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ВСТУП 

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи САПР» є складовою 
частиною нормативно-методичного забезпечення галузі знань 27 «Транспорт» і 
відповідає стандарту освіти з  підготовки бакалавра за спеціальністю 
274 «Автомобільний транспорт». 

Вивченню дисципліни передує отримання компетентностей з таких 
навчальних дисциплін «Нарисна геометрія, інженерна графіка та комп’ютерна 
техніка», «Інформатика та комп’ютерна техніка». Отримані знання дадуть змогу 
майбутнім фахівцям вміння проектувати пристрої та технологічні процеси з 
використанням сучасних систем автоматизованого проектування та розрахунку. 

Анотація 

У сучасному автоексплуатаційному та авторемонтному виробництвах 
широко використовують сучасні САПР, які дозволяють значно скоротити та 
оптимізувати технологічні процеси ремонту автомобілів.  

У курсі навчальної дисципліни «Основи САПР» передбачено освоєння 
студентами однієї з відомих сучасних САПР на рівні, достатньому для 
самостійного виконання конструкторської та проектної документації. Отримані 
знання дадуть можливість студентам вирішувати інженерні задачі з 
використанням сучасних САПР. 

Ключові слова: САПР, 3-D модель, складальне креслення; робоче креслення, 
виріб; ЧПУ; обладнання 

 

Abstract 

In the modern operation and repair of automobile production, modern CAD systems 

are widely used, which allow to significantly reduce and optimize technological 

processes of car repair. 

The Basics of CAD provides for students with the development of one of the well-

known CAD at a level sufficient for the independent execution of design and project 

documentation. The acquired knowledge will enable students to solve engineering 

problems using modern CAD. 

Keywords: CAD, 3-D model, assembly drawing; working drawing, product; CNS; 

equipment   
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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

 денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

3 

Галузь знань 

27 «Транспорт» 
Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність: 
274 «Автомобільний 

транспорт» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 

2 
2-й 2-й 

Загальна кількість 
годин – 90 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 

Самостійної роботи 
студента – 4 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

 

16 год. 2 год. 
Практичні, семінарські 

16 год. 4 год. 
Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

58 год. 84 год. 
Індивідуальні 

завдання: 
– 

Вид контролю:  
залік залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи студентів становить:  

для денної форми навчання – 35% до 65%. 
для заочної форми навчання – 7% до 93%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни є отримання майбутніми інженерами-

механіками теоретичних знань і практичних навичок роботи з сучасними 
системами автоматизованого проектування та розрахунку що використовують 
на підприємствах автотранспортної інфраструктури. 

Вивчення навчальної дисципліни дозволить майбутнім фахівцям виконувати 
процес проектування деталей і вузлів, підготовку виробництва і саме 
виробництво з використанням сучасних систем автоматизованого розрахунку  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 
знати: 
- види та задачі систем автоматизованого проектування та розрахунку; 
- методи виконання конструкторської документації та розрахунків у 

системах автоматизованого проектування та розрахунку; 
- основні види сучасного програмного забезпечення для автоматизованого 

проектування та розрахунку 

вміти: 
- оформляти конструкторську документацію, зокрема складальні і робочі 

креслення, специфікації з використанням однієї з сучасних САПР: 
КОМПАС-3D, SolidWorks чи іншої. 

 

3. Програма навчальної дисципліни   

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи проектування та види забезпечення САПР 

Тема 1. Основи проектування. 
Основи проектування. Виконання науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт. 
Тема 2. Задачі та види САПР. 
Основні задачі САПР. Класифікація САПР. Види забезпечення САПР. 
Тема 3. Технічне забезпечення САПР. 
Вимоги до технічного забезпечення САПР. Процесори та пам’ять ЕОМ. 

Монітори. Периферійні пристрої. Типи обчислювальних машин і систем. 
Тема 4. Математичне забезпечення САПР. 
Вимоги до математичних моделей і методів у САПР. Рівняння механічних 
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систем. Рівняння гідравлічних систем. Алгоритми чисельного інтегрування 
систем диференціальних рівнянь. 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Основні види САПР  
Тема 5. Геометричне моделювання. 
Каркасне моделювання. Поверхневе моделювання. Твердотільне 

моделювання.  
Тема 6. Програмне забезпечення КОМПАС 3D. 
Можливості виконання креслень, 3D моделей та зборок в програмному 

забезпеченні КОМПАС 3D. Розрахунки в програмному забезпеченні 
КОМПАС 3D. 

Тема 7. Програмне забезпечення SolidWorks. 

Можливості виконання креслень, 3D моделей та зборок в програмному 
забезпеченні SolidWorks. Розрахунки в програмному забезпеченні SolidWorks. 

Тема 8. Спеціалізовані САПР. 
Архітектурно-будівельні САПР. Автоматизоване проектування електронних 

пристроїв. Геоінформаційні системи. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів 

 і тем         

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Ра-

зом 

у тому числі Ра-

зом 

у тому числі 
лек пр лаб інд с.р. лек пр лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи проектування та види забезпечення САПР 

Тема 1.  
Основи 
проектування 

10 2 4 - - 4 10 - - - - 10 

Тема 2.  
Задачі та види 
САПР. 

10 2 4 - - 4 10 2 2 - - 6 

Тема 3.  
Технічне 
забезпечення 
САПР. 

10 2 - - - 8 10 - - - - 10 
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Тема 4.  

Математичне 

забезпечення 
САПР. 

12 2 - - - 10 12 - - - - 12 

Разом за 
змістовим 
модулем 1 

42 8 4 - - 26 42 2 2 - - 38 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Основні види САПР 

Тема 5. 
Геометричне 
моделювання. 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Тема 7. 
Програмне 
забезпечення 
КОМПАС 3D. 

12 2 6 - - 4 12 - 2 - - 10 

Тема 7. 
Програмне 
забезпечення 

SolidWorks. 

12 2 - - - 10 12 - - - - 12 

Тема 8. 
Спеціалізовані 
САПР. 

12 2 - - - 10 12 - - - - 12 

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

48 8 8 - - 32 48 - 2 - - 46 

Усього годин 90 16 16 - - 58 90 2 4 - - 84 

 

5. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 

1. 
Ознайомлення з методами виконання креслень в 
CAD системах 

2 2 

2. Виконання креслення деталі типу «вал» 2 - 
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3. 
Виконання креслення плоскої деталі зі 
спряженнями 

2 - 

4. Виконання креслення деталі з плоскими гранями 4 - 

5. 
Виконання креслення деталі з циліндричними та 
конічними поверхнями 

6 2 

Разом 16 4 

 

6. Самостійної робота 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість 
годин 

денна 
форма 

навчан-

ня 

заочна 

форма 

навчан-

ня 

1 2 3 4 

 1. 
Тема 1. Сучасні методи проектування з 
використанням САПР 

4 10 

 2. 
Тема 2. САПР і хмарні технології. Вільні САПР. 
Математичне, технічне, програмне та інформаційне 
забезпечення САПР  

4 6 

 3. 
Тема 3. Вимоги до технічного забезпечення 

КОМПАС-3D та SolidWorks 
8 10 

 4. Тема 4. Метод кінцевих елементів 10 12 

 5. 
Тема 5. Геометричне моделювання по перерізах 
складних тіл та оболонок 

8 12 

 6. 
Тема 5. Моделювання деталей і розрахунок 
деформацій в КОМПАС-3D 

4 10 

 7. 
Тема 6. Моделювання деталей і розрахунок 
деформацій в SolidWorks 10 12 

 8. Тема 8. Основні критерії вибору САПР 10 12 

Разом 58 84 

 

7. Методи навчання 
При викладанні навчальної дисципліни "Основи САПР" виконуються 

інформаційно-ілюстративний, репродуктивний, проблемний та евристичний 
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методи навчання з застосуванням: 
- лекцій, зміст яких максимально адаптований до сучасних умов 

авторемонтних підприємств; 
- розв'язування проблемних задач; 
- складання комплектів робочої конструкторської документації. 

 

8. Методи контролю 

 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній і 
письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають 
теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину (завдання для 
моделювання). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 
- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 
- робота на практичних заняттях – шляхом перевірки виконаних 

практичних завдань; 
-  підготовка та презентація реферату, міні лекції; 
- підготовка до видання наукових статей, тез для участі в 

конференціях; 
- участь в конкурсах, олімпіадах. 
Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 
такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості балів, 
виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 
числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, 
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звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 
недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

 

Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2  

Т1 Т2 Т3 Т4 МК 1 Т5 T6 T7 T8 МК 2 
100 

6 8 8 8 20 8 8 8 6 20 

Т1, Т2... Т10 — теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 

зараховано 

82–89 

74–81 

64–73 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного 
складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 
02-03-98 Глінчук В. М. Стадник О.С. Методичні вказівки до виконання 

практичних робіт з навчальної дисципліни «Спецкурс САПР» для здобувачів 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною 
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програмою «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 "Автомобільний 
транспорт" денної та заочної форм навчання Рівне: НУВГП, 2020. – с. 24. – 

[Електронний ресурс] режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua; 

02-03-99 Глінчук В. М. Стадник О.С. Методичні вказівки до виконання 
самостійної робіти з навчальної дисципліни «Спецкурс САПР» для здобувачів 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною 
програмою «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 "Автомобільний 
транспорт" денної та заочної форм навчання Рівне: НУВГП, 2020. – с. 14. – 

[Електронний ресурс] режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Сиротинський О.А. Лук’янчук О.П. Основи автоматизації проектування 
машин: навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2008. – 105 с. 

2. Малюх В.Н. Введение в современные САПР. М.: ДМК Пресс, 2010. 192 с. 
3. Компас – 3D V17 : Руководство пользователя / ЗАО АСКОН, 2018. 2223 с. 

URL: https://kompas.ru/source/info_materials/2018/KOMPAS-3D-v17_Guide.pdf. 

(дата звернення 17.08.2019) 

Допоміжна 

4. Руководство для учащихся по изучению программного обеспечения 
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