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Анотація. Надано інформацію про особливості застосування 

інноваційних методів навчання. Представлено комплекс програмного 

забезпечення та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що 

використовується  під час викладання дисциплін, що вивчаються на кафедрі 

технічної механіки.  
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Постановка проблеми. Освіта і розподіл світового ринку, 

комп'ютеризація ринкових відносин, можливість миттєвого доступу і 

отримання вичерпної інформації призводять до динамічного пошуку 

різноманітності та пропозицій щодо інновацій. Науково-технічний прогрес і 

динаміка зовнішнього середовища змушують сучасні підприємства 

перетворюватися  у більш складні системи, для яких необхідні професійні 

фахівці. На сучасному етапі розвитку нашого суспільства зросла соціальна 

потреба в творчих особистостях,  мислячих нестандартно. Потреба у творчій 

активності фахівця і розвиненому мисленні, в умінні конструювати, 

оцінювати, раціоналізувати техніку. Вирішення цих проблем багато в чому 

залежить від змісту і технології навчання майбутніх фахівців в системі вищої 

освіти, а зокрема викладання технічних дисциплін. Застосування 

інноваційних технологій в технічних дисциплінах дозволяє відібрати 

потрібний зміст і засоби навчання відповідно до сучасних вимог виробництва 

та обраної спеціальності. 

Формулювання цілей статті. Аналіз використання програмного 

забезпечення та застосування комунікативно-інформаційних технологій при 

викладанні дисциплін кафедри «Технічна механіка».  

Виклад основного матеріалу досліджень. На кафедрі «Технічна 

механіка» із використанням комп’ютерних технологій викладаються такі 
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дисципліни, як «Комп’ютерне оптимальне проектування механічних систем та 

конструкцій», «Комп’ютерне проектування механічних систем в 

машинобудуванні», «Розрахунок і комп’ютерне проектування машин та 

обладнання». У найближчий час до цього списку будуть залучені 

«Комп’ютерні технології в механіці. Механіка матеріалів і конструкцій», 

«Комп’ютерні технології в механіці. Деталі машин», «Комп’ютерні технології 

в механіці. Теоретична механіка та Теорія механізмів і машин». 

Під час викладання цих дисциплін використовуються наступні 

програмні продукти: система „APM WinMachine“, графічний та 

розрахунковий пакети „КОМПАС – 3D“ та „Електронний довідник 

конструктора“ від компанії „АСКОН“, а також «MathCad», «100_Balka» 

«APM WinMachine» – це науковоємний програмний продукт, що 

створено на базі сучасних інженерних методик проектування, чисельних 

методів механіки, математики та моделювання. «APM WinMachine» володіє 

широкими функціональними можливостями, використання яких дозволяє 

скоротити терміни проектування та знизити матеріалоємність конструкцій, а 

також зменшити вартість проектних робіт і виробництва в цілому. 

Програма «APM WinMachine» складається з багатьох модулів, які 

призначені для вирішення багатьох інженерних задач, які  можуть працювати 

окремо та в сукупності. Під час вивчення дисциплін розглядаються наступні 

модулі: APM Graph – плоский креслярсько-графічний редактор; APM Shaft  – 

модуль розрахунку, аналізу і проектування валів і осей; APM Bear – модуль 

проектування підшипникових вузлів кочення з урахуванням класу точності їх 

виготовлення; АРМ Beam – модуль для розрахунку і проектування балок і 

брусів; APM Trans – модуль проектування механічних передач обертання; 

APM Joint – модуль проектування з'єднань елементів машин; APM Drive – 

модуль автоматизованого проектування приводу обертального руху довільної 

структури. 

«АРМ Graph» – це інструмент, який можна ефективно застосовувати 

для створення і редагування геометричних об'єктів і моделей. Графічна 

система може працювати самостійно і в зв'язку з цим її можна розглядати як 

програмний продукт, який можна ефективно використовувати індивідуально 

(рис.1). 

Під час проведення розрахунків валів в модулі «АРМ Shaft» можна 

розрахувати наступні параметри: реакції в опорах; розподіл поперечних сил; 

розподіл моментів і кутів згину; розподіл моментів і кутів кручення; розподіл 

деформацій вала; розподіл напружень; розподіл коефіцієнта запасу втомної 

міцності; власні частоти і форми згинальних і крутильних коливань вала. На 
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першому етапі слід задати геометрію вала, прикласти навантаження, обрати 

вид розрахунку і вказати умови роботи (рис 2). На другому етапі слід 

провести розрахунок і проаналізувати його результати, що отримуємо у 

вигляді різноманітних епюр. На третьому етапі отримуємо робоче креслення 

вала. (рис. 3). 

 
Рис. 1.  Виконання креслення за допомогою модуля «АРМ Graph». 

 

Рис. 2. Перший етап проектування вала 
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Рис. 3. Робоче креслення вала. 

Модуль «АРМ Bear» – це система розрахунку параметрів неідеальних 

підшипників кочення. Для проведення розрахунку слід пройти наступні 

етапи (рис. 4): обрати тип підшипника; вказати геометрію підшипника; 

ввести облік не ідеальності виготовлення підшипника; вказати умови роботи. 

На кінцевому етапі представити результати розрахунків (рис.5). 

 

 
Рис. 4. Вихідні дані для розрахунку підшипників кочення 
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Рис. 5. Приклади результатів розрахунку підшипника кочення 

АРМ Beam – це система для розрахунку і проектування балок і брусів. 

Розподіл розрахованих параметрів подається як у вигляді графіків, так і у 

вигляді табличних даних у форматі Ехсеl. Розрахунок балки в модулі «APM 

Beam» складається з наступних етапів: задати геометрію балки (рис.6); 

прикласти навантаження та встановити опори (рис. 7); задати параметри 

матеріалу; виконати розрахунок; перегляд і збереження результатів. 

 

 
Рис. 6. Вибір сортаменту 
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Рис. 7. Складання розрахункової схеми прикладення навантажень. 

«КОМПАС – 3D» – використовується для побудови складних 

тривимірних моделей і плоских креслень будь-якого рівня складності з 

повною підтримкою державних стандартів. Дозволяє здійснити швидку 

підготовку і випуск креслярсько-конструкторської документації, створення 

технічних текстово-графічних документів. В „КОМПАС – 3D“ студенти 

проектують 3D моделі валів (рис. 8), зубчастих коліс (рис.9), шківів пасових 

передач (рис. 10) та зірочок ланцюгових передач. 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Вал-шестерня з циліндричною шестернею 

 

   

Рис. 9. Зубчасті колеса виготовлені за допомогою литва 
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Рис. 10. Шківи клинопасових передач 

«Електронний довідник конструктора» (рис.11) – це замінник 

книжкових варіантів довідників стандартних виробів, матеріалів та 

сортаментів. Як інструмент автоматизованого розрахунку, він  дозволяє 

виконати розрахунок підшипників, муфт, пружин, роз'ємних і нероз'ємних 

з'єднань, гвинтових, зубчастих, черв'ячних, ланцюгових і пасових передач. 

 

 

Рис. 11. Інтерфейс «Електронного довідника конструктора» 

 

Висновки. Нові технології навчання дозволяють інтенсифікувати 

освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину 

засвоєння величезних масивів знань. Систематичне включення 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес забезпечить 

формування і розвиток інформаційно-комунікаційної культури як викладача 

так і студента. Інноваційні методи навчання сприяють якісній підготовці 

фахівців, які здатні широко застосовувати отримані знання на підприємствах. 
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