
Анотація на дисципліну  
ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА 

(курс за вибором) 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — вивчення  теоретичної бази, необхідної для розуміння загальних 
принципів роботи типових деталей і вузлів технологічного обладнання та 
проведення їх розрахунків, формування інженерного мислення у майбутніх 
фахівців.  
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як вища математика і 
статистика, біологічна фізика з фізичними методами аналізу, інформаційні 
технології у фармації, промислова технологія лікарських засобів. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність забезпечувати проектування промислового 
виробництва фармацевтичних препаратів, здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно навченим. 
Програмні результати навчання: 
знати: типові розрахункові методи; науково-технічні довідкові матеріали; 
основні характеристики механічного обладнання; основні положення класичної 
механіки, механіки твердого деформованого тіла, основні положення та 
визначення деталей механізмів та машин; основні закони і методи теоретичної 
механіки, за допомогою яких вивчається рух, взаємодія та рівновага 
матеріальних об’єктів;  методи розрахунків елементів технологічного 
обладнання на міцність і жорсткість; будову, галузь застосування, призначення 
типових елементів механічних пристроїв технологічного обладнання; 
уміти: використовувати фахові знання для вирішення практичних ситуацій; 
проводити аналіз професійної інформації, приймати обґрунтовані рішення, 
набувати сучасних знань, вибирати основне і допоміжне обладнання для 
здійснення технологічного процесу виробництва фармацевтичних препаратів; 
виділяти механічну частину технологічних процесів, будувати її механічну і 
математичну моделі і вирішувати задачі методами класичної механіки; 
володіти: навичками розрахунків на міцність та жорсткість типових елементів 
технологічного обладнання, вмінням здійснювати кінематичні дослідження 
елементів технологічного обладнання. 
Зміст навчальної дисципліни: 
ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА. Предмет, завдання дисципліни. Кінематика точки. 
Поступальний та обертальний рух твердого тіла. Складний рух точки. Динаміка 
матеріальної точки. Елементи статики твердого тіла. Основи опору матеріалів. 



Розтягання-стискання. Кручення. Згин. Механічні передачі обертального руху. 
Пасові та зубчасті передачі. Вали, підшипники кочення, муфти 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


