
Вища математика 

Література: В. П. Дубовик, І. І. Юрик. Вища математика. Навчальний 

посібник. Київ. 2013. 

Завдання: Повторити матеріал за конспектом (теми 1-6) , Р. 1-6 за 

підручником. 

 

Технічна механіка 

Самостійно опрацювати тему: «Деталі машин і механізмів». Питання: вали та 

осі, проектний розрахунок валів, перевірочний розрахунок валів, підшипники 

ковзання, підшипники кочення, їх призначення і класифікація, муфти. 

Матеріали: 

http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/%D0%9A%D1%83

%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%

B9%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BC

%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf 

 

Системи ЧПК в механообробці 

Самостійно опрацювати тему: «Сучасні системи САПР, їх структура». 

Питання: Основні поняття процесу проектування. Технологічна підготовка 

виробництва. Система геометричного моделювання. Визначення CAD, САМ і 

САЕ. Автоматизоване проектування. Автоматизоване виробництво. 

Автоматизоване конструювання. Структура САПР. Функціональна частина 

САПР.  Забезпечуюча частина.  

 

Загальна електротехніка з основами електроніки 

(Література: А.М.Гуржій, А.М.Сільвестров, Н.І.Поворознюк «Електротехніка 

з основами промислової електроніки», Київ, «Форум», 2002) 

http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf
http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf
http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf
http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf


1. Принцип дії та будова трифазного асинхронного електродвигуна. 

Однофазні асинхронні двигуни. 

2. Будова і принцип дії синхронного генератора. Синхронні двигуни. 

3.Будова і принцип дії генератора постійного струму. Двигуни постійного 

струму. 

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням. 

1. Розвиток монологічного мовлення.  

Завдання: переказувати на вибір один з заданих раніше текстівю 

2. Опрацювання лексичного матеріалу. 

Завдання: скласти діалог по темі. 

3. Читання технічних текстів на вибір. 

Завдання: знайти тект в мережі Інтернет і написати стислий переказ.. 

4. Основні типи верстатів.Складання тез до тексту. 

Завдання: створити презентацію про основні тип верстатів. 

5. Робота з текстовим завданням. 

Завдання: переказ тексту за підручником "Посібник з англійської мови за 

професійним спрямуванням", с. 24. 

6. Граматичний матеріал: неособові форми дієсловаю Грануарій. 

Завдання: впр. 243 с. 312 за підручником Г.В.Верба "Граматика сучасної 

англійської мови".  

7. Свердлильні верстати. 

Завдання: знайти інформацію про свердлильні верстати. 

8. Робота з текстовим завданням. 



Завдання: "Посібник з англійської мови за професійним спрямуванням", с. 

48. 

 

Основи гідравліки 

Розділ1. Основи гідродинаміки. 

1. Режими руху рідини. 

2. Основні рівняння гідродинаміки. 

3. Принципи розрахунку гідропроводів напору. 

Завдання: скласти конспект матеріалу за матеріалами Інтернет-

джерел. 

 

Економіка, організація та планування виробництва 

Література: Шигда В.В. та ін. “Економіка підприємства”. 

Завдання: самостійно опрацювати наступні теми: 

1. Виробничі потужності. 

2. Розрахунок виробничих потужностей. 

3. Ефективність використання основних фондів і виробничих 

потужностей. 

4. Поняття оборотних фондів. 

5. Підготуватись до контрольної роботи за індивідуальними завданнями. 

 

Металорізальні верстати 

Література: М.Г.Чумак. “Фрезерна справа”. 

Завдання: самостійно опрацювати тему: 



1. Обробка заготовок на фрезерних верстатах. §10, стор. 298-331, §14, 

стор. 378-386. 

 

Технологія машинобудування 

Література: В.Ю. Новіков “Технологія машинобудування”. 

Завдання: самостійно опрацювати теми: 

1. Загальні принципи технологічної підготовки виробництва. §5, стор. 84-

98. 

2. Технологічна документація. §6, стор.  102-124. 

3. Технологічність конструкції деталі §8, стор. 141-174. 

 

Технологічне оснащення 

Література: Б.І.Черпаков.  “Технологічне оснащення”. 

Завдання: самостійно опрацювати теми: 

1. Наставні елементи пристосування. §2, стор. 34-58. 

2. Базування заготовок у верстатних пристосуваннях. §3, стор. 60-74. 

 

Чинники успішного працевлаштування 

Література: Драган О.І. Чинники успішного працевлаштування за фахом. 

Київ. “Кафедра”, 2014 р. 

http://dspace.nuft.edu.ua/ 

Завдання: самостійно опрацювати теми: 

1. Процедури тестування при прийомі на роботу. 

2. Особливості підготовки та проходження співбесід. 

3. Відносини з роботодавцем. 

http://dspace.nuft.edu.ua/


Технічне нормування 

Завдання: самостійно опрацювати теми за посібником Нормування праці. 

Навчально-наочний посібник для студентів економічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів. Дніпропетровськ - 2013.  (Стор. 21-34). 

http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2231/1/1.%20%D0%91%D0%

B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%91%D0%B

E%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C

%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2

%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%

86%D1%96_%D0%9D%D0%9D%D0%9F.pdf 

 

 

 

http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2231/1/1.%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D0%9D%D0%9D%D0%9F.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2231/1/1.%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D0%9D%D0%9D%D0%9F.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2231/1/1.%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D0%9D%D0%9D%D0%9F.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2231/1/1.%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D0%9D%D0%9D%D0%9F.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2231/1/1.%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D0%9D%D0%9D%D0%9F.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2231/1/1.%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D0%9D%D0%9D%D0%9F.pdf

