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Робоча програма навчальної дисципліни «Динаміка і міцність гірничих ма-

шин» для магістрів галузі знань 13 Механічна інженерія / Нац. техн. ун-т. 

«Дніпровська політехніка», каф. інжинірингу та дизайну в машинобудуванні. – 

Д.: НТУ «ДП», 2022. – 14 с.  

Розробники: 

- Заболотний Костянтин Сергійович – професор, доктор технічних наук, 

завідувач кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні; 

- Панченко Олена Володимирівна – доцент, кандидат технічних наук, до-

цент кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні; 

- Жупієв Олександр Леонідович – старший викладач кафедри інжинірингу 

та дизайну в машинобудуванні; 

Робоча програма регламентує: 

–  мету дисципліни; 

–  дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

–  базові дисципліни; 

–  обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами на-

вчальних занять; 

–  програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

–  алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

–  інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

–  рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки студен-
тів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, внут-
рішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, акреди-
тації освітніх програм у межах спеціальності. 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійних програмах «Гірничі машини та комплекси» та 

«Технології віртуальної та доповненої реальності у машинобудуванні» спеціа-

льності 133 «Галузеве машинобудування» ступеня магістр здійснено розподіл 

програмних результатів навчання за організаційними формами освітнього про-

цесу. Дисципліна «Динаміка і міцність гірничих машин» поглиблює програмні 

результати навчання бо дозволяє формування спеціальних компетенцій щодо 

розрахунків деталей гірничих машин, принципів їх конструювання та особли-

востей експлуатації з урахуванням динамічного впливу. 

Мета дисципліни  –формування спеціальних компетенцій щодо розра-

хунків деталей гірничих машин, принципів їх конструювання та особливостей 

експлуатації з урахуванням динамічного впливу. Реалізація мети вимагає тран-

сформації програмних результатів навчання в дисциплінарні та адекватний від-

бір змісту навчальної дисципліни за цим критерієм. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

ДРН-01 
Використовувати отримані знання в аналізуванні інженерних 

об’єктів, процесів та методів. 

ДРН-02 Застосовувати знання загальних методів аналізу та синтезу гір-

ничих машин та комплексів для визначення кінематичних та ди-

намічних параметрів виробу 

3 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА 
ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид на-

вчальних 

занять 

О
б
ся

г
, 
го

д
и
н
и

 

Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 

аудито-

рні за-

няття 

самос-

тійна ро-

бота 

аудито-

рні за-

няття 

самос-

тійна ро-

бота 

аудито-

рні за-

няття 

самос-

тійна ро-

бота 

лекційні 60 30 30 - - - - 

практичні 60 30 30 - - - - 

лабораторні    - - - - 

семінари -   - - - - 

РАЗОМ 120 60 60 - - - - 
 

https://gmi.nmu.org.ua/ua/stud/richni_plany/2022-2023/%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20133%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%A2%D0%92%D0%94%D0%A0%D0%9C%202022%20(14.02.22)%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80.pdf
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5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Шифри 
ДРН 

Види та тематика навчальних занять 
Обсяг 

складових, 
години 

1 2 3 

 ЛЕКЦІЇ 60 

ДРН-01 
ДРН-02 

Лекція 1.   
1.1 Вимоги до результатів освоєння дисципліни. 
1.2 Компетенції студента, що формуються в результаті 
вивчення дисципліни. 
1.3 Місце дисципліни в структурі ООП. 
1.4 Роль вітчизняних вчених у розвитку науки «Динамі-
ка і міцність гірничих машин». 

4 

ДРН-02 

Лекція 2.  
2.1 Сили, що діють на елементи машин. 
2.2 Методика складання наведених розрахункових схем 
при дослідженні динамічних процесів в гірничих ма-
шинах. 
2.3 Облік пружних властивостей трансмісії машини і 
наведеної жорсткості ділянки. 
2.4 Розподіл мас в трансмісії машини. Наведена маса. 
Діаграма мас. 

4 

ДРН-02 

Лекція 3. 
3.1 Облік пружності перешкоди. 
3.2 Метод Релея (спрощення еквівалентної схеми). 
3.3 Метод Д'Аламбера 

3 

ДРН-02 
Лекція 4. 
4.1 Метод складання динамічних рівнянь 

3 

ДРН-02 

Лекція 5. 
5.1 Рівняння руху систем з розподіленими параметрами. 
5.2 Приведення зовнішніх навантажень 
5.3 Приведення мас і моментів інерції механічної сис-
теми. 

3 

ДРН-02 

Лекція 6. 
6.1 Класифікація приводних механічних систем. 
6.2 Складання рівнянь динаміки жорстких систем. 
6.3 Складання рівнянь динаміки пружних систем. 
6.4 Нестаціонарні динамічні процеси в елементах гір-
ничих машин під час пуску й гальмуванні. 
6.5 Асинхронні двигуни з контактними кільцями. 
6.6 Двигуни асинхронні з короткозамкненим ротором 

4 

ДРН-01 
ДРН-02 

Лекція 7. 
7.1 Постановка завдання пуску машин. 
7.2 Визначення прискореного руху гірничої машини під 
дією зовнішніх сил. 
7.3 Динамічні зусилля при пуску гірничих машин. 

3 
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1 2 3 

ДРН-02 

Лекція 8. 
8.1 Динамічний коефіцієнт при пуску гірничих машин 
8.2 Динамічні зусилля при пуску двомасових систем 
гірничих машин. 
8.3 Пуск систем з розподіленими масами. 

3 

ДРН-02 

Лекція 9. 
9.1 Низькочастотні системи з зосередженими та розпо-
діленими масами. 
9.2 Процес гальмування приводу гірничих машин. 
9.3 Визначення характеру уповільненої руху машини 
під дією зовнішніх гальмівних зусиль. 

3 

ДРН-02 

Лекція 10. 
10.1 Процеси удару при роботі гірничих машин. 
10.2 Коливальні процеси в елементах гірничих машин. 
10.3 Вільні коливання пружних елементів гірничих ма-
шин. 
10.4 Вільні коливання системи при відсутності опору. 
10.5 Вільні коливання системи з опором. 

4 

ДРН-02 

Лекція 11. 
11.1 Вільні коливання із зовнішнім опором і при наяв-
ності переносного руху. 
11.2 Динамічні зусилля в елементах гірничих машин. 

4 

ДРН-02 

Лекція 12. 
12.1Визначення максимальних зусиль в канаті шахтної 
підйомної установки при вільних коливаннях 
12.2 Вимушені коливання. 
12.3 Вимушені коливання системи з опором. 

3 

ДРН-01 
ДРН-02 

Лекція 13. 
13.1 Експериментальні дослідження параметрів гірни-
чих машин. 
13.2 Етапи експериментальних досліджень. 
13.3 Основні документи для виконання експеримента-
льних досліджень. 
13.4 Місце виконання експерименту. 
13.5 Апаратне забезпечення. 
13.6 Обробка експериментальних даних 
13.7 Особливості проведення експериментів в шахтних 
умовах. 
13.8 Експериментальні дослідження динамічних харак-
теристик гірничих машин 

6 

ДРН-02 

Лекція 14. 
14.1 Деформації і напруження в елементах гірничих 
машин. 
14.2 Механічне руйнування матеріалів. 
14.3 Завдання міцності гірничих машин. 

4 
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1 2 3 

ДРН-02 

ЛЕКЦІЯ15. 
15.1 Напруження в елементах гірничих машин при рів-
ноприскореному русі. 
15.2 Визначення максимальних напружень при виму-
шених коливаннях системи. 

3 

ДРН-01 
ДРН-02 

Лекція 16. 
16.1 Визначення напружень в елементах гірничих ма-
шин при ударному взаємодії. 
16.2 Циклічні напруження і умови міцності. 

3 

ДРН-02 

Лекція 17. 
17.1 Допустимі напруження, що приймаються при про-
ектуванні. 
17.2 Підстави для вибору коефіцієнтів запасу міцності. 
17.3 Сучасні теорії міцності деталей машин. 

3 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 60 

ДРН-01 
ДРН-02 

Дослідження динаміки і міцності стандартних констру-
кцій гірничих машин 

60 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що ідентифіко-

ваний під час контрольних заходів, відображає реальний результат навчання 

студента за дисципліною. 

6.1 Шкали  

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та конвертаційною шкалами. Остання необхідна 

(за офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок здобувачів вищої освіти різних закладів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Конвертаційна 

90…100 відмінно / Excellent 

75…89 добре / Good 

60…74 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав під-

сумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організа-

цію освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 
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знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за вимо-

гами НРК до 7-го кваліфікаційного рівня (для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти) під час демонстрації регламентованих робочою програмою ре-

зультатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані ви-

ключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у ви-

гляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних резуль-

татів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та підсу-

мкового контролю дисципліни подано нижче.  

 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби діагнос-

тики 
процедури 

засоби діагно-

стики 
процедури 

лекції контрольні за-

вдання за кож-

ною темою 

виконання завдан-

ня під час лекцій 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення середньозва-

женого результату поточ-

них контролів; 

 

виконання ККР під час за-

ліку за бажанням студента 

практичні 

 

контрольні за-

вдання за кож-

ною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 

або індивідуаль-

не завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визна-

чення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні за-

няття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального завдан-

ня. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 

то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових кое-

фіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі студе-

нта шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час за-

ліку має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові 

дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою скла-
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дових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з ураху-

ванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного де-

скриптора НРК. 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються ві-

дносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного конт-

ролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується коефі-

цієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шка-

ли: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій від-

повідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих опе-

рацій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються екс-

пертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до 

рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для магістерського рівня вищої освіти (подано нижче). 

 

Загальні критерії досягнення результатів навчання для  

7-го кваліфікаційного рівня за НРК (магістр) 

Опис кваліфіка-

ційного рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показ-

ник 

оцінки  

Знання  

 спеціалізовані 

концептуальні 

знання, що вклю-

чають сучасні нау-

кові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або га-

лузі знань і є осно-

вою для оригіна-

льного мислення 

та проведення дос-

ліджень, критичне 

осмислення про-

блем у галузі та на 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

– спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень; 

– критичне осмислення проблем у навчанні 

та/або професійній діяльності та на межі 

предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить не грубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, не-

достатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 
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Опис кваліфіка-

ційного рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показ-

ник 

оцінки  

межі галузей знань 

 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента 

про об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

 спеціалізовані 

уміння/навички 

розв’язання про-

блем, необхідні 

для проведення 

досліджень та/або 

провадження інно-

ваційної діяльності 

з метою розвитку 

нових знань та 

процедур;  

 здатність інтег-

рувати знання та 

розв’язувати скла-

дні задачі у широ-

ких або мультиди-

сциплінарних кон-

текстах; 

 здатність 

розв’язувати про-

блеми у нових або 

незнайомих сере-

довищах за наяв-

ності неповної або 

обмеженої інфор-

мації з урахуван-

ням аспектів соці-

альної та етичної 

відповідальності 

Відповідь характеризує уміння: 

– виявляти проблеми; 

– формулювати гіпотези; 

– розв’язувати проблеми; 

– оновлювати знання; 

– інтегрувати знання; 

– провадити інноваційну діяльність; 

– провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички 

застосовувати знання в практичній діяльності з не 

грубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички 

застосовувати знання в практичній діяльності, але 

має певні неточності при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички 

застосовувати знання в практичній діяльності, але 

має певні неточності при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички 

застосовувати знання в практичній діяльності, але 

має певні неточності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички 

застосовувати знання в практичній діяльності, але 

має певні неточності при реалізації чотирьох 

вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички 

застосовувати знання в практичній діяльності при 

виконанні завдань за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосову-

вати знання при виконанні завдань за зразком, але 

з неточностями 

60-64 

Рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

 зрозуміле і не-

двозначне доне-

сення власних 

Зрозумілість відповіді (доповіді).  

Мова: правильна; чиста; ясна; точна; логічна; 

виразна; лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

95-100 
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Опис кваліфіка-

ційного рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показ-

ник 

оцінки  

знань, висновків та 

аргументації до 

фахівців і нефахів-

ців, зокрема до 

осіб, які навчають-

ся 

– послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

– наявність логічних власних суджень; 

– доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

– правильна структура відповіді (доповіді); 

– правильність відповідей на запитання; 

– доречна техніка відповідей на запитання; 

– здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

– використання іноземних мов у професійній 

діяльності 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доре-

чна комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

три вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

п’ять вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та до-

речна комунікаційна стратегія (сумарно не реалі-

зовано сім вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та ко-

мунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалі-

зовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та ко-

мунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалі-

зовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 управління ро-

бочими або навча-

льними процесами, 

які є складними, 

непередбачувани-

ми та потребують 

нових стратегічних 

Відмінне володіння компетенціями: 

– використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

– ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

– підтримка врівноважених стосунків з членами 

команди (відповідальність за взаємовідносини); 

– стресовитривалість;  

95-100 
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Опис кваліфіка-

ційного рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показ-

ник 

оцінки  

підходів; 

 відповідальність 

за внесок до про-

фесійних знань і 

практики та/або 

оцінювання ре-

зультатів діяльнос-

ті команд та колек-

тивів; 

 здатність продо-

вжувати навчання 

з високим ступе-

нем автономії 

– саморегуляція;  

– трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

– високий рівень особистого ставлення до 

справи; 

– володіння всіма видами навчальної діяльності; 

– належний рівень фундаментальних знань; 

– належний рівень сформованості 

загальнонавчальних умінь і навичок 

Упевнене володіння компетенціями відповідаль-

ності і автономії з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями відповідаль-

ності і автономії (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями відповідаль-

ності і автономії (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями відповідаль-

ності і автономії (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 
 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 Лабораторне та мультимедійне обладнання. 

 Персональні комп'ютери в кількості 15 шт. 

 Програмне забезпечення -Product: SolidWorks EDU Edition 2011-2012 - 

NETWORK - 300 users Installation Serial Number: 9710009087238505XH6SPG92 

Account Name: National mining university 

 Дистанційна платформа Moodlе. 

 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1 Ловейкін В.С. Динаміка машин / В.С. Ловейкін, Ю.О. Ромасевич. – К.: 

ЦП „КОМПРИНТ”, 2013. – 227 с. 

2 Заболотний К.С. Конспект лекцій з дисципліни «Динаміка і міцність 

гірничих машин» для магістрів спеціальності 133 Галузеве машинобудування 

освітньо-професійної програми «Гірничі машини та комплекси» / 

К.С. Заболотний, О.В. Панченко, Д.Р. Захарова ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська 

політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2021. – 151 с. – 1електрон. диск (СD-ROM). 
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Систем. вимоги: ПК від 486 DX 66 МГц RAM 1616Мб; Windows 95,зв. плата. – 

Загол. з етикетки диска. 

3 Заболотний К.С. Динаміка і міцність гірничих машин. Методичні ре-

комендації до виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 133 Га-

лузеве машинобудування ОПП «Гірничі машини та комплекси» / К.С. Заболот-

ний, О.Л. Жупієв, Д.Р. Захарова, О.В. Панченко ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська 

політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2021. – 41 с. – 1електрон. диск (СD-ROM). 

Систем. вимоги: ПК від 486 DX 66 МГц RAM 1616Мб; Windows 95,зв. плата. – 

Загол. з етикетки диска. 

4 Заболотний К.С. Динаміка і міцність гірничих машин. Методичні ре-

комендації до самостійної роботи магістрів спеціальності 133 Галузеве маши-

нобудування ОПП «Гірничі машини та комплекси» / К.С. Заболотний, 

О.В. Панченко, О.Л. Жупієв; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – 

Дніпро : НТУ «ДП», 2021. – 23 с. – 1електрон. диск (СD-ROM). Систем. вимо-

ги: ПК від 486 DX 66 МГц RAM 1616Мб; Windows 95,зв. плата. – Загол. з ети-

кетки диска. 

Додаткові 

 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Динаміка та міцність машин» для сту-

дентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм 

навчання / Укл. професор Бейгул О.О., ДДТУ, 2016. – 53 с. 
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