру навчального
навантаження студента при вивченні якоїсь складової навчальної програми
чи певної дисципліни (курсу), що його виконав студент під час навчання.
Кредит базується на повному навчальному навантаженні студента, а не
обмежується лише аудиторними годинами. Навантаження студента на один
навчальний рік становить 90 кредитів. Один кредит – 36 годин навчального
навантаження студента.
6.3.2. Змістовий модуль (ЗМ) – система поєднаних навчальних
елементів. Це може бути окрема дисципліна, або декілька дисциплін, на
вивчення яких дається невелике навчальне навантаження і які логічно
пов’язані між собою.
6.3.3. Нормативний змістовий модуль (НЗМ) - це дисципліна
нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики.
6.3.4. Вибірковий змістовий модуль (ВЗМ) – це дисципліна варіативної
(вибіркової частини) освітньо-кваліфікаційної характеристики.
6.3.5. Сума обсягів обов’язкових та вибіркових змістових модулів, що
передбачена для вивчення протягом навчального року, повинна становити не
більше 44.
6.3.6. Змістові модулі гуманітарного та соціального циклів дисциплін
при підготовці студентів на споріднених напрямках повинні бути
уніфіковані.
6.3.7. Кожен змістовий модуль має бути оцінений. Зарахування
змістових модулів проводиться за результатами поточного контролю або за
результатами сесії.
6.3.8. Заліковий кредит (ЗК) - одиниця виміру навчального
навантаження, необхідного для засвоєння ЗМ або блоку ЗМ, тобто, це
загальна кількість годин, що виділена для засвоєння окремої дисципліни або
блоку споріднених дисциплін за навчальними планами.
6.3.9. Модуль дисципліни (МД) – самостійна структурно-логічна
частина теоретичного та практичного матеріалу (тема, розділ, лабораторні
роботи тощо) з навчальної дисципліни, що передбачена робочою навчальною
програмою дисципліни. Рекомендується 2-4 модулі з дисципліни за триместр
з кратністю 0.5, 1.0, 1.5, ... кредиту.
6.3.10. Трудомісткість модуля дисципліни (ТМ) – максимальна
кількість балів, яку може отримати студент за модуль. Модуль закінчується
колоквіумом або проведенням контрольної роботи.
6.3.11. Трудомісткість дисципліни (ТД) - абсолютно максимальна
кількість балів, яку може отримати студент з даної дисципліни. ТД
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визначається як результат множення на 5 сумарної кількості годин, що
виділяється на вивчення даної дисципліни (включаючи і години СРС) окрім
годин, виділених на КП (КР).
6.3.12. Бальна оцінка з дисципліни (БОД) - сума балів, яку отримав
студент з дисципліни за триместр.
6.3.13. Трудомісткість колоквіуму (ТК) – визначається лектором і
складає не менш 40% для фундаментальних та спеціальних дисциплін, а для
гуманітарних дисциплін - до 80% від трудомісткості модуля.
Колоквіум мають право складати всі студенти незалежно від виконання
інших робіт.
У випадку неявки студента на колоквіум з поважної причини термін
його проведення визначається лектором.
6.3.14. Трудомісткість курсових проектів (ТКП) та робіт (ТКР).
- У випадку, коли КП (КР) виконується в наступному триместрі після
вивчення дисципліни та складання іспиту, трудомісткість його
розраховується множенням на 5 годин, відведених на його виконання в
навчальних планах.
- Якщо ж КП (КР) виконуються в період вивчення дисципліни, то
трудомісткість розраховується множенням на 5 годин, відведених
викладачем на їх виконання з годин СРС. Години, які виділяє викладач на
виконання КП (КР), повинні бути кратними кредиту.
Приклад:
Дисципліна “Х”
Лекції – 34 год.
Лабораторні роботи – 17 год.
Практичні заняття - 17 год.
Загальна кількість годин на СРС – 76 год.
З них:
СРС по КП (КР) – 36 год.(виділена кількість годин
із загальної кількості годин для СРС)
СРС по вивченню теорії і її практичному закріпленню – 40 год.
Всього годин/кредитів - 144/4
ТКП = 36 Х 5 = 180
ТД = (144-36) Х 5 = 540
6.3.15. Рейтингова оцінка студента (РО) – сума балів, яку отримав
студент за показаний рівень знань, умінь та навичок з усіх дисциплін за
окремий завершений етап навчання (триместр, навчальний рік тощо).
6.3.16. Рейтинг студента – місце, що його займає студент серед інших
студентів групи (курсу, факультету, інституту) відповідної спеціальності
згідно з рейтинговою оцінкою.

6.4. Методичне забезпечення КМС
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6.4.1. Основні елементи ЕСТS для впровадження КМС.
6.4.1.1. Інформаційний пакет – загальна інформація про університет,
назви напрямів, спеціальностей, спеціалізацій спеціальностей, анотації
(змістові модулі) з зазначенням обов’язкових та вибіркових курсів, методики
та технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення
контрольних заходів, система оцінювання якості освіти тощо.
6.4.1.2. Договір про навчання між студентом і університетом (напрям,
освітньо-кваліфікаційний рівень, порядок і джерела фінансування, порядок
розрахунків).
6.4.1.3. Академічна довідка оцінювання знань, що засвідчує досягнення
студента в системі кредитів і за національною шкалою успішності та за
шкалою успішності за системою ЕСТS.
6.4.2. Індивідуальний навчальний план студента, який складається на
підставі переліку дисциплін (змістових модулів) і блоків дисциплін (блоків
змістових модулів), що сформовані на основі структурно-логічної схеми
підготовки магістра.
6.4.3. Реалізація індивідуального навчального плану студента
здійснюється протягом часу, який не перевищує граничного терміну
навчання. Граничний термін може перевищувати нормативний на 1 рік, при
цьому студент продовжує навчання за контрактною формою.
6.4.4. Куратор ЕСТS.
6.4.4.1. Куратор ЕСТS призначається наказом ректора.
Куратором може бути науково-педагогічний працівник випускової
кафедри, як правило, професор або доцент.
У рамках виконання своїх функцій куратор підпорядкований
заступнику директора, який відповідає за формування індивідуального
навчального плану студента.
6.4.4.2. Основні завдання куратора:
- ознайомлення студентів з нормативно-методичними матеріалами;
- надання рекомендацій студенту щодо формування індивідуального
навчального плану;
- погодження індивідуального навчального плану студента та подання
його на затвердження заступнику директора інституту;
- контроль за реалізацією індивідуального плану студента.

6.5. Контроль якості навчання та оцінювання знань, умінь та навичок
студента
Оцінюванню в балах з дисципліни підлягає рівень знань, умінь та
навичок студента, що визначається при проведенні контрольних заходів у
ході навчального процесу згідно з відповідними критеріями.
Розрізняють поточний та підсумковий контроль.
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6.5.1. Поточний контроль – оцінювання рівня знань, умінь та навичок
студентів, що здійснюється в ході навчального процесу проведенням усного
опитування, контрольної роботи тестування, колоквіуму тощо.
Результати поточного контролю реєструються в журналі викладача.
6.5.2. Підсумковий контроль – оцінювання рівня знань студентів за
окремий завершений етап навчання (модуль, триместр, термін, що відповідає
певному освітньо-кваліфікаційному рівню).
Підсумковий контроль складається з модульного, триместрового
(диференційований залік, іспит) та державної атестації студентів (державний
іспит, захист кваліфікаційної роботи).
6.5.3. Модульний контроль (МК) – форма контролю, в якому
проводиться підсумок роботи студента впродовж модуля. Результатом
модульного контролю є модульна бальна оцінка (МБО).
6.5.4. Модульна бальна оцінка (МБО) – кількість балів яку отримав
студент в результаті контролю його знань, умінь та навичок при виконанні
усіх видів навчальних робіт, віднесених до відповідного модуля.
Після завершення кожного модуля (не пізніше як наступного тижня)
викладач заносить МБО в журнал обліку успішності студента.
6.5.5. Триместровий контроль - проводиться у формах триместрового
Іспиту, диференційованого заліку з конкретної навчальної дисципліни в
обсязі навчального матеріалу, що визначений навчальною програмою, і в
терміни, встановлені навчальним графіком. При триместровому контролі
отримані студентом бальні оцінки з дисципліни переводяться в оцінки за
шкалою КМС, державною та ECTS відповідно до таблиці 6.1.
6.5.6. Державна атестація студентів - здійснюється державною
іспитаційною (кваліфікаційною) комісією після закінчення навчання на
освітньому (кваліфікаційному) рівні магістра.
6.5.7. При переведенні студента з заочної форми навчання на денну
абсолютні бальні оцінки підраховуються за середнім значенням шкали
переведення.
Приклад: Оцінка студента-заочника з математики за 5-бальною шкалою
“задовільно”, кількість балів відповідає 68-75% від ТД (ТД=2000). Бальна
оцінка з дисципліни в цьому випадку буде: БОД = ТД х 0,695 = 2000 х 0,695=
1390 балів.
6.5.8. У випадку переведення студента з одної спеціальності на іншу і
доскладання ним академічної різниці підрахунок балів, що складають
академічну різницю, виконується аналогічно п. 6.5.7.
6.5.9. Максимальне значення бальних оцінок студентів при державній
атестації визначається за таблицею 6.2.
6.5.10. Забороняється знижувати бальні оцінки студентів за
несвоєчасне виконання будь-якого виду навчальних робіт.
6.5.11. Допускається нарахування балів студентам за відвідування
занять та активну в них участь в межах трудомісткості дисципліни. Кількість
цих балів не повинна перевищувати 10% від трудомісткості дисципліни.
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Таблиця 6.1
Рекомендований
% оцінок за
вимогами ECTS

Оцінка за шкалою
%
балів
від
трудомісткості
дисципліни
КМС
97 ≤ Б ≤100

5+

94≤Б<97

5

91≤Б<94

5-

85≤Б<91

4+

80≤Б<85

4

75≤Б<80

4-

71≤Б<75

3+

68≤Б<71

3

65≤Б<68

3-

0≤Б<65

*

державна

ECTS
А

10

В

25

С

30

D

25

задовільно

Е

10

незадовільно

FX

відмінно

добре

Таблиця 6.2
Державна атестація

Кредити

Години

Максимальна

кількість
балів
Магістерська підготовка
Магістерський мінімум:
зі спеціальності
з філософії
з іноземної мови

6
3
1,5
1,5

216
108
54
54

1080
540
270
270

Магістерська дисертація

25

900

4500

6.6. Організація вивчення дисциплін
Організація навчального процесу з конкретної дисципліни за КМС
здійснюється на підставі положення про КМС з даної дисципліни, яке є
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складовою її робочої програми і не суперечить Положенню про організацію
навчального процесу за кредитно-модульною системою в університеті.
Навчальний матеріал дисципліни розподіляється на модулі провідним
викладачем і затверджується на засіданні кафедри.
Терміни завершення модулів у дисциплінах та проведення контрольних
заходів попередньо визначаються кафедрою і після узгодження з
директоратом зазначаються у робочому плані дисципліни і графіку
організації навчального процесу.
Графіки організації навчального процесу затверджуються проректором
з науково- педагогічної роботи по організації навчального процесу та його
науково-методичного забезпечення і доводяться студентам на початку
триместру.
У вступній лекції лектор зобов’язаний проінформувати студентів про
організацію навчального процесу з дисципліни за КМС.
Зміни у положенні КМС дисципліни впродовж поточного триместру не
допускаються.
Відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики провідним
викладачем розробляються критерії оцінювання рівня знань, умінь та
навичок студента з даної дисципліни. Такі критерії забезпечують належну
градацію і можуть бути застосовані як для підсумкової оцінки, так і для будьякої її складової.
Лектор потоку забезпечує розробку методичних матеріалів і
контрольних завдань з дисципліни відповідно до критеріїв оцінювання рівня
знань, умінь та навичок студента.

6.7. Організація, проведення та підведення підсумків заліковоіспитаційної сесії
6.7.1 Підведення підсумків роботи студентів у триместрі за
результатами КМС проводиться під час останнього тижня теоретичного
навчання.
6.7.2. Триместровий контроль проводиться у формах триместрового
іспиту (заліку) з конкретної дисципліни в обсязі матеріалу, визначеному
навчальною програмою.
6.7.3. Порядок і методика проведення іспитів (заліків) визначається
лектором згідно з діючими вимогами.
6.7.4. Триместрові іспити (заліки) проводяться за розкладом, який
доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше як за місяць до
початку сесії.
6.7.5. Директор інституту має право встановлювати студентам
індивідуальні строки складання заліків та іспитів.
6.7.6. Курсовий проект (курсова робота) прирівнюється до іспиту з
дисципліни.
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6.7.7. Захист курсового проекту (роботи) проводиться перед комісією у
складі двох - трьох викладачів кафедри за участю керівника КП (КР).
6.7.8. Студенти допускаються до складання іспиту (заліку) з
дисципліни незалежно від захисту КП (КР) з цієї дисципліни.
6.7.9. До складання іспитів з кожної дисципліни допускаються всі
студенти незалежно від стану їхніх справ з інших дисциплін за умов
виконання навчального плану з дисципліни.
6.7.10. Напередодні заліково-іспитаційної сесії в журналі успішності
студентів викладач виставляє бальні оцінки з дисципліни (БОД) кожного
студента.
6.7.11. На останньому тижні триместру викладач проставляє до
заліково-іспитаційної відомості БОД і відповідні оцінки, в тому числі F, за 5бальною шкалою та шкалою ЕСТS. Позитивні оцінки виставляються за
згодою студента та вносяться до залікової книжки за 5-бальною шкалою.
Студентам, які отримали оцінку F, викладач визначає обсяг додаткової
роботи для вивчення цієї дисципліни і строк складання іспиту.
6.7.12. Студент, який набрав кількість балів в межах FX, вважається
таким, що виконав графік навчального процесу з цієї дисципліни і
допускається до іспиту з необхідністю додаткового вивчення програмного
матеріалу з дисципліни. Якщо під час іспиту студенту не вдалося набрати
необхідної кількості балів для позитивної оцінки, то йому виставляється
оцінка “2” за 5-бальною шкалою і оцінка “FX” за шкалою ЕСТS.
6.7.13. Студентам, які не виконали навчальний план з дисципліни, в
заліково-іспитаційну відомість виставляється бальна оцінка та пишеться
“недопущений”. Іспит (залік) ці студенти складають після повного виконання
навчального плану з дисципліни.
6.7.14. Студент може підвищити оцінку, яку він отримав за
результатами КМС, складанням іспиту (заліку) в період сесії. Його
абсолютна бальна оцінка при цьому підвищується до нижнього рівня балів
іспитаційної оцінки, так само при складанні диференційованого заліку.
6.7.15. Студентам, які мали оцінки F та FX, складали іспит (залік) і
отримали при цьому позитивну оцінку, вона проставляється в заліковоіспитаційну відомість, а в графі “БОД після іспиту” виставляється мінімальна
БОД, що відповідає отриманій державній оцінці за 5-бальною шкалою.
6.7.16. В тому випадку, коли студент на іспиті (заліку) отримав оцінку
нижчу, ніж за результатами КМС, в заліково-іспитаційну відомість
виставляється оцінка за КМС.
6.7.17. В випадку неявки студента на іспит (залік) в заліковоіспитаційну відомість проставляється оцінка за КМС.
6.7.18. Не допускається зниження отриманої абсолютної бальної оцінки
(зменшення кількості балів) студентам з будь-якої причини (пропуски занять
тощо).
6.7.19. З дисциплін, які не мають триместрового контролю (іспиту або
заліку), виставляються тільки бальні оцінки з дисципліни, які враховуються в
наступному триместрі.
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6.7.20. Кожне перескладання іспиту (заліку) здійснюється лише за
направленням ІнМАД. Викладач повертає направлення в Інститут
магістратури, аспірантури, докторантури не пізніше, ніж на другий день
після складання іспиту.
6.7.21. 31 жовтня магістранти, які мають академічну заборгованість за
поточний навчальний рік, відраховуються з університету, або, в разі
виявлення ними бажання, залишаються на повторне навчання за контрактом.
6.7.22. У разі, якщо магістрант не захистив дисертацію до
встановленого п. 6.7.21 терміну без поважних причин і навчається на умовах
надання платних послуг населенню і тоді термін навчання продовжується на
основі підписання додаткової угоди із щомісячною оплатою, але на термін не
більший ніж 6 місяців.
6.7.24. Додаткові бали враховуються викладачем в бальній оцінці з
дисципліни, якщо виконана студентом додаткова робота сприяє
поглибленому вивченню дисципліни.
6.7.25. Якщо виконана додаткова робота студента не пов’язана з
дисципліною, то за поданням рішення кафедри, або за пропозицією
викладача додаткові бали фіксуються в журналі успішності студентів
окремою графою і враховуються в рейтингову оцінку студента.
6.7.26. Бали з додаткових дисциплін, які вивчаються за
індивідуальними планами, визначаються на загальних підставах.
Вирішення всіх питань (в тому числі і конфліктних) взаємовідносин
між суб’єктами КМС покладається на ІнМАД.
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Програма навчання – магістр інженерії механіки (науковий напрямок)
на базі ОПП підготовки бакалавра
Список скорочень
ІнМАД – інститут магістратури, аспірантури та докторантури
МАД – магістратура, аспірантура та докторантура
КП – курсовий проект
КР – курсова робота
РГР – розрахунково-графічна робота
СРС – самостійна робота студента
НГЦ – Нормативний гуманітарний цикл
НГД – нормативна гуманітарна дисципліна
НПЦ – Нормативний професійний цикл
НПД – Нормативна професійна дисципліна
ВГЦ – Вибірковий гуманітарний цикл
ВГД – Вибіркова гуманітарна дисципліна
ВСЦ – Вибірковий спеціальний цикл
ВСД – Вибіркова спеціальна дисципліна
ВФЦ – Вибірковий фаховий цикл
ВФД – Вибіркова фахова дисципліна
ІГЦ – Індивідуальний гуманітарний цикл
ІГД – Індивідуальна гуманітарна дисципліна
ІНЦ – Індивідуальний науковий цикл
ІНД – Індивідуальна наукова дисципліна
ІІЦ – Індивідуальний інтегральний цикл
ІІД – Індивідуальна інтегральна дисципліна
ІДЦ – Індивідуальний дисертаційний цикл
ІДД – Індивідуальна дисертаційна дисципліна
ЦО – цивільна оборона
НС – надзвичайні ситуації
ЕОМ – електронно-обчислювальна машина
ОГД – об’єкт(и) господарської діяльності
ОС – осінній семестр
ВС – весняний семестр
ЛС – літній семестр
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Цикл дисциплін підготовки магістра
Спеціальність 8.090203 на 2007/2008 н.р.

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
НГД 1.1.1 Іноземна мова
НГД 1.1.2 Охорона праці в
машинобудуванні
НГД 1.1.3 Менеджмент та маркетинг в
машинобудуванні
НГД 1.1.4 Цивільна оборона
НПД 1.2.1 Автоматизація виробництва в
машинобудуванні
НПД 1.2.2 Проектування
механоскладальних цехів
НПД 1.2.3 Технологічні методи підвищення
надійності деталей машин
НПД 1.2.4 Обладнання автоматизованого
виробництва та системи його
комп’ютерного забезпечення

6

7

8

СРС

Семінар

Пр. зан.

Лаб. зан.

Лекції

Разом

Назва дисципліни

сем.

Години
Із них аудиторні

3

4

5

14,
15

44

14

13

28

14

13

42

28

14

66

13

28

6

22

26

13

28

14

14

26

13

28

14

14

26

13

28

14

14

44

13

42

28

14

30

44

9
82

14

26

9

ВГД 2.1.1 Естетика та культурологія

14

20

10

10

52

10

ВГД 2.1.2 Філософія науки і техніки

15

24

12

12

48

11

ВГД 2.1.3 Педагогічний практикум

15

12

12

ВГД 2.1.4 Основи риторики

14

17

13

ВГД 2.1.5 Методика педагогічної
майстерності

14

14

ВГД 2.1.6 Зовнішньоекономічна діяльність

15

12

42

7

10

37

15

5

10

39

15

12

12

ВГД 2.1.7 Вища освіта і Болонський процес

14

18

10

16

ВГД 2.1.8 Інтелектуальна власність

13

14

14

17

ВСД 2.2.1.1 Конструювання та розрахунок
верстатів

13

56

28

14

18

ВСД 2.2.1.2 САПР

13

56

28

28

16

13

56

28

28

16

15

18

18

15

12

14

10

14

10

19
20
21
22
23

ВСД 2.2.1.3 Системи керування
верстатами та верстатними комплексами
ВФД 2.3.1 Теорія та практика наукових
досліджень (теоретичне підґрунтя)
ВФД 2.3.2 Теорія та практика наукових
досліджень (прикладні аспекти)
ВФД 2.3.3 Математичні методи
оптимізації процесів (теоретичне
підґрунтя)
ВФД 2.3.4 Математичні методи
оптимізації процесів (прикладні аспекти)
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24
6

2

18
22

14

16

36
12

10

24
26

10

26

1
24

25
26
27
28
29
30
31

32
33
34

2
ВФД 2.3.5 Системи моделювання машин та
процесів
(теоретичне підґрунтя)
ВФД 2.3.6 Системи моделювання машин та
процесів
(прикладні аспекти)
ВФД 2.3.7 Теорія надійності (теоретичне
підґрунтя)
ВФД 2.3.8 Теорія надійності (прикладні
аспекти)
ІГД 3.1.1 Психологія наукової діяльності
ІГД 3.1.2 Психологія та педагогіка вищої
освіти (науково-педагогічний аспект)
ІНД 3.2.1 Електромеханічні та
гідропневматичні приводи машин
ІІД 3.3.1 Теорія розрахунку та розробка
спеціальної гідроапаратури
гідроімпульсного приводу (ГІП)
ІІД 3.3.2 Основи експлуатації вібраційних
та віброударних машин із гідроімпульсним
приводом
ІДД 3.4.1 Синтез систем керування
гідроімпульсними приводами
ІДД 3.4.2 Основи теорії розрахунку
процесів та машин з інерційною схемою
навантаження

3

4

5

14

10

10

14

5

14

10

14

5

5

31

15

12

12

42

15

12

12

42

15

60

36

24

48

14

40

40

32

15

42

42

30

14

0

36

15

0

36

39

6

7

8

9
26

5
10

31
26

Структурно-логічна карта підготовки магістра інженерії за спеціальністю 8.090203 "Металорізальні верстати та
системи"
13 триместр
Обладнання автоматизованого виробництва
та системи його компютерного забезпечення
НПД 3.2.5

Охорона праці
в машинобудуванні
НГД.3.1.2

Технологія обробки типових
деталей та складання машин
НПД 3.2.4

Менеджмент та маркетинг
в машинобудуванні
НГД 3.1.3

Проектування технологічного
устаткування
ВПЦ 3.2.8

Цивільна
оборона
НГД 3.1.4.

Автоматизація виробництва в машинобудуванні
НПД 3.2.1

Проектуваня механоскладальних цехів
НПД 3.2.2

Технологічніметоди підвищення
надійностідеталей машин.
НПД 3.2.3

Проектування контрольно-вимірювальних
пристроїв
ВПЦ 3.2.9

Інтелектуальна
власність
НПД 3.2.6

Приводи автоматизованого
устаткування
ВПЦ 3.2.10

14 триместр
Проектування технологічного
устаткування
ВПЦ 3.2.8
Проектування роботів та
маніпуляторів
ВПЦ 3.2.7

Інженерна
психологія
НГД 3.1.1

Проектування автоматизованих
дільниць
ВПЦ 3.2.12

САПР устаткування автоматизованого
виробництва
НПД 3.2.5

15 триместр
Переддипломна практика

Дипломне проектування
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Приводи автоматизованого
устаткування
ВПЦ 3.2.10
Сертифікація продукції
галузі
НПД 3.2.5

ІНДИВІДУАЛЬНІ РОЗДІЛИ КУРСУ ПІДГОТОВКИ
МАГІСТРА ІНЖЕНЕРІЇ ІНЖЕНОЇ МЕХАНІКИ (НАУКОВОГО
НАПРЯМКУ)
1. Нормативна частина
1.1 Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
Дисципліна: Охорона праці в машинобудуванні
Інститут: МАД
Статус дисципліни: обов’язкова

Триместр
Лекції (год.)
Практичні заняття (год.)
Лабораторні заняття (год.)
Семінари (год.)
ВКП (КР) трим
РГР
СРС (інд. заняття)
Усього (год. /кредитів)
Екзамен (трим)
Залік (трим)
КОД:

Стаціонарне
Години на тиждень
навчання
13 (ОС)
14
1
14
1
26
2
54/1,5
13
НГД 1.1.2

Лектор: Терещенко Олександр Петрович, к.т.н., доцент.
21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут
будівництва, теплоенергетики та газопостачання (ІнБТГ), кафедра
менеджменту в будівництві, охороні праці та безпеці життєдіяльності,
тел. 59-82-52.
МЕТА: Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців знань
щодо стану і проблем охорони праці у галузі машинобудівного виробництва,
складових і функціонування системи управління охороною праці та шляхів,
методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці
в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими
актами.
ПРОГРАМА:
Фінансування охорони праці в машинобудівному виробництві,
фінансування охорони праці на підприємствах. Економічне стимулювання
охорони праці.
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Аналіз умов праці в машинобудівному виробництві за показниками
шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та
напруженості трудового процесу. Орієнтовний перелік характерних для
машинобудівного господарства робіт і їх гігієнічних класів. Професійні
захворювання в машинобудівному виробництві.
Промислова вентиляція ремонтних підприємств. Критерії розрахунку
вентиляції.
Природна вентиляція. Опалення. Обладнання вентиляційних систем.
Виробниче освітлення. Особливості освітлення робочих місць
ремонтних підприємств. Джерела світла для місцевого та загального
освітлення.
Оцінка достатності освітлення. Вибір кольорів пофарбування
обладнання.
Джерела шуму в зварювальному виробництві. Заходи та засоби
колективного захисту від шуму. Звукоізолюючі кожухи двигунів. Глушники
аеродинамічного шуму.
Виробничі вібрації. Методи захисту від вібрацій. Зменшення рівня
вібрації в джерелі її виникнення. Віброізоляція, вібропоглинання,
віброгасіння. Віброакустична обробка.
БІБЛІОГРАФІЯ:
1. Сердюк В.Р. Збірник законодавчих і нормативних актів з питань
охорони праці ( державні органи влади ). – Вінниця, 1995. – 232 с.
2. Юдин
Е.Я.Охрана
труда
в
машиностроении.М.:Машиностроение,1984.-432 с.
3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Справочник проектировщика. Под редакцией И. Г. Староверова. М., Стройиздат
4. Юдина Е.Я.. М., Машиностроение, 1985. Борьба с шумом на
производстве.
5. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів.
ДНАОП 0.00-4.11-93.
6. Типове положення про навчання з питань охорони праці ДНАОП 0.004.12-99.
7. Положення про розслідування та облік нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на підприємствах. ДНАОП 0.004.03.-98.
8. Положення про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності
населення. ДНАОП 0.00-4.05-93.
9. Закон України «Про охорону праці». Законодавство України про
охорону праці. Збірник нормативних документів. 1 том. Київ, 2003.
10.Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
ДНАОП 0.00-4.09-93.
11.Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та
небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та
напруженості виробничого процесу. «Охорона праці», № 6/98.
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12.Безопасность производственных процессов: Справочник / Под общ.
ред. С.В. Белова. – М.: Машиностроение, 1985. – 448 с.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Для перевірки засвоєння студентами
навчального матеріалу проводяться наступні контрольні заходи:
- два колоквіуму на 7 та на 14 тижнях (завдання складаються у вигляді
білетів, які містять теоретичні та практичні питання вивченого курсу);
- диференційний залік складається усно. Завдання містять два
теоретичних та одне практичне питання.
Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент
отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту
лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з
диференційного заліку або складає його на загальних підставах.
ПЕРЕДУМОВИ: вища математика, фізика, хімія, теоретична механіка,
опір матеріалів, електротехніка, основи охорони праці.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються
студентам конспекти лекцій актуальної тематики. На лабораторних заняттяхметодичні вказівки до лабораторних робіт.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА
призначенням.

МЕТОДИКА:

диференційний

залік

РЕЄСТРАЦІЯ НА КУРС: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. 59-84-04.
РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗАЛІК: 3 лектором, персонально чи по телефону.
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Дисципліна: Менеджмент та маркетинг в машинобудуванні
Інститут: МАД
Статус дисципліни: обов’язкова

Триместр
Лекції (год.)
Практичні заняття (год.)
Лабораторні заняття (год.)
Семінари (год.)
ВКП (КР) трим
РГР
СРС (інд. заняття)
Усього (год. /кредитів)
Екзамен (трим)
Залік (трим)
КОД:

Стаціонарне
Години на тиждень
навчання
13 (ОС)
28
2
14
1
66
4,7
108/3,0
7,7
13
НГД 1.1.3

Лектор: Кавецький Вячеслав Валерійович, ст. викладач
21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе 95, Інститут менеджменту
(ІнМ), факультет інформаційного, промислового та спортивного
менеджменту ФІПСМ), кафедра економіки промисловості та організації
виробництва, тел. 44-03-33.
МЕТА ДИСЦИПЛІНИ: одержання студентами спеціальних знань з
менеджменту та маркетингу в машинобудівному виробництві, вивчення
особливостей формування підрозділів виробництва, що займаються
маркетинговою та управлінською діяльністю, удосконалення виробничих
процесів з позицій раціонального використання трудових та матеріальних
ресурсів з одночасним забезпеченням вимог споживачів у продукції
машинобудівного виробництва.
ПРОГРАМА:
Концепція маркетингу для промислового підприємства. Функції
маркетингу відносно до машинобудівного виробництва. Основні види
діяльності підприємства різної ринкової орієнтації. Об’єкти маркетингового
дослідження. Особливості маркетингу виробів промислового призначення.
Управління асортиментом випускаємої продукції. Управління якістю. Якість
в системі маркетингу. Конкурентноздатність промислової продукції.
Технічний рівень якості. Стратегії діяльності зварювального виробництва.
Основні етапи економічного циклу життя виробу машинобудівного
виробництва. Класифікація ринків машинобудівного виробництва.
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Формування ринку виробів машинобудівного виробництва. Вибір стратегії
маркетингової діяльності на ринку. Дії підприємства в залежності від вибору
сегменту ринку. Сегментація ринку виробів машинобудівного виробництва.
Вибір цільових ринків та діяльність підприємства. Мета та задачі
ціноутворення. Прибуток. Види цін на продукцію. Встановлення ціни на нові
вироби. Збутова діяльність. Товарорух продукції промислового призначення.
Організація рекламної роботи на підприємстві. Методи розрахунку витрат на
рекламу. Стимулювання збуту. Форма організації зовнішньоторгової
діяльності. Лізинг. Інжиніринг. Сутність та задачі управління підприємством.
Цілі менеджменту на підприємстві. Види менеджменту на підприємстві.
Форми власності підприємств. Форми об’єднань підприємств на території
України. Класифікація методів управління машинобудівним виробництвом.
Сутність управлінських рішень управління. Процес розробки та реалізації
управлінського рішення. Основні схеми організаційних структур управління
машинобудівного виробництва. Структура та функції апарату управління
цехом. Показники економічної ефективності управління виробництвом.
Система показників планування економічної ефективності машинобудівного
виробництва та управління.

1
2
3

4

БІБЛІОГРАФІЯ:
Перерва П.Г. Управление маркетингом на машиностроительном
предприятии. – Х.: Высш. шк., 1993. – 285 с.
Маркетинг /Сост. А.И. Кредисов. – К.: Украина, 1994. – 399 с.
Управление машиностроительным предприятием: Учеб. для
машиностр. спец. вузов / С.В. Смирнов, С.Н. Ефимушкин, А.А.
Колобов и др.; Под ред. С.Г. Пуртова, С.В. Смиронова. – М.: Высш.
шк., 1989. – 240 с.
Бигель Дж. Управление производством. Качественный подход /Пер. с
англ. Л.Г. Дубицкого. Под ред. В.Я. Алтаева, Б.Т. Вавилова. – М.: Мир.
1973. – 302 с.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Для перевірки засвоєння студентами
навчального матеріалу проводяться наступні контрольні заходи:
- два колоквіуму на 7 та на 14 тижнях (завдання складаються у вигляді
білетів, які містять теоретичні та практичні питання вивченого курсу);
- іспит (усний, завдання складаються у вигляді білетів, які містять
теоретичні та практичні питання вивченого курсу).
Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент
отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, практичних робіт.
На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на
загальних підставах.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:
1. Розробка концепції нового товару.
2. Період комерційного успіху.
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3. Вибір цільових ринків та діяльність підприємства.
4. Реклама. Організація рекламної роботи на підприємстві. Методи
розрахунку витрат на рекламу.
5. Трудовий колектив на підприємстві. Виробничий колектив.
6. Система принципів формування організаційних структур управління.
ПЕРЕДУМОВИ: основи ринкової, основи економічних теорій, вища
математика, економіка підприємства, менеджмент та маркетинг.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: протягом
видається методична література з актуальних питань.

лекцій

студентам

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: закріплення навиків застосування
системного підходу до вирішення задач управління виробництвом,
оволодіння методикою організаційних розрахунків.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА МЕТОДИКА: Іспит, за призначенням.
РЕЄСТРАЦІЯ НА КУРС: дирекція ІнМТ, ауд.1217, тел. 59-84-04.
РЕЄСТРАЦІЯ НА ІСПИТ: з лектором, персонально або по телефону.
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Дисципліна: Цивільна оборона.
Інститут: МАД
Статус дисципліни: обов’язкова
Стаціонарне навчання Години на тиждень
Триместр
13 (ОС)
Лекції (год.)
6
2
Практичні заняття (год.)
22
2
Лабораторні заняття (год.)
Семінари (год.)
ВКП (КР) трим
РГР
СРС (інд. заняття)
26
4,7
Усього (год. /кредитів)
54/1,5
3,9
Екзамен (трим)
Залік (трим)
13
КОД:
НГД 1.1.4
Лектор: Рябчук Людмила Іванівна, ст. викладач
21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе 95, Інститут менеджменту
(ІнМ), факультет інформаційного, промислового та спортивного
менеджменту ФІПСМ), кафедра економіки промисловості та організації
виробництва, тел. 44-03-33.
МЕТА ДИСЦИПЛІНИ: одержання студентами спеціальних знань з
цивільної оборони, вивчення дій при надзвичайних ситуаціях, ознайомитися
з дією зброї масового ураження та засобами індивідуального та колективного
захисту людей та промислових об’єктів при надзвичайних ситуаціях.
Студенти повинні вміти оцінювати стійкість роботи у надзвичайних
ситуаціях, а також вміти користуватися приладами радіаційної та хімічної
розвідки.
ПРОГРАМА:
Цивільна оборона в сучасних умовах. Роль і місце в системі безпеки,
загальні принципи організації ЦО, сили ЦО, як єдина державна система
України. Загальна характеристика можливих наслідків надзвичайних
ситуацій на Україні, НТП і його вплив на життєдіяльність населення,
біологічна дія ІВ. Дія зброї масового ураження на промислові об’єкта і
населення. Прилади радіаційної та хімічної розвідки. Сигнали цивільної
оборони. Оцінка надійності захисту виробничого персоналу, об’єкту. Заходи
по ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійних лих. Спеціальна
обробка. Основи організації та проведення рятувальних та інших
невідкладних робіт. Мета, зміст рятувальних та інших невідкладних робіт,
проведення рятувальних робіт.
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БІБЛІОГРАФІЯ:
1 Закони про: «ЦО України», «Про Міністерство Украйни з
надзвичайних ситуацій» від 26.10.96.
2 В.Г. Атаманюк и др. Гражданская оборона. ВШ. 1987.
3 В.Ф. Сакевич. Основи розробки питань цивільної оборони в
дипломних проектах. ВДТУ, 2001.
4 Джерела забруднення навколишнього середовища. Київ, КДЕУ, 1995.
5 Г.П. Демиденко и др. Справочник ГО. К.: ВШ. 1987.
6 Методические указания по проведению практических занятий по теме
СДНР. ВПИ, 1986.
7 Основи безпеки життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях. Укр.
ДЕКОМ. 1998.
8 Сакевич В.Ф., М.А. Томчук, Організація та проведення РІНР в ОУ.
ВНТУ, 2003.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Для перевірки засвоєння студентами
навчального матеріалу проводяться наступні контрольні заходи:
- два колоквіуму на 6 та на 13 тижнях (завдання складаються у вигляді
білетів, які містять теоретичні та практичні питання вивченого курсу);
- домашнє завдання;
- диференційований залік (усний, завдання складаються у вигляді
білетів, які містять теоретичні та практичні питання вивченого курсу).
Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент
отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, практичних робіт.
На основі цих оцінок студент отримує оцінку із заліку або складає його на
загальних підставах.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:
1. Дія зброї масового ураження на промислові об’єкти та населення.
2. Прилади радіаційної та хімічної розвідки.
3. Сигнали цивільної оборони.
4. Захисні споруди ЦО (сховища та протирадіаційні укриття).
5. Оцінка надійності захисту виробничого персоналу, об’єкту.
6. Шляхи і способи підвищення стійкості роботи ОГД у НС.
7. Заходи по ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійних лих.
Спец. обробка.
ПЕРЕДУМОВИ: біологія, основи екології, фізика, основи безпеки
життєдіяльності.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: протягом
видається методична література з актуальних питань.

лекцій

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА МЕТОДИКА: Іспит, за призначенням.
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студентам

РЕЄСТРАЦІЯ НА КУРС: дирекція ІнМТ, ауд.1217, тел. 59-84-04.
РЕЄСТРАЦІЯ НА ІСПИТ: з лектором, персонально або по телефону.
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1.2 Цикл спеціальних дисциплін
Дисципліна: Автоматизація виробництва в машинобудуванні
Інститут: МАД
Статус дисципліни: обов’язкова
Стаціонарне навчання
Години на тиждень
5
Курс
Триместр
13(ОС)
Лекції (год)
14
Практичні заняття (год)
14
Лабораторні заняття (год)
Семінари (год)
КП (КР) трим.
РГР
СРС (інд. заняття)
26
1,8
Всього (год. / кредитів)
54/1,5
Екзамен (трим.)
13
Залік (трим.)
КОД:
НПД 1.2.1
Лектор: Муляр Юрій Іванович, к. т. н., доцент.
21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95. Інститут
машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології та
автоматизації машинобудування, тел. 44-03-91.
МЕТА: Розширення світогляду студентів та степені навчання, а також
придбання комплексу спеціальних знань та навичок, необхідних при роботі у
складі виробництв, де застосовуються засоби автоматизації, та організації
нескладних ефективних автоматизованих виробничих процесів.
ПРОГРАМА: Проблеми та тенденції розвитку автоматизації сучасних
виробничих процесів у машинобудуванні. Загальні відомості про
автоматизацію виробництва та її основні положення. Системи
автоматизованого керування технологічними машинами. Методика побудови
автоматичного виробничого процесу виготовлення деталей.
БІБЛІОГРАФІЯ:
1. Малов А.Н., Иванов Ю.В. Основы автоматики и автоматизация
производственных процессов. – Машиностроение, 1974.
2. Владжевский А.П.,
Белоусов А.П., Основы автоматизации
производства в машиностроении. – М.: Высшая школа, 1974.
3. Корсаков В.С. автоматизация производственных процессов. – М.:
Высшая школа, 1978.
4. Головко Д.Б.,
Рего К.Г., Скрипник Ю.О. Автоматика і
50

автоматизація технологічних процесів. – К.: Либідь, 1997.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ
Протягом триместру студент повинен відвідувати лекційні заняття,
виконати завдання по2 темам практичних занять, виконати в письмовій
формі реферат по 8 темам теоретичного матеріалу та скласти один колоквіум.
Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент
отримує протягом триместру за результатами захисту лабораторних робіт,
виконання реферату, завдань з практичних знань та складання колоквіуму.
На основі цих оцінок студент отримує оцінку з екзамену або складає його на
загальних підставах.
Екзамен по дисципліні складається усній формі. Завдання по кожному
білету містить 2 теоретичних питання та одне практичне і розраховано на
виконання в межах 60 хвилин.
ПЕРЕДУМОВИ: Теорія автоматичного керування, гідропривод,
електроніка, електричні машини, механіка і деякі інші науки, які
відображають специфіку об’єктів автоматизації.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: При викладанні лекційного курсу
використовується роздатковий матеріал (фотокартки з зображеними
засобами автоматизації, схемами їх підключення до вимірювальних
ланцюгів, системи керування роботою технологічного обладнання тощо).
Цим же матеріалом дозволяється користуватися при складанні екзамену.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Вивчення та написання реферату за
такими темами: ”Методи та засоби автоматизації виробничих процесів в
умовах різних типів виробництва”, “Надійність елементів та автоматичних
систем”, “Автоматизація робочих циклів металорізальних верстатів”,
“Проектування операцій обробки деталей на верстатах з ЧПК, агрегатних
верстатах та автоматичних лініях з точки зору автоматизації їх виконання”,
“Пристрої завантаження-розвантаження робочої зони верстата штучними
заготовками , деталями, технологічною оснасткою, металорізальним
інструментом”, “Транспортні та поворотні пристрої для деталей на
автоматичних ліній”,
“Особливості автоматизації складальних робіт”.
Представлення реферату – 14-й тиждень триместру.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА МЕТОДИКА: Усний екзамен, за призначенням.
РЕЄСТРАЦІЯ НА КУРС: дирекція ІнМТ, ауд. 1217 тел. 59-84-04.
РЕЄСТРАЦІЯ НА ІСПИТ: З лектором, персонально чи по телефону.
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Дисципліна: Проектування механоскладальних цехів.
Інститут: МАД
Статус дисципліни: спеціальна.
Стаціонарне навчання
Години на тиждень
5
Курс
Триместр
13 (ОС)
Лекції (год)
14
1
Практичні заняття (год)
14
1
Лабораторні заняття (год)
Семінари (год)
КП (КР) трим.
РГР
СРС (інд. заняття)
26
1,143
Всього (год. / кредитів)
54/1,5
Екзамен (трим.)
13
Залік (трим.)
КОД:
НПД 1.2.2
Лектор: Дусанюк Жанна Павлівна, к.т.н. доцент.
21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95. Інститут
машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології та
автоматизації машинобудування, тел. 44-03-91.
МЕТА: надання студентам знань по проектуванню механоскладальних
цехів, їх допоміжних підрозділів та освоєння сучасних методик проведення
розрахунків, оформлення креслень компановки цеху та паніровки
обладнання.
ПРОГРАМА: Основні положення проектування механоскладального
виробництва. Проектування механоскладального цеху та його зв’язок з
допоміжними цехами та службами. Проектування: складської, транспортної
системи, інструментозабезпечення, ремонту та обслуговування обладнання,
контролю якості продукції. Компонувально-планіровочні рішення при
проектуванні механоскладальних цехів.
БІБЛІОГРАФІЯ
1. Г.Н.Мельников, В.П.Вороненко Проектирование механосборочных
цехов. – М: Машимостроение, 1990-352с.
2. В.С.Мамаев, Е.Г.Осипов Основы проектирования
машиностроительных заводов. – М: Машимостроение, 1974-290с.
3. Е.С.Ямпольский Проектирования машиностроительных заводов и
цехов. Справочник в 6 томах. – М: Машимостроение, 1975.
4. М.Е.Егоров Основы проектирования машиностроительных заводов. –
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5.
6.
7.

8.
9.

М: Высшая школа, 1969-480с.
Ж.П.Дусанюк, Н.С.Семичаснова, И.В.Гунько Механоскладальні
дільниці та цехи. – Вінниця: ВНТУ, 1998-352с.
Чарнко Д.В., Хабаров Н.П. Основы проектирования механосборочных
цехов. – М: Машимостроение, 1975-352с.
Закалов О.В., Капаціла Ю.Б. Проектування механоскладальних цехів.
Методичні вказівки для практичних і самостійних занять. – Тернопіль:
Тернопільский приладобудівний інститут, 1992-37с.
Закалов О.В. Проектування механоскладальних цехів. Навчальний
посібник. – Тернопіль, 1993-210с.
Ж.П.Дусанюк, С.В.Дусанюк Методичні вказівки до виконання
контрольних робіт з дисципліни «Проектування механоскладальних
цехів та дільниць» для студентів заочної форми навчання
спеціальностей «Технологія машинобудування» та «Менеджмент
організацій машинобудування». – Вінниця: ВДТУ, 2002-58с.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ
Протягом триместру студент повинен вивчити теоретичні положення
під час лекційних занять, виконати проектні розрахунки механоскладального
цеху та його допоміжних підрозділ, що призначений для виготовлення певно
виробу, під час практичних занять, скласти письмовий колоквіум на 13
тижні.
Оцінка знань формується на підставі рейтингових балів, які студент
отримує протягом триместру за результатами колоквіуму, захисту
результатів, проведених під час практичних знань, розрахунків. На основі
цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на загальних
підставах.
Для контролю використовуються текстові комп’ютерні системи
контролю знань.
Іспит складається усно. Завдання містять три теоретичних питання та
одне практичне (задача).
Письмовий колоквіум та іспит розраховано на 60 хв.
ПЕРЕДУМОВИ: обладнання та транспорт механообробних цехів,
теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин,
проектування та виробництво заготовок деталей машин, технологія обробки
типових деталей та складання машин, механоскладальні дільниці та цехи в
машинобудуванні.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекції роздаються
студентам конспекти лекцій актуальної тематики. Для виконання практичних
завдань – методичні вказівки.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Розрахунки та проектування дільниць
механоскладального цеху по виготовленню певного виробу.
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНА МЕТОДИКА: Усний іспит за призначенняям.
РЕЄСТРАЦІЯ НА КУРС: дирекція ІнМТ, ауд. 1217 тел. 59-84-04.
РЕЄСТРАЦІЯ НА ІСПИТ: З лектором, персонально чи по телефону.
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Дисципліна: Технологічні методи підвищення надійності деталей машин.
Інститут: МАД
Статус дисципліни: обов’язкова
Стаціонарне навчання
Години на тиждень
Триместр
13(ОС)
Лекції (год)
14
1
Практичні заняття (год)
Лабораторні заняття (год)
14
1
Семінари (год)
КП (КР) трим.
РГР
СРС (інд. заняття)
44
Всього (год. / кредитів)
72/2,0
Екзамен (трим.)
13
Залік (трим.)
КОД:
НПД 1.2.3
Лектор: Сивак Іван Онуфрійович, д.т.н., професор.
21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95. Інститут
машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології та
автоматизації машинобудування, тел. 44-03-91.
МЕТА: надання студентам знань сучасних і розповсюдженних
промисловості технологічних методів підвищення надійності деталей машин,
які поділяються на механічні, фізичні, хімічні та комбіновані.
ПРОГРАМА: Інженерні методи забезпечення надійності машин.
Математичні основи теорії надійності. Технологічні методи підвищення
надійності деталей машин. Залежність якості поверхні від виду механічної
обробки. Основні поняття про вплив пластична деформації на мех..
характеристики ДМ. Поверхнева пластична деформація. Залежність
жорсткості поверхні від ППД. Характеристики ППД при дорнуванні та
алмазному вигладжуванні. Особливості та можливості ППД при обкочуванні
та розкочуванні. Вібраційні способи обкочування, розкочування, накатування
та вигладжування. Ударно-вібраційні способи зміцнення. Дробейструйне
зміцнення. Пнемо- та гідроустановки. Термомеханічні способи підвищення
надійності ДМ. Поняття про електромеханічні та електрофізичні способи
підвищення надійності ДМ.
БІБЛІОГРАФІЯ
1. Берник П.С., Афтаназів І.С., Сивак І.О.Технологічні методи
забезпечення надійності деталей машин. – Вінниця, ВНТУ. – 2004. –
145 с.
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2. БардилоА. – П.І., Тріщ Г.Г. Основи теорії надійності . – К.: УМКВО,
1991. – 100 с.
3. Афтаназів І.С. і ін. Підвищення надійності деталей машин поверхневим
пластичним деформуванням. – Житомир; ЖІТІ, 2001. – 516 с.
4. Маталин А.А. Технологические методы повышения надежности
деталий машин. – К.: Техніка, 1986. – 156 с.
5. Корссичов В.С. и др. Повышение долговечности машин
технологическими методами. – К.: Техника 1986. – 156 с.
6. Дорожкин Н.О. и др. Электрофизические методы получения покрытий
из металлических порошков. – Минск: Наука и техника, 1985. – 131 с.
7. Ящерицын П.И. Технологическая и эксплуатационная
наследственность и ее влияние на долговечность машин. – Минск:
наука и техника, 1978. – 119 с.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ
Протягом триместру студент повинен виконати 4 лабораторних роботи,
одне домашнє завдання та скласти 2 письмові колоквіуми на 7 та 14 тижні.
Оцінка знань формується на підставі рейтингових балів, які студент
отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту
лабораторних робіт та домашнього завдання. На основі цих оцінок студент
отримує оцінку з екзамену або складає його на загальних підставах. Для
контролю використовуються загальноприйняті методи оцінки рівня
підготовки.
ПЕРЕДУМОВИ: механіка, фізика, хімія, та технологічні методи
виготовлення деталей машин.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекції студентам
видається методична література з актуальних питань та адреси інтернет
видань.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Домашня робота – на основі методів
прикладної теорії деформує мості розв’язується задача вибору параметрів
технологічних процесів поверхневої пластичної деформації, які
забезпечували б необхідну технологічну спадковість готових виробів.
Самостійне освоєння розділів курсу винесених на самостійну роботу
відповідно до програми дисципліни.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА МЕТОДИКА: Іспит за призначенням.
РЕЄСТРАЦІЯ НА КУРС: дирекція ІнМТ, ауд. 1217 тел. 59-84-04.
РЕЄСТРАЦІЯ НА ІСПИТ: З лектором персонально чи по телефону.
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Дисципліна: Обладнання автоматизованого виробництва та системи його
комп’ютерного забезпечення
Інститут: МАД
Статус дисципліни: обов’язкова
Стаціонарне
Години на тиждень
навчання
Курс
5
Триместр
13 (ОС)
Лекції (год)
28
2
Практичні заняття (год)
Лабораторні заняття (год)
14
Семінари (год)
КП (КР) трим
10
РГР
СРС (інд. заняття)
30
1
Всього (год /кредитів)
72/2,0
Екзамен (трим)
Залік (трим)
13
КОД:
НПД 1.2.4
Лектор: Севастьянов Іван В’ячеславович, к.т.н., доцент.
21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут
машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра металорізальні
верстати та обладнання автоматизованого виробництва, тел. 59-85-23.
МЕТА ДИСЦИПЛІНИ: теоретична та практична підготовка
майбутніх інженерів-механіків в галузі сучасного автоматизованого
устаткування в машинобудуванні, конструювання та розрахунків цього
устаткування, зокрема транспортно-завантажувальних пристроїв з
врахуванням тенденцій розвитку машинобудування, використання нових
матеріалів для деталей устаткування та впливу нових матеріалів на технікоекономічні показники технологічного утстаткування. Чимала увага
приділяється особливостям використання обладнання автоматизованого
виробництва в гнучких виробничих системах та отриманню основних
відомостей про умови роботи систем їх комп’ютерного забезпечення та
використання комп’ютерних прикладних програм.
ПРОГРАМА:
Поняття про механізацію та автоматизацію виробничих та
технологічних процесів в машинобудуванні. Розвиток та сучасний стан
автоматизації механо-складального виробництва. Роль і значення засобів
автоматизації та технологіч-ної оснастки в сучасному автоматизованому
виробництві.
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Елементи виробничого процесу і їх автоматизація. Техніко-економічні
передумови автоматизації виробництва. Етапи механізації і автоматизації
машинобудівного виробництва. Технологічний процес як основа вибору та
проектування засобів автоматизації різного цільового призначення.
Класифікація машин за ступінню автоматизації. Характеристика
неавтоматизованого обладнання, універсальних автоматів та напівавтоматів,
спеціалізованих та спеціальних автоматів, агрегатних верстатів (переналагоджувальні
агрегатні верстати зі змінними шпіндельними коробками)
обладнання з цифровим програмним керуванням, обладнання з ЧПК,
багатоопераційних верстатів, автоматичних ліній з агрегатних верстатів
роторних та роторно-конвеєрних машин, роботизованих технологічних
комплексів, гнучких автома-тизованих ліній, гнучких виробничих систем, їх
типові компоновки.
Основні поняття надійності. Причини відмови в роботі. Показник
надійності. Зміна показників надійності в процесі експлуатації
автоматизованого обладнання. Методи розрахунку характеристик експлуатаційної надійності автоматизованого обладнання.
Проектування систем програмного керування. Вимірювальні та
контроль-но-блокуючі пристрої. Активний і пасивний контроль.
БІБЛІОГРАФІЯ
1. Кузнецов Ю.Н. Станки с ЧПУ: Учеб.пособие.– К.: Вища шк.,1991.278 с.
2. Кузнецов М.М., Усов Б.А., Стародубов В.С. Проектирование
автомати-зарованного производственного оборудования. – М.:
Машиностроение, 1987.-267 с.
3. Волчкевич Л.И., Ковалев М.Л., Кузнецов И.М. Комплексная
автомати-зация произвоства. – М.: Машиностроение, 1983.-269 с.
4. Іскович-Лотоцький Р.Д. Транспортно-завантажувальні пристрої. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, - 2000.-94 с.
5. Станочное оборудование автоматизированного производства / Под
ред. В.В.Бушуева, т.1.М.: “Станки”, 1993. – 584 с.
6. Станочное оборудование автоматизированного производства / Под
ред. В.В.Бушуева, т.2.М.: “Станки”, 1994. – 576 с.
7. Гибкие производственные комплексы / Под ред. П.Н.Белянина и
В.А.Лещенко. – М.: Машиностроение, 1984. – 384 с.
8. Сафраган Р.Э. Модульное оборудование для ГПС механической обработки: Справочник / Под ред. Р.Э.Сафрагана. – К.: Техніка, 1989.-175
с.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:
Протягом тринадцятого триместру студент повинен виконати 7
лабораторних робіт, скласти два
письмові колоквіуми, самостійно
опрацювати матеріали, що внесені у розділ самостійна робота студентів.
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Контроль знань з дисципліни “Обладнання автоматизованих
виробництв та системи комп’ютерного забезпечення” здійснюється за
модульно-рейтинговою системою. Загальну суму балів студенти отримують
за результатами одного модуля.
ПЕРЕДУМОВИ: Вища математика,фізика, теоретична механіка,
нарисна геометрія та інженерна графіка, обчислювальна техніка та
програмування, опір матеріалів, теорія механізмів та машин, основи
конструювання машин.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
Теоретичний курс повністю забезпечений необхідними підручниками та
навчальними посібниками, зокрема:
1. Іскович-Лотоцький Р.Д., Севостьянов І.В. Приводи автоматизованого
устаткування. Навчальний посібник. Ч ІІ, Ч ІІІ, Ч ІΥ. – Вінниця:
ВДТУ, 2002.
2. Іскович-Лотоцький Р.Д. Транспортно-завантажувальні пристрої.
Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, - 2000.-94 с.
3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
“Проектування промислових роботів і маніпуляторів” для студентів
спеціальнсоті
7.090202.02-“Технологія
машинобудування.
Проектування обладнання автоматизованих виробництв” / Уклад.
Л.К.Поліщук, - Вінниця, ВДТУ, 1998.-39 с.
На лекціях використовуються плакати, слайди, моделі механізмів.
Для підготовки до виконання лабораторних робіт використовуються
методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з гідравліки,
гідромашин та гідроприводів.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Виконання
підготовка до лекційних та лабораторних занять

домашніх

завдань,

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА МЕТОДИКА: Усний залік, за призначенням.
РЕЄСТРАЦІЯ НА КУРС: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. 59-84-04.
РЕЄСТРАЦІЯ НА ІСПИТ: З лектором персонально чи по телефону.
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2. Цикл дисциплін за вибором ВНЗ:
2.1 Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
Дисципліна: Вища освіта і Болонський процес
Інститут: МАД
Статус дисципліни: обов’язкова
Стаціонарне навчання
Триместр
Лекції (год)
Практичні заняття (год)
Лабораторні заняття (год)
Семінари (год)
КП (КР) трим
РГР
СРС (інд. заняття)
Всього (год /кредитів)
Екзамен (трим)
Залік (трим)
КОД:

14 (ВС)
10
6
2
18
36/1
14

Години на
тиждень
1
0,6
0,2
1,8
3,6
-

ВГД 2.1.7

Лектор: Лисенко Геннадій Леонідович, к.т.н., доцент.
21021, м. Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке шосе 95, ГУК 224, тел:
8(0432)325-718, 8(0432)440-212.
МЕТА ДИСЦИПЛІНИ: Ознайомлення з основними завданнями,
принципами та документами, прийнятими в рамках Болонського процесу,
оволодіння методами та засобами їх запровадження у вищу освіту України.
ПРОГРАМА:
Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку
держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами.
Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки.
Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти
країн Європи. Документи Болонського процесу.
Основні завдання, принципи та етапи формування зони європейської
вищої освіти.
Європейська кредитно-трансферна та система накопичення - ECTS.
Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи
перезарахування кредитів (ECTS) у вищу освіту України.
Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального
процесу (КМСОНП) у ВНЗ України.
БІБЛІОГРАФІЯ:
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1. Болонський процес у фактах і документах/ Упорядники Степко М.Ф.,
Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І.. Київ –
Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім.В.Гнатюка, 2003. – 52 с. (www.tspu.edu.ua).
2. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського
процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.)/ За ред. В.Г. Кременя,
авт. кол.: Степко М.Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В. В.,
Бабин І. І.. – Київ -Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – 147 с. (
www.tspu.edu.ua).
3. Ван дер Венде М.К. Болонская декларация: расширение доступности и
повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе //
Высшее образование в Европе. –2000. – Том XXV.-№ 3.
4. Долженко О.В. Сорбонская и Болонская декларации: Информация к
размышлению… // Вестник высшей школы: Alma mater. -2000. -№ 6.
5. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні
принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ
«Видавництво «Політехніка», 2003. – 200 с.
6. Кремень В.Г. Болонский процесс: сближение, а не унификация//Зеркало
недели. - № 48(473). -13-19 декабря 2003.
7. Лукичев Г.А. Интеграция и эффективность – цели реформ в высшем
образовании стран Европы // Научный вестник Московского
государственного технического университета гражданской авиации. 2000. -№ 26. -С.13-18.
8. Матеріали науково-практичного семінару „Кредитно-модульна система
підготовки фахівців у контексті Болонської декларації”. Львів, 21-23
листопада 2003. - Львів: «Львівська політехніка». – 111 с.
9. Реформа высшего образования в Нидерландах // Голландский институт в
Санкт-Петербурге: http://www.holinst.spb.ru.
10.Barblan A. The Sorbonne Declaration – Follow-Up and Implications: A
Personal View. -Geneva: AEU/CRE, 1999. {Сорбонська декларація –
реалізація і значення: особистий погляд}.
11.From Bologna to Prague – Reform of Study Programmes and Structures in
Germany. -Bonn, HRK, 2000. – 63 pp. {від Болоньї до Праги – реформа
программ навчання і освітніх структур в Німеччині}.
12.Harris Christopher. In the Shadow of Bologna / EAIE Forum, 2000. -Special
Edition. -P.22-24. {Під знаком Болоньї}.
13.Haug Guy. The Follow-up Process to the Bologna Declaration / «From
Bologna to Prague» – Reform of Study Programmes and Structures in
Germany. -Bonn, HRK, 2000.-P.47-56 {Процес виконання Болонської
декларації}.
14.Haug Guy. Trends and Issues in Learning Structures in Higher Education in
Europe. -Bonn, HRK, 2000. – 77 p. {Перспективи і проблеми навчальних
закладів вищої освіти Європи}.
15.News of the Recognition Field: Background Information for the ACE Track,
13th Annual Conference of the European Association for International
Education (EAIE) 5 to 8 December, 2001, Tampere, Finland. -Riga:
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EAIE+Latvian ENIC/NARIC, 2001. -60 pp. {Новини в галузі визнання:
базова інформація для семінарів, які проводить ACE в межах 13-ої
щорічної конференції Європейської асоціації міжнародної освіти 5-8
грудня 2001 р. в Тампере, Фінляндія}.
16.Pedrosa J. Notes concerning the preparation of the Bologna meeting (Sorbonne
Declaration). - Aveiro: 1999. {Нотатки з приводу підготовки Болонської
зустрічі (Сорбонська декларація)}.
17.Prodi, R. Idea dell’ Europa. -Rome: Il Mulino, 1999. {Європейська ідея}
18.Quality Assessment and Quality Development in German Universities with
Particular Reference to the Assessment of Teaching. -Bonn, HRK, 2000. -41
pp. {Оцінка розвитку якості в німецьких університетах з особливим
поглядом на рівень викладання}.
19.Tauch Christian. Accreditation: a Change of Paradigm in German Higher
Education // EAIE Forum. -2000. -Vol. 2. -No. 1. -P.12-14 {Акредитація:
зміна парадигми у німецькій вищій освіті}.
20.Recognition Issues in the Bologna Process: Final Report of the Working Party
on Recognition Issues in the Bologna Process / News of the Recognition Field:
Background Information for the ACE Track, 13th Annual Conference of the
European Association for International Education (EAIE) 5 to 8 December,
2001, Tampere, Finland. -Riga: EAIE+Latvian ENIC/NARIC, 2001. -60 pp.
{Визнання, що витікає із Болонського процесу: заключний звіт Робочої
групи з процедури визнання документів про освіту за принципами
Болонського процесу}.
21.Trends in Learning Structures in Higher Education (II): Follow-up Report
prepared for the Salamanca and Prague Conferences of March/May 2001. –
Helsinki: National Board of Education, 2001. - 63 pp. {Перспективи
навчальних закладів вищої освіти (II): Повідомлення, підготовлене до
конференції в Саламанці і Празі у березні/травні 2001 року}.
22.www.accreditation-council.de/
23.www.bologna-berlin2003.de/pdf/bologna_declaration.pdf/
24.www.bologna-bergen_2005.no/
25.www eua.de/
26.www coe.int/
27.www enga.net/
28.www.europa.eu.int/comm/education/recognition/
29.www.europa.eu.int/comm/socrates/ects.html#cl/
30.www.jointquality.org/
31.www.isic.de/
32.www.wensminster.sc.uk/
33.www.ia-up.org/papers.html/
34.www.mon.gov.ua/
35.www.tspu.edu.ua/ресурси/кредитно-модульна система
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна складається з одного модуля,
в який входить поточне тестування; проект; підсумковий письмовий тест.
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ПЕРЕДУМОВИ:
Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний
комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД);
нормативні документи МОН України;
ілюстративні матеріали щодо
структури складових ECTS.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:
Формування
«Інформаційного
пакету»
(ВНЗ,
факультету,
спеціальності) – (за вибором). Розробка структурно-логічної схеми
підготовки фахівців зі спеціальності (за вибором). Складання навчального
плану підготовки фахівців зі спеціальності (за вибором). Формування
індивідуального навчального плану студента. Розробка структури залікового
кредиту курсу (за вибором). Створення шкали оцінювання навчальної
діяльності студента з курсу (за вибором). Створення порівняльних схем
навчальних планів, структур залікових кредитів, змістових модулів, шкал
оцінювання тощо загалом або за спеціальностями і напрямами у ВНЗ різних
країн Європи. Вивчення діючих у Європі систем страхування якості освіти.
Аналіз діючих в Європі механізмів визнання еквівалентності документів про
освіту.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА МЕТОДИКА: диференційний залік
РЕЄСТРАЦІЯ НА КУРС: 21021, м. Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке
шосе 95, ГУК, дирекція ІнМАД, к.213, тел: 8 (0432) 598-588.
РЕЄСТРАЦІЯ НА ІСПИТ: з лектором, персонально чи по телефону.
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Дисципліна: Інтелектуальна власність
Інститут: МАД
Статус дисципліни: обов’язкова
Стаціонарне
Години на тиждень
навчання
Триместр
13 (ОС)
Лекції (год)
14
1
Практичні заняття (год)
Лабораторні заняття (год)
Семінари (год)
КП (КР) трим
РГР
СРС (інд. заняття)
22
1,57
Всього (год /кредитів)
36/1
2,57
Екзамен (трим)
Залік (трим)
13
КОД:
ВГД 2.1.8
Лектор: Вірник Микола Миколайович, к.т.н., доцент.
21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут
машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра металорізальні
верстатів та обладнання автоматизованого виробництва, тел. 59-85-23.
МЕТА ДИСЦИПЛІНИ: підготовка фахівців за напрямом «Інженерна
механіка» з питань методів створення, охорони, захисту і комерційної
реалізації об’єктів інтелектуальної власності, розв’язку творчих інженерних
задач та формування індивідуальної системи творчого мислення.
ПРОГРАМА:Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності.
Патентна інформація і документація. Патентні дослідження. Набуття прав на
об’єкти промислової власності. Правова охорона об’єктів патентного права.
Об’єкти і суб’єкти винаходів (корисних моделей). Оформлення винаходу
(корисної моделі). Поняття промислового зразка, фірмових найменувань,
торговельних марок і географічних зазначень. Авторське право і суміжні
права. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності.
Використання та захист прав інтелектуальної власності. Ліцензійні договори.
БІБЛІОГРАФІЯ
1. Право інтелектуальної власності: Академ. курс / За ред. О.А
Підопригори, О.Д.Святоцького. – К.: Концерн Видавничий дім «Ін
Юре» 2002.
2. Сусліков Л.М., Дьордяй В.С. Патентознавство. Навчальний
посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.
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3. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності. – К. Політехніка.
- 2005.
4. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний
посібник: - К.: «Інститут інтелектуальної власності і права», 2003.
5. Святоцький О.Д. Інтелектуальна власність в Україні: Правові засади
та практика. // Вид.Дім «Ін Юре» – К., 1999.
6. Кузнецов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. –
К.: ТОВ «Кондор», 2005.
7. Гарькавий А.Д., Середа Л.П., Кузнецов Ю.М. Інтелектуальна
власність в аграрному виробництві: Навч.посіб. – Вінниця: Тірас,
2004.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:
Протягом тринадцятого триместру студент прослуховує цикл лекцій та
повинен самостійно опрацювати матеріали, що внесені у розділ самостійна
робота студентів.
Контроль знань з дисципліни “Інтелектуальна власність” здійснюється
за кредитно-модульною системою. Загальну суму балів студенти отримують
за результатами складання диференційованого заліку.
ПЕРЕДУМОВИ: основи науково-дослідних робіт; теорія технічних
систем; теорія механізмів і машин; деталі машин; експлуатація та
обслуговування машин.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: протягом лекцій студентам
видаються конспекти з актуальної тематики та адреси інтернет-видань.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:
Охорона прав на промислові зразки.
Охорона прав на знаки для товарів та послуг.
Технічний дизайн.
Удосконалення фізичного мислення.
Розвиток творчих та винахідницьких здібностей.
Патентні дослідження з метою визначення патентоздатності об’єкта
господарської діяльності.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА МЕТОДИКА: Усний залік, за призначенням.
РЕЄСТРАЦІЯ НА КУРС: дирекція Ін МТ, ауд. 1217, тел. 59-80-04.
РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗАЛІК: з лектором персонально чи по телефону.
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2.2 Цикл спеціальних технічних дисциплін
Дисципліна: Конструювання та розрахунок верстатів
Інститут: МАД
Статус дисципліни: обов’язкова
Стаціонарне навчання
Години на тиждень
Триместр
13(ОТ)
Лекції (год.)
28
2
Практичні заняття (год.)

14

1

Лабораторні заняття (год.)

14

1

Семінари (год.)

-

-

КП (КР) трим.

-

-

РГР

-

-

16

1,14

72/2

-

13

-

-

-

СРС (Інд. Заняття)
Всього (год./кредитів)
Екзамен (трим.)
Залік (трим.)
КОД :

ВСД 2.2.1.1

Лектор: Малярчук Анатолій Олександрович, к.т.н., доцент.
21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут
машинобу-дування та транспорту (ІнМТ), кафедра металорізальних
верстатів та обладнання автоматизованого виробництва, тел. (0432) 5985-23.
МЕТА: теоретична та практична підготовка майбутніх інженерівмеханіків в галузі конструювання та розрахунку металорізальних верстатів з
ЧПК різного призначення, їх відповідальних вузлів із врахуванням тенденцій
розвитку верстатобудування, використання нових матеріалів для елементів
верстатів та впливу нових матеріалів і конструкцій ріжучого інструменту на
техніко-економічні показники роботи верстатного обладнання.
ПРОГРАМА: основи кінематичних розрахунків приводів головного
руху та подач із безступінчастим регулюванням; методика розрахунку
шпиндельних вузлів та їх опор ковзання; основні принципи конструювання
тягових пристроїв на основі шарикових гвинтових передач; основні типи
напрямних кочення вузлів верстатів та методика їх розрахунку; типи та
конструктивні особливості пристроїв для автоматичної заміни заготовок.
БІБЛІОГРАФІЯ:
1. Агрегатно-модульне технологічне обладнання: Навчальний посібник: У
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

3 частинах./ МОН України; Під ред. Ю.М.Кузнєцова. — Кіровоград, Ч.
1 : Принципи побудови агрегатно-модульного технологічного
обладнання. — 2003. — 422 с.
Агрегатно-модульне технологічне обладнання: Навчальний посібник: У
3 частинах./ МОН України; Під ред. Ю.М.Кузнєцова. — Кіровоград, Ч.
2 : Проектування та дослідження вузлів агрегатно-модульного
технологічного обладнання — 2003. — 286 с.
Агрегатно-модульне технологічне обладнання: Навчальний посібник: У
3 частинах./ МОН України; Під ред. Ю.М.Кузнєцова. — Кіровоград, Ч.
3 Агрегатно-модульне обладнання нового покоління, його оснащення та
інструментальне забезпечення — 2003. — 507 с.
Курсове проектування металорізальних верстатів: Навчальний посібник
/ МОН України; Р.Д.Іскович-Лотоцький, В.О.Пішенін, В.І.Томчук. —
Вінниця: ВНТУ, 2006. — 83 с.
Кочергин А. И. Конструкция и расчёт металлорежущих станков и
станочных комплексов.  Минск: Вышейша школа, 1991. – 382 с.
Малярчук А.О. Конструювання та розрахунок металорізальних
верстатів. Курсове проектування. Частина 1. Навчальний посібник. –
Вінниця: ВНТУ, 2004. – 119 с.
Харченко А.О. Станки с ЧПУ и оборудование гибких
производственных систем: Учебное пособие/ МОН Украины. — К.: ИД
"Профессионал", 2004. — 304 с.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:
Протягом семестру студент повинен виконати 14 лабораторних робіт та
скласти 2 письмові колоквіуми на 7 та 14 тижні.
Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент
отримує протягом семестру за результатами колоквіумів, захисту
лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту
або складає його на загальних підставах.
Іспит складається усно. Завдання містять три теоретичних та одне
практичне питання.
Письмові колоквіуми розраховані на 90 хвилин роботи.
ПЕРЕДУМОВИ: аналітична геометрія, диференціальне та інтегральне
числення, теоретична механіка, теорія машин і механізмів, опір матеріалів,
електротехніка, основи конструювання машин, теорія різання, основи
технології машинобудування.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: для підготовки до лабораторних
робіт – методичні вказівки, для виконання курсового проекту – навчальний
посібник: Малярчук А.О. Конструювання та розрахунок металорізальних
верстатів. Курсове проектування. Частина 1. Навчальний посібник. –
Вінниця: ВНТУ, 2004. – 119 с.
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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
Теми:
1. Кінематичні розрахунки приводів з безступінчастим регулюванням.
2. Побудова
кінематичних
структур
автоматичних
коробок
швидкостей.
3. Механізми керування коробками передач селективного типу.
4. Механізми перемикання частот з дистанційним керуванням.
5. Механізми перемикання частот з гідроприводом.
6. Шпиндельні вузли з гідростатичними опорами.
7. Шпиндельні вузли з гідродинамічними опорами.
8. Особливості приводів подач з високомоментними електродвигунами.
9. Особливості конструювання шарикових гвинтових передач.
10.Особливості конструювання напрямних кочення верстатів з ЧПК.
11.Механізми автоматичного затискання заготовок на верстатах з ЧПК.
Основні теми курсових проектів: “Розробка приводу головного руху з
безступінчастим регулюванням токарного верстата з ЧПК”, “Привод
головного руху свердлильного верстата з ЧПК”, “Головний привод з АКШ
токарно-револьверного верстата”, “Розробка головного приводу з безступінчастим регулюванням фрезерувального верстата з ЧПК”, “Привод головного
руху обробного центра з вертикальним шпинделем”.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА МЕТОДИКА: усний іспит, за призначенням.
РЕЄСТРАЦІЯ НА КУРС: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. 598-404.
РЕЄСТРАЦІЯ НА ІСПИТ: з лектором, персонально чи по телефону.
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Дисципліна: САПР
Інститут: МАД
Статус дисципліни: обов’язкова
Стаціонарне навчання
Години на тиждень
Триместр
13(ОТ)
Лекції (год.)
28
2
Практичні заняття (год.)
2
Лабораторні заняття (год.)
28
Семінари (год.)
КП (КР) трим.
РГР
СРС (Інд. Заняття)
16
Всього (год./кредитів)
72/2
Екзамен (трим.)
Залік (трим.)
13
КОД :
ВСД 2.2.1.2
Лектор: Булига Юрій Володимирович, к.т.н., доцент.
21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут
машинобудування і транспорту (ІнМТ), кафедра металорізальних
верстатів та обладнання автоматизованого виробництва, (0432) 59-85-23.
МЕТА: набуття знань та навичок автоматизованого проектування
верстатів та інструментів.
ПРОГРАМА: описання фізичної моделі об’єкту проектування,
особливості його функціонування, описання геометричної форми виробу,
аналізу взаємного зв’язку різних параметрів виробу, рішення проблем
стандартизації та обліку різних норм та обмежень.
БІБЛІОГРАФІЯ:
1. Системы
автоматизированного
проектирования
процессов,
приспособлений и режущих инструментов. Под ред. С.Н. Корчака –
М.Машиностроение, 1988, 352с.
2. Шпур
Г.Ф.-Л.Краузе
Автоматизация
проектирования
в
машиностроении . Пер. С нем. М.Машиностроение, 1988, 678с.
3. Антонюк В.С. и др. Автоматизированное проектирование
технологических процессов. Уч. пособие Киев УМК ВО, 1989, 116с.
4. Васильев Г.Н. Автоматизация проектирования металлорежущих
станков. – М.: Машиностроение. 1987. – 280 с., ил.
5. Проектирование и расчет металлорежущего инструмента на ЭВМ:
Учеб. Пособие для втузов / О.В. Таратынов, Г.Г. Земсков, Ю.П.
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Тарамыкин и др.; Под ред. О.В. Таратынова, Ю.П. Тарамыкина. М.: Высш. шк., 1991. – 423 с.: ил.
6. Автоматизированное
проектирование
машиностроительного
гидропривода / И.И. Бажин, Ю.Г. Беренгард, М.М. Гайцгори и др.;
Под общ. ред. С.А. Ермакова. – М.: Машиностроение, 1988. – 312 с.:
ил.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом семестру студент повинен
виконати 14 лабораторних робіт та індивідуальне домашнє завдання.
ОЦІНКИ ЗНАНЬ формуються на підставі рейтингових балів, які
студент отримує протягом семестру за результатами виконання та захисту
лабораторних робіт та індивідуальної домашньої роботи.
ПЕРЕДУМОВИ: курс “САПР” базується на питаннях, що вивчаються
в дисциплінах з основ конструювання машин, теоретична механіка, опір
матеріалів, вища математика, проектування інструменту, металорізальні
верстати, технологія машинобудування та інш., є складовою частиною
дипломного проекту.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: для підготовки лабораторних робіт
– навчальний посібник: Бурєнніков Ю.А., Булига Ю.В. та інш. Графічна
система автоматизованого проектування “Компас-Графік”. Навчальний
посібник. – Вінниця, ВДТУ, 2001р.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: метою завдань контрольної роботи, яку
студентам пропонується виконувати під час аудиторних індивідуальних
занять під керівництвом викладача і в години, що відведені на самостійну
роботу є засвоєння основ методик та набуття навичок роботи з графічними
пакетами КОМПАС, T-FLEX. Завданням для виконання цієї роботи є
виконання графічної частини курсового проекту з “Технології
машинобудування”
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА МЕТОДИКА: Залік, за призначенням
РЕЄСТРАЦІЯ НА КУРС: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.59-84-04.
РЕЄСТРАЦІЯ НА ІСПИТ: з лектором, персонально або по телефону.
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Дисципліна: Системи керування верстатними комплексами
Інститут: МАД
Статус дисципліни: обов’язкова
Стаціонарне навчання Години на тиждень
Триместр
13(ОТ)
Лекції (год.)
28
2
Практичні заняття (год.)
—
Лабораторні заняття (год.)
28
2
Семінари (год.)
—
КП (КР) трим.
—
РГР
—
СРС (Інд. Заняття)
16
1,14
Всього (год./кредитів)
72/2
Екзамен (трим.)
13
Залік (трим.)
—
КОД :
ВСД 2.2.1.3
Лектор: Малярчук Анатолій Олександрович, к.т.н., доцент.
21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут
машинобу-дування та транспорту (ІнМТ), кафедра металорізальних
верстатів та обладнання автоматизованого виробництва, тел. (0432) 5985-23.
МЕТА: теоретична та практична підготовка майбутніх інженерівмеханіків в галузі проектування та експлуатації різних типів систем
автоматичного керування верстатами та промисловими роботами:
механічних кулачкових з розподільним валом, циклового програмного
керування, числового програмного керування, а також отримання навичок
складання програм обробки деталей для сучасних верстатів з ЧПК.
ПРОГРАМА: класифікація та структура систем керування;
класифікація систем автоматичного керування; системи керування
механічного типу; копіювальні системи керування; системи циклового
програмного керування; числове програмне керування верстатами;
підготовка інформації для керуючої програми; кодування інформації;
програмне забезпечення систем ЧПК; апаратні пристрої систем ЧПК;
підготовка керуючих програм для систем ЧПК різних типів верстатів.
БІБЛІОГРАФІЯ:
1. Муляр Ю.І. Програмування багатоінструментальної обробки на
верстатах з ЧПК: Навчальний посібник / МОН України. — Вінниця:
ВНТУ, 2006. — 192 с.
2. Сєрбікін Л.М. Системи керування верстатами та верстатними
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комплексами : Навчальний посібник / МОН України. — Суми:
СумДУ, 2005. — 214 с.
3. Гжиров Р.И., Серебряницкий П.П. Программирование обработки на
станках с ЧПУ: Справочник. — Л.: Машиностроение, 1990. – 588 с.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:
Протягом семестру студент повинен виконати 28 лабораторних робіт та
скласти 2 письмові колоквіуми на 7 та 14 тижні.
Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент
отримує протягом семестру за результатами колоквіумів, захисту
лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту
або складає його на загальних підставах.
Іспит складається усно. Завдання містять три теоретичних та одне
практичне питання.
Письмові колоквіуми розраховані на 90 хвилин роботи.
ПЕРЕДУМОВИ: аналітична геометрія, електротехніка, основи
конструювання машин, теорія різання, металорізальні верстати та промислові
роботи, електротехніка, гідравліка та ГПП, електроніка та мікропроцесорна
техніка.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: для виконання лабораторних робіт
– Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
Теми:
1. Розробка технологічного процесу обробки на одношпиндельних
токарних автоматах.
2. Проектування кулачків для токарних автоматів поздовжнього точіння.
3. Розробка циклограм обробки на верстатах з системами циклового
програмного керування.
4. Розробка алгоритму технологічного процесу обробки на токарних
верстатах з ЧПК.
5. Розробка
алгоритму
технологічного
процесу
обробки
на
фрезерувальних верстатах з ЧПК.
6. Побудова траєкторії руху інструменту при контурній обробці деталі.
7. Розробка програми обробки деталі на токарних верстатах з ЧПК.
8. Розробка програми контурної обробки деталі на фрезерувальних
верстатах з ЧПК.
9. Розробка програми багатоопераційної обробки деталі на обробних
центрах з ЧПК.
10.Використання стандартних циклів при програмуванні обробки на
токарних верстатах з ЧПК.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА МЕТОДИКА: усний іспит, за призначенням.
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РЕЄСТРАЦІЯ НА КУРС: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. 598-404.
РЕЄСТРАЦІЯ НА ІСПИТ: з лектором, персонально чи по телефону.
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2.3 Цикл спеціальних дисциплін фахового спрямування
Дисципліна: Приводи верстатів та роботів
Факультет: ТАКМ
Статус дисципліни: обов’язкова
Стаціонарне навчання
Триместр
14(ВС)
Лекції (год.)
40
Практичні заняття (год.)

—

Лабораторні заняття (год.)

20

Семінари (год.)

—

КП (КР) трим.

—

РГР

—

СРС (Інд. Заняття)

48

Всього (год./кредитів)

Години на тиждень
4
2

4,8

108/3

Екзамен (трим.)

14

Залік (трим.)

—

КОД :
Лектор: Малярчук Анатолій Олександрович, к.т.н., доцент.
21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут
машинобу-дування та транспорту (ІнМТ), кафедра металорізальних
верстатів та обладнання автоматизованого виробництва, тел.
(0432)440523.
МЕТА: теоретична та практична підготовка майбутніх інженерівмеханіків в галузі проектування та розрахунку електричних та гідравлічних
приводів металорізальних верстатів, промислових роботів та іншого
обладнання металообробного виробництва із врахуванням тенденцій
розвитку електроприводів і гідроприводів та їх впливу на техніко-економічні
показники роботи верстатного обладнання.
ПРОГРАМА: загальні та специфічні вимоги до різних приводів
верстатів; області застосування електро- та гідроприводу; основні параметри
та механічні характеристики електродвигунів різних типів; електромагнітні
пристрої у верстатному обладнанні; функції гідро- та пневмоприводу у
верстатах; конструкції та принципи розрахунку насосів, двигунів та
контрольно- розподільчої апаратури, методика розрахунку параметрів
гідросистеми верстата.
БІБЛІОГРАФІЯ:
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1. Харизоменов И. В. Электрооборудование и электроавтоматика металлорежущих
станков. - М.: Машиностроение, 1975. - 264 с.: ил.
2. Кочергин А. И. Конструкция и расчёт металлорежущих станков и станочных
комплексов.  Минск: Вышейша школа, 1991. – 382 с.
3. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: Справочникучебник. В 3-х т. Т. 1: Проектирование станков / А. С. Проников, О. И. Аверьянов,
Ю. С. Аполлонов и др.; Под общ. Ред. А. С. Проникова. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.
Э. Баумана: Машиностроение, 1994. - 444 с.: ил.
4. Металлорежущие станки: Учебник для машиностроительных втузов / Под ред.
В. Э. Пуша,  М.: Машиностроение, 1985. – 256 с.
5. Лещенко В.А. Гидравлические следящие приводы станков с программным
управлением. — М.: Машиностроение, 1975. – 288 с.
6. Михайлов О. П. Автоматизированный электропривод станков с ЧПУ и
промышленных роботов. - М.: Машиностроение, 1990. - 304 с.
7. Богданович Л.Б. Гидравлические приводы. — Киев, Вища школа, 1980. – 232 с.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:
Протягом семестру студент повинен виконати 20 лабораторних робіт та
скласти 2 письмові колоквіуми на 5 та 10 тижні.
Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент
отримує протягом семестру за результатами колоквіумів, захисту
лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту
або складає його на загальних підставах.
Іспит складається усно. Завдання містять три теоретичних та одне
практичне питання.
Письмові колоквіуми розраховані на 90 хвилин роботи.
ПЕРЕДУМОВИ: аналітична геометрія, диференціальне та інтегральне
числення, теорія машин і механізмів, опір матеріалів, електротехніка, основи
конструювання машин, теорія різання, металорізальні верстати та промислові
роботи, електротехніка, гідравліка та ГПП, конструювання та розрахунок
верстатів.
Методичне забезпечення: для виконання лабораторних робіт –
навчальний посібник: Малярчук А.О. Приводи металорізальних верстатів та
автоматизованого устаткування. 1 Електропривод. Лабораторний практикум:
Навч. посібник. — Вінниця: ВДТУ, 2001. – 68 с.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
Теми:
1. Визначити потужність асинхронного електродвигуна приводу
головного руху верстата при двозонному регулюванні частоти
обертання шпинделя.
2. Визначити параметри двигуна постійного струму для приводу
головного руху із безступінчатим регулюванням.
3. Визначити параметри та підібрати за каталогом електромагнітні
фрикційні муфти автоматичної коробки швидкостей.
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4. Обґрунтувати вибір електромагніта для керування гідророзподільником.
5. Розрахувати параметри та обґрунтувати конструкцію гідроциліндра
пристрою автоматичного затискання інструменту.
6. Виконати розрахунки втрат та визначити ККД гідросистеми
верстата.
7. Виконати теплові розрахунки гідросистеми верстата.
8. Визначити параметри гідродвигуна приводу повороту револьверної
інструментальної головки.
9. Виконати розрахунки гідроприводу верстата з дросельним регулюванням швидкості робочого органу.
10.Розробити гідропривод стола шліфувального верстата.
Екзаменаційна методика: усний іспит, за призначенням.
Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. 440-404.
Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону.
Зауваження: лекції підходять для студентів, які навчаються за
напрямком “Інженерна механіка”.
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Дисципліна: Експлуатація верстатних комплексів
Факультет: ТАКМ
Статус дисципліни: обов’язкова
Курс: п’ятий
Стаціонарне навчання Години на тиждень
Курс
5
Триместр
14 (ВС)
Лекції (год)
30
3
Практичні заняття (год)
Семінари (год)
Лабораторні роботи (год)
20
2
КП (КР) (год)
РГР
СРС (інд. заняття)
22
2,2
Всього (год/кредитів)
72/2
Екзамен (трим)
14
Залік (трим)
КОД:
Лектор: Севостьянов Іван Вячеславович, к.т.н., доцент.
21021 м. Вінниця, ВНТУ вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут
машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра металорізальних
верстатів та обладнання автоматизованого виробництва, тел. (0432) 4405-23.
МЕТА: Метою даної дисципліни є оволодіння основними знаннями і
навичками інженерної підготовки технологічного обладнання та його
раціональної ефективної експлуатації, з врахуванням класифікаційних ознак
верстата (групи, типу, типорозміру, класу точності, категорії маси, ступеня
автоматизації, рівня спеціалізації) при умові забезпечення заданих
показників продуктивності та точності. Крім цього, студенти повинні
ознайомитись з функціями і задачами виробничих підрозділів, що
займаються технічним обслуговуванням і ремонтом верстатів та комплексів
протягом терміну експлуатації.
ПРОГРАМА: В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
Знати: - послідовність уведення верстатних комплексів з ЧПК в
експлуатацйіний режим, включаючи: задачі налагодження, базування та
закріплення заготовок, налагодження пристосувань, налагодження і
установки ріжучого інструмента, установку режимів роботи верстатів,
установку робочих органів у вихідне для роботи положення, управління
статичним налагодженням, перевірку і оцінювання нової керуючої програми,
спробну обробку деталі та корегування керуючої програми, підготовку та
організацію роботи на верстатах, діагностику ріжучого інструмента; схеми
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налагодження верстатів токарної групи на виконання різноманітних робіт.
Вміти: - користуючись вказаними знаннями самостійно визначати заходи з
налагодження та експлуатації верстатних комплексів, в тому числі
оснащеними системами ЧПК для реалізації конкретних технологічних
процесів, розробляти схеми та карти налагодження.
БІБЛІОГРАФІЯ:
1.Типовая система технического обслуживания и ремонта металло- и
деревообрабатывающего оборудования/ Минстанкопром СССР. - 1988.
3.Експлуатація верстатів та верстатних комплексів. Ч.1: Навчальний
посібник/ В.В.Сиркін, А.І.Шевчук - К. ІСДО, - 1994. – 120 с.
3.Експлуатація верстатів та верстатних комплексів. Ч.2: Навчальний
посібник/ В.В.Сиркін, А.І.Шевчук - К. ІСДО, - 1995. – 327 с.
4.Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х т. Т.1/ Под ред.
А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова, 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Машиностроение, - 1985. 656 с.
5.Гжиров Р.И., Серебреницкий П.П. Программирование обработки на
станках с ЧПУ: Справочник. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1990.
– 588 с.
6.Обработка металлов резанием: Справочник технолога/ Под общ. ред.
А.А.Панова, - М.: Машиностроение, 1988. – 736 с.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:
Протягом триместру студент повинен виконати індивідуальне
домашнє завдання та скласти 2 колоквіуми (1-й – на 5-му, 2-й – на 10-му
тижні триместру).
Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент
отримує протягом триместру за результатами колоквіумів та виконання
індивідуального завдання. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з
іспиту або складає його на загальних підставах.
Іспит складається у письмовій формі. Кожен з білетів містить 2
теоретичних питання і одне практичне завдання. Колоквіуми та іспит
розраховані на 135 хвилин роботи
ПЕРЕДУМОВИ:
Для успішного оволодіння дисципліною “Експлуатація верстатних
комплексів” студенти повинні в достатньому об’ємі знати матеріал шкільної
програми, а також університетських дисциплін «Експлуатація та
обслуговування машин», «Металорізальні верстати та верстатні комплекси»,
«Приводи верстатів та роботів», «Ріжучій інструмент», «Технологія
машинобудування», «Основи електроніки та електротехніки», «Гідравліка та
гідропневмопривод», «Взаємозаємність та технічні вимірювання».
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
Підручники, навчальні посібники.
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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:
В індивідуальному завданні студентам пропонується для обробки
заданих поверхонь заготовки (ескіз заготовки додається) підібрати
необхідний ріжучий та допоміжний інструмент, пристосування та
технологічне обладнання, розробити схеми налагоджень із зображенням у
вихідних позиціях виконавчих органів верстата, інструмента, пристосувань
та заготовки, подати описи до схем (послідовність циклу обробки),
розрахувати при необхідності основні параметри налагодження, навести
перелік заходів з підготовки до експлуатації та експлуатації обраного
обладнання.
Екзаменаційна методика: Письмовий іспит, за призначенням.
Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, (0432) 44-04-04.
Реєстрація на іспит: З лектором, персонально чи по телефону
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Дисципліна: Вимірювальні системи і діагностика верстатних комплексів
Факультет: ТАКМ
Статус дисципліни: обов'язкова
Курс: п'ятий (триместр 14)
Стаціонарне
Години на
навчання
тиждень
Триместр
14(ВС)
—
Лекції (год.)
30
3
Лабораторні заняття (год.)
20
2
Практичні заняття (год.)
—
—
Семінари (год)
—
—
РГР
—
—
СРС
22
2,2
КП (КР) (год)
—
—
Всього за триместр (год/кредитів)
72/2
7,2
Екзамен (трим)
—
—
Залік (трим)
14
—
КОД:
Лектор: Пішенін Володимир Олексійович, к.т.н., доцент, доцент
кафедри металорізальних верстатів та обладнання автоматизованого
виробництва.
21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут
машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра металорізальних
верстатів та обладнання автоматизованого виробництва, тел. 440-523.
МЕТА ДИСЦИПЛІНИ: Підготовка фахівців з верстатного
обладнання до експлуатації сучасних систем автоматизованого виробництва і
зокрема систем контролю готових виробів, заготовок, основного та
допоміжного
обладнання,
а
також
технологічних
параметрів
машинобудівного виробництва. Підготовка студентів за даним курсом
дисципліни дозволяє швидко адаптуватись до використання систем аналізу
ситуацій, характерних для роботизованих верстатних комплексів та гнучких
виробничих систем сучасного машинобудівного виробництва.
ЗАДАЧА ДИСЦИПЛІНИ:
— вивчення методів автоматизованого контролю та діагностування у
верстатних комплексах;
— вивчення методів діагностування технологічного обладнання;
— вивчення вимірювальних систем для контролю технологічних
параметрів;
— вивчення технічних засобів вимірювальних систем;
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— надбання практичних навичок у роботі з технічними засобами
вимірювання та діагностики з використанням статистичної обробки
результатів вимірювань;
— вивчення принципів функціонування систем зворотного зв'язку у
приводах автоматизованого обладнання.
Студент, що опанував дисципліну “Вимірювальні системи і діагностика
верстатних комплексів” повинен знати: основні структурні одиниці
автоматизованого
виробництва,
які
охоплюються
системами
автоматизованого контролю та діагностики; задачі, які повинні вирішувати
системи керування виробничими модулями автоматизованого виробництва
оснащені засобами технічного діагностування; техніко-економічну
ефективність використання систем технічного діагностування обладнання
автоматизованого машинобудівного виробництва; основні поняття та
визначення в галузі вимірювальних систем та систем діагностування;
принципи функціонування систем контролю та діагностики; особливості
математичного забезпечення систем керування контрольно-вимірювальними
засобами у машинобудуванні.
ПРОГРАМА:
Загальні принципи побудови вимірювальних систем та діагностики
верстатних комплексів. Основні структурні одиниці автоматизованого
виробництва. Задачі, які повинна вирішувати система керування
виробничими
модулями
автоматизованого
виробництва
і
місце
вимірювальних систем у цьому.
Вимірювальні системи та системи діагностики у забезпеченні
надійності функціонування верстатних комплексів. Техніко-економічна
ефективність систем технічного діагностування.
Вимірювання похибок обробки на верстаті та діагностика інструменту.
Діагностика інструменту, контроль за станом інструменту і за
процесом обробки. Методи діагностики.
Нормування точності, використання лазерних пристроїв для
вимірювання і контролю. Використання математичного апарату теорії ін
формації в системах керування верстатними комплексами. Ентропія
виробничої системи.
Системи для контролю на основі лазерних та оптичних пристроїв.
Вимірювальні системи в керуванні промисловими роботами. Лазерні методи
у вимірюванні шорсткості поверхонь деталей.
Контрольно-вимірювальні
машини
і
модулі.
Вимірювальні
перетворювачі. Керуючі програми контрольно-вимірювальних машин з ЧПК
та методи їх підготовки. Рівні систем керування контрольно-вимірювальними
комплексами.
Вимірювання працездатності автоматизованого обладнання та точності
виготовлення деталей у процесі експлуатації.
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Взаємозв'язки між факторами впливу на показники точності верстатів з
ЧПК. Пошкодження, що приводять до зупинки верстатів. Пошкодження, що
приводять до зниження точності верстатів з ЧПК.
Технічне обслуговування верстатів з ЧПК.
Системи технічного діагностування автоматизованого обладнання
ГВС.
Принципи технічного діагностування верстатів з ЧПК. Класифікація
параметрів діагностування.
Функціональна побудова систем технічного діагностування верстатів з
ЧПК.
Підсистема оперативного вузлового діагностування верстата з ЧПК.
Побудова таблиць несправностей на основі їх логічних моделей. Підсистеми
діагностики спеціальними методами за результатами обробки деталей. Метод
спектрального
аналізу
віброакустичного
сигналу.
Прогнозування
залишкового ресурсу верстата з ЧПК у цілому та його окремих вузлів.
Способи реалізації систем технічного діагностування верстатів з ЧПК.
Технічні засоби для діагностування верстатів з ЧПК. Засоби отримання
інформації про поточний стан верстатів з ЧПК.
Системи технічного діагностування на базі процесорних пристроїв
ЧПК. Діагностичні функції процесорних пристроїв ЧПК. Структура системи
технічного діагностування мікропроцесорного пристрою ЧПК.
Використання програмованих командоапаратів з мікропроцесорними
пристроями ЧПК.
Централізовані системи технічного діагностування верстатів та
технологічних комплексів з ЧПК. Діагностичні функції ЕОМ верхнього рівня
керування виробничим комплексом.
Використання ЕОМ для керування контрольно-вимірювальними
комплексами. Вимоги до автоматизованого контрольно-вимірювального
комплекса. Основні тенденції в автоматизації координатних контрольновимірювальних машин та особливості математичного забезпечення мікроЕОМ для їх керування. Основні напрямки розвитку багатокоординатних
вимірювальних машин, та бібліотеки програм його реалізації.
Контрольно-вимірювальні комплекси для контролю кінематичних
ланцюгів. Перевірка точності позиціонування робочих органів верстатів.
Використання контрольно-вимірювальних комплексів для корекції точності
обробки деталей на верстатах. Основні методи корекції.
БІБЛІОГРАФІЯ
Основна література.
1 Гибкие механообрабатывающие системы под ред. Некрасова М.:
Высшая школа 1989.
2 Волков В.М. Контроль в ГАП, Л.: Машгиз 1986.
3 Козырев М.М. Диагностика и адаптация станочного оборудования
Л.: политехника 1991.
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4 Нахапетян С.Г. Диагностирование оборудования ГАП. М.: Наука.
1985.
5 Кузнецов М.М. и др. Проектирование автоматизированного
производственного оборудования — М.: Машиностроение, 1987.
6 Ратмиров В.А. Управление станками гибких производственных
систем. — Машиностроение, 1987.
7 Павлов Ю.А. Диагностика в процессе обработки на станках с ЧПУ.
— М.: Машиностроение, 1984.
8 Проектирование датчиков для измерения механических величин /
Под ред. Е.П. Осадчего. — М.: Машиностроение. 1979.
Додаткова
9 Автоматизированные
измерительные
системы
МРС
—
Станкостроение 1983
10 Б. Флоран, Ж.Ж. Лезаж ГИС в механообработке М.:
Машиностроение 1983.
11 Хрящева Е.С. использование ЭВМ для управления контрольноизмерительными комплексами. — М.: Машиностроение, 1984.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:
Протягом 14-го триместру студент повинен виконати 5 лабораторних
робіт та скласти письмовий колоквіум на 10-му тижні за результатами
вивчення матеріалу за тематикою лекцій та СРС.
Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент
отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, та захисту
лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку із заліку,
або складає його на загальних підставах. Для контролю використовуються
тестові комп'ютерні системи контролю знань.
Залік складається усно. Письмовий колоквіум розраховано на 90
хвилин роботи.
ПЕРЕДУМОВИ: Дисципліна "Вимірювальні системи та діагностика
верстатних комплексів" базується на знаннях таких дисциплін: "Фізика",
"Математика",
"Теоретична
механіка",
"Технологічні
основи
машинобудування", "Опір матеріалів", "Теорія машин і механізмів",
"Технологія конструкційних матеріалів та металознавство", "Деталі машин",
"Теорія
різання",
"Електротехніка",
"Теорія
технічних
систем",
"Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання", "Обладнання та
транспорт механообробних цехів", "Різальний інструмент", "Електроніка та
мікропроцесорна техніка", "Металорізальні верстати та промислові роботи",
"Системи керування верстатами та верстатними комплексами".
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: На кафедрі та в бібліотеці
університету студент отримує методичні вказівки до виконання
лабораторних робіт та навчальні посібники і рекомендовану літературу.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Консультації за матеріалом на СРС.
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНА МЕТОДИКА: Усний залік за призначенням.
РЕЄСТРАЦІЯ НА КУРС: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. 44-04-04
РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗАЛІК: з лектором, персонально чи по телефону.
ЗАУВАЖЕННЯ: Лекції проходять для студентів , які навчаються за
напрямком "Інженерна механіка".
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Дисципліна: Точність та випробування верстатів
Факультет: ТАКМ
Статус дисципліни: обов’язкова

Курс

Стаціонарне навчання
5

Триместр
Лекції (год.)

14(ВС)
40

Практичні заняття (год.)

—

Лабораторні заняття (год.)

20

Семінари (год.)

—

КП (КР) трим.

—

РГР

—

СРС (Інд. Заняття)

48

Всього (год./кредитів)

Години на тиждень

4
2

4,8

108/3

Екзамен (трим.)

14

Залік (трим.)

—

КОД :
Лектор: Малярчук Анатолій Олександрович, к.т.н., доцент.
21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут
машинобу-дування та транспорту (ІнМТ), кафедра металорізальних
верстатів та обладнання автоматизованого виробництва, тел.
(0432)440523.
МЕТА: теоретична та практична підготовка в галузі конструювання та
експлуатації металорізальних верстатів різного призначення, проведення
аналізу параметрів точності верстата, розробка робочих програм випробувань
для різних груп перевірок та проведення відповідних випробувань на
практиці з використанням стандартних методик для перевірки геометричної і
кінематичної точності сучасного верстатного обладнання, а також сучасних
методик програмних випробувань.
ПРОГРАМА: проблема забезпечення точності верстатів; фактори
впливу на точність обробки; джерела та складові похибок обробки на різних
типах верстатів; зниження та компенсація впливу окремих джерел похибок;
способи корекції систематичних та випадкових похибок верстатів;
випробування верстатів на геометричну та кінематичну точність;
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стандартизовані методи випробувань верстатів; принципи програмного
методу випробувань; алгоритм та методики програмних випробувань.
БІБЛІОГРАФІЯ:
1. Решетов Д.Н., Портман В.Т. Точность металлорежущих станков. — М.:
Машиностроение, 1986. – 336 с.
2. Проников А.С. Программный метод испытаний металлорежущих станков. — М.:
Машиностроение, 1985. – 288 с.
3. Точность и надежность станков с числовым программным управлением / Под ред.
А.С. Проникова. — М.: Машиностроение, 1982. – 256 с.
4. Маталин А.А., Дашевский Т.Б., Княжицкий И.И. Многооперационные станки. —
М.: Машиностроение, 1974. – 320 с.
5. Точность, надежность и производительность металлорежущих станков / Г.Д.
Григорьян, С.А. Зелинский, Г.А. Оборский и др. — к.: Тэхника, 1990. – 222 с.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:
Протягом семестру студент повинен виконати 20 лабораторних робіт та
скласти 2 письмові колоквіуми на 5 та 10 тижні.
Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент
отримує протягом семестру за результатами колоквіумів, захисту
лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту
або складає його на загальних підставах.
Іспит складається усно. Завдання містять три теоретичних та одне
практичне питання.
Письмові колоквіуми розраховані на 90 хвилин роботи.
ПЕРЕДУМОВИ: аналітична геометрія, диференціальне та інтегральне
числення, теоретична механіка, теорія машин і механізмів, опір матеріалів,
електротехніка,
основи
конструювання
машин,
взаємозамінність,
стандартизація та технічні вимірювання, теорія різання, металорізальні
верстати та промислові роботи, основи технології машинобудування,
конструювання та розрахунок верстатів.
Методичне забезпечення: для виконання лабораторних робіт –
навчальний посібник: Малярчук А.О. Точність та випробування верстатів.
Лабораторний практикум. Навч. посібник. — Вінниця: ВДТУ, 2001. – 65 с.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
Теми:
1. Аналіз умов обробки деталей на заданому верстаті (задається тип
верстата або модель).
2. Аналіз факторів впливу на точність обробки для заданого типу
верстата (задається тип верстата або модель).
3. Визначення та розрахунок параметрів точності верстата.
4. На основі проведеного аналізу скласти перелік перевірок верстата на
геометричну та кінематичну точність.
5. Скласти перелік перевірок верстата на геометричну точність з
обґрунтуванням способів проведення перевірок.
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6. Скласти перелік перевірок верстата на кінематичну точність з
обґрунтуванням способів проведення перевірок.
7. Обґрунтувати способи проведення перевірок та призначити
вимірювальні прилади і методи обробки отриманих результатів.
8. Розробити робочу програму перевірок токарного верстата на
геометричну точність.
9. Розробити робочу програму перевірок свердлильного верстата на
геометричну точність.
10.Розробити робочу програму перевірок фрезерувального верстата на
геометричну точність.
Екзаменаційна методика: усний іспит, за призначенням.
Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. 440-404.
Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону.
Зауваження: лекції підходять для студентів, які навчаються за
напрямком “Інженерна механіка”.
Скорочення: ВС – весняний семестр, КП(КР) – курсовий проект
(робота), РГР – розрахункова графічна робота, СРС – самостійна робота
студента.

87

Переддипломна практика
В відповідності з навчальним планом тривалість практики складає
4 тижні в 14-му семестрі.
1. Основні організаційні положення
1.1. Мета переддипломної практики
Переддипломна практика є однією з форм закріплення зв’язків
вищих навчальних учбових закладів з машинобудівними підприємствами.
Згідно з кваліфікаційною характеристикою молодий спеціаліст
повинен досконало володіти своєю спеціальністю, мати широку наукову і
практичну підготовку, бути вмілим організатором, спроможним на практиці
застосувати принципи наукової організації праці, вміти працювати з людьми.
Переддипломна практика завершує формування у випускника
ВУЗУ навичок рішення техніко-економічних задач, прийняття самостійних
рішень шляхом виконання в умовах виробництва обов'язків, що витікають з
професійної організаційно-керівної діяльності. Основними задачами
практики слід вважати: формування навичок самостійної роботи по рішенню
інженерних задач в машинобудуванні; поглиблення теоретичних знань і
практичних навичок роботи в трудових колективах; критичний аналіз
технологічних методів металообробки; вивчення сучасного верстатного
парку в тому числі автоматичних ліній; верстатів з числовим програмним
керуванням; промислових роботів та маніпуляторів, транспортних засобів,
умов економічного їх застосування і відповідності сучасним практичним
вимогам; вивчення систем нормування праці; науково обгрунтованих і
прогресивних методів роботи; перспективних планів підвищення
продуктивності праці і зниження собівартості продукції; вивчення основних
техніко-економічних показників машинобудівних підприємств; знайомство з
станом охорони праці; вивчення досягнень новаторів виробництва; досвід
раціоналізаторської і винахідницької роботи; надбання організаторських
навичок роботи в трудовому колективі при роботі в якості дублерів майстра,
технолога або конструктора.
1.2. Керівництво практикою
Керує практикою та несе відповідальність за її організацію директор
інституту, декан факультету і завідувач кафедрою металорізальні верстати та
обладнання автоматизованого виробництва. Завідувач кафедри несе
відповідальність за керування студентами під час їх перебування на
переддипломній практиці, за результати практики.
Безпосереднє
керування
практикою
здійснюється
найбільш
кваліфікованими викладачами кафедри.
Керівники практики від кафедри не менше, ніж два-три рази (на
початку та в кінці), виїжджають на місця практики, допомагають у складанні
плану робіт, контролюють його виконання, при необхідності організовують
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теоретичні заняття, консультації та екскурсії на виробництві, беручи в них
особисту участь.
Загальне керування практикою на виробництві здійснюється одним з
кваліфікованих фахівців підприємства. В обов’язки керівника практики від
підприємства входить організація інструктажу студентів з техніки безпеки і
протипожежних заходів, допомога у розподіленні по робочих місцях,
надання допомоги у підборі необхідних матеріалів для складання звіту,
перевірка звіту.
Безпосереднє керування студентами у цехах і відділах ремонтного
підприємства здійснюється постійно працюючими в них інженернотехнічними співробітниками.
1.3. Контроль за проведенням переддипломної практики
Контроль за проведенням практики дає змогу виявити та усунути
недоліки, надати практичну допомогу студентам при виконанні програми
практики. Контроль з боку вузу виконується керівниками практики,
завідувачем кафедри, представниками деканату, інституту інтеграції,
навчального відділу.
Керівник переддипломної практики відповідно до затвердженого
графіка контролює перехід студентів з одного робочого місця на інше, надає
допомогу у виконанні індивідуальних завдань, стежить за виконанням
графіка і в разі необхідності вносить в нього зміни, обов’язково узгоджуючи
їх із завідувачем кафедри.

2. Загальні вимоги до організації і проведення переддипломної
практики
Переддипломна практика, як заключний етап практичної
підготовки, повинна максимально підготувати майбутніх спеціалістів до
практичної роботи, створити базу для успішного виконання і захисту
дипломного проекту.
З врахуванням стислих строків проходження практики базою для
проходження практики повинно бути теж саме підприємство, де студенти
проходили попередню науково-дослідну та конструкторсько-технологічну
практику.
Розподілення студентів на місця практики закріплюється наказом
по університету на основі заявок випускаючої кафедри.
За два місяці до початку практики керівник практики повинен на
підприємстві узгодити програми, уточнити теми дипломних проектів та
індивідуальних завдань.
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3. В результаті проходження практики студенти повинні:
Знати: повний об'єм задач, що вирішується на підприємстві в
процесі підготовки і виготовлення машин, верстатів і т. д. ; найновішу
техніку, технологію і прогресивні методи праці; методи і засоби керування
колективом.
Вміти: направляти колектив на вирішення поставлених задач;
раціонально розподіляти об'єм роботи виходячи з кваліфікації і ділових
якостей робочих; вести патентний пошук; розробляти технологічні процеси і
обладнання для їх виконання; забезпечувати виконання вимог охорони праці
підлеглими.
Отримати навички: організаторської роботи з людьми і керівництва
виробничими колективами; складання планових завдань і графіків
виробничої діяльності бригади, ділянки, зміни, групи, сектора; розрахунку і
аналізу техніко-економічних показників цеху; контролю виконання вимог
охорони праці; проектування обладнання автоматизованого виробництва;
пристосувань, техпроцесів, проведення наукових досліджень, самостійного
підходу до вирішення інженерних задач.
4. Зміст практики
Під час практики студенти виконують аналіз матеріалу, що
відноситься до теми дипломного проекту. Теми дипломного проекту можуть
бути:
- модернізація обладнання автоматизованого виробництва (ОАВ);
- модернізація існуючого обладнання з метою автоматизації
процесу
обробки, підвищення точності, продуктивності, покращення умов праці
і
т.п.;
- проект автоматичної лінії;
- розробка засобів механізації і автоматизації механічної обробки
деталей, в
тому числі промислових маніпуляторів;
- розробка засобів механізації і автоматизації робіт складання, засобів
міжопераційного транспорту;
- проекти іншого обладнання;
- проекти спеціальних машин з гідроприводом;
- науково-дослідні проекти за замовленням підприємства чи
університету.
При визначенні об'єму матеріалу, який підлягає вивченню
необхідно виходити з того, що будь-який дипломний проект може включати
ще розробку
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металорізального інструменту, технологічну частину, а також розділи з
економіки і охорони праці та навколишнього середовища.
В першу чергу повинні бути вивчені матеріали з технікоекономічного обгрунтування (ТЕО) дипломного проекту:
- технологічний процес, який повинен бути здійснений на обладнанні,
що
проектується, його основні характеристики з точності, продуктивності, виду
(серійне, масове) виробництва;
- рівня відповідності існуючого технологічного процесу
останнім
досягненням вітчизняного і зарубіжного машинобудування,
технологічність
виробу, (деталі);
- техніко-економічні показники діючого обладнання, на якому
здійснюється
технологічний процес що вивчається: маса, габарити, площа, що
займає
виробництво, продуктивність, кількість і кваліфікація обслуговування
персоналу,
витрати матеріалів, інструмента і енергії на одиницю продукції, термін
служби,
експлуатаційні витрати, технологічність конструкції обладнання ,
використання
дефіцитних матеріалів;
- експериментальні данні, що характеризують жорсткість основних
вузлів
верстата, геометричну і кінематичну точність, рівень шуму та
вібрації
працюючого обладнання. Збирається статистичний матеріал по
інтенсивності і
видам відмов роботи обладнання і інструмента; виконується
статистичний аналіз
точності операцій, що виконується по одному-двом розмірам.
В період переддипломної практики конкретизуються можливі
шляхи вдосконалення діючого технологічного процесу і обладнання.
Фундаментом для цієї роботи повинні служити знання , отримані студентом
при вивченні курсів „Основи наукових досліджень", „Основи технічної
творчості", а також матеріал, що був зібраний при проходженні науководослідної та конструкторсько-технологічної практики. Для вибору дійсно
корисних варіантів рішення задачі потрібна ретельність, творча уява,
внутрішня дисципліна і системний підхід.
В процесі виконання цього розділу практики студент під
керівництвом викладача здійснює патентний пошук по матеріалам
підприємства , технічної літератури (в тому числі іноземної).
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Результати цього аналізу студент оформляє в систематизованому
виді, наприклад, у вигляді діаграми або матриці ідей, з формулюванням
елементів новизни можливих рішень з складанням документів на
раціональну пропозицію або патент.
На основі зібраних техніко-економічних показників проводяться
попередні техніко-економічні розрахунки з обгрунтуванням прийнятих
рішень.
Виконання по даній програмі роботи повинна забезпечувати
розробку двох документів: технічного завдання і технічної пропозиції на
дипломний проект в відповідності з ГОСТ 2.103-68.
5. Проведення практики, підведення підсумків
переддипломної практики
Переддипломна практика проводиться відповідно з робочою
програмою, узгодженою з підприємством за два місці до практики.
Розроблений керівником календарний графік практики повинен передбачати:
- оформлення пропусків на підприємстві;
- проходження інструктажу з техніки безпеки;
- проведення навчальних занять і екскурсій;
- виконання індивідуальних занять;
- виконання загальних пунктів програми практики;
- оформлення звіту;
- захист звіту з практики.
Студент повністю дотримується правил внутрішнього розпорядку
підприємства. Керівник практики з підприємства спільно з керівником
практики від вузу забезпечують переміщення студентів по підприємству
відповідно з графіком.
З метою виявлення і усунення недоліків в організації практики і
надання методичної допомоги студентам по виконанню програми практики
організовується контроль за її проведенням.
По закінченню практики студенти захищають складений звіт перед
комісією, призначеною завідувачем кафедри. В комісію входять керівник
проекту, викладач, ведучий спеціальні курси. Бажано присутність керівника
практики від підприємства.
Керівник практики в триденний строк складає звіт по встановленій
формі.
6. Вимоги до звіту з практики
Звіт є документом, що підтверджує виконання студентом програми
практик
Звіт оформлюється згідно ДСТУ 3008 - 95, звіт повинен містити:
- титульний лист;
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-

зміст;
перелік умовних позначень, символів, одиниць і термінів;
основну частину у вигляді розділів згідно індивідуального завдання;
економічну частину;
частину з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
висновки;
список використаних джерел;
додаток.
Вступ повинен мати оцінку сучасного стану техніко-економічної
задачі, що вирішується, основу, вихідні дані для розробки теми проекту. В
вступі
повинні бути показані актуальність і новизна теми, зв'язок теми із
проблемами, що вирішувались.
В індивідуальному завданні приводиться аналіз діючих технологій,
обладнання, інструменту, можливі шляхи їх удосконалення і
експериментальні давні згідно із розділом 4 даної програми.
Враховуючи те, що тривалість проходження переддипломної
практики 4 тижні, а об'єм звіту досить великий, допускається звіт
представити на захист у вигляді підшивки зібраного матеріалу з титульним
листом, на якому обов'язково повинна стояти печатка підприємства - місця
проходження студентом практики. Після захисту звіту студентом пишеться
заява на ім'я завідувача лабораторією з проханням залишити звіт для
подальшої роботи над дипломним проектом. Після закінчення роботи над
дипломним проектом звіт з переддипломної практики повертається
завідувачу лабораторією.

93

