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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Інженерні розрахунки на персональних електронно-

обчислювальних машинах» відноситься до вибіркової частини навчальної 

програми підготовки бакалаврів за напрямами підготовки 6.050503 

«Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка». Загальний навчальний час, 

потрібний для вивчення дисципліни згідно до навчального плану складає (разом з 

СРС) 306 годин (8,5 кредитів ECTS). Матеріал дисципліни викладається на 1-му і 

2-му курсах навчання студента. Вивчення дисципліни базується на знаннях, які 

студенти отримали при вивченні філософії, математики, інформатики, деяких 

розділів фізики і хімії. 

Метою дисципліни є підготовка фахівця, який здатен використовувати 

обчислювальну техніку для проведення технічних розрахунків у професійній 

інженерній діяльності: кінематичних, параметричних розрахунків, а також 

розрахунків на міцність і жорсткість тощо, які потребують використання 

персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ), а також 

застосовувати математичні моделі в інженерній діяльності. 

Предмет дисципліни – методологія і інструментарій інженера для 

виконання параметричних, теплових, міцнісних та інших розрахунків на ПЕОМ. 

Практична діяльність інженера-механіка пов’язана з використанням 

сучасної обчислювальної техніки. Вона використовується під час обробки 

експериментальних даних, прогнозування силового навантаження, розрахунку і 

оптимізації режимів роботи виробничого обладнання, розподілення 

технологічних ресурсів, у проектуванні, а також для вирішення багатьох інших 

завдань сучасного машинобудування і технологій матеріалообробки. 

Більшість розрахунків для спеціальних навчальних дисциплін студентів 

машинобудівельних спеціальностей базується на знанні алгоритмічних мов і 

вмінні працювати з персональними електронно-обчислювальними машинами. 

Тому основне завдання комп’ютерного практикуму з дисципліни «Інженерні 

розрахунки на ПЕОМ» – це набуття навичок виконання інженерних розрахунків 

за допомогою ПЕОМ шляхом застосування однієї з найбільш потужної 

інженерно-орієнтованої алгоритмічної мови програмування – ФОРТРАН. 
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Алгоритмічна мова ФОРТРАН добре пристосована для опанування 

студентами методів процедурного програмування, має простий синтаксис і 

зрозумілу структуру програмної одиниці. Водночас це потужний професійний 

розрахунковий інструмент, який традиційно використовується у важких наукових 

та інженерних задачах. Тому вона, як ніяка інша, підходить для навчання 

інженерів-початківців. 

В навчальному посібнику приділено увагу основним правилам написання 

вихідного коду, синтаксису Фортрану, прийомам консольної роботи з 

компіляторами ФОРТРАНу, будуванню діаграм, створенню зображень ікон і їх 

застосуванню, основним правилам написання програмних одиниць на ФОРТРАНі 

в середовищі Microsoft Developer Studio, прикладам алгоритмізації і 

програмування, моделюванню задач, які зустрічаються в інженерній практиці 

машинобудівельних та споріднених їй спеціальностях. 

 


