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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти Бакалавр, магістр 

Освітня програма Всі освітні програми 

Спеціальність Всі спеціальності 
Рік навчання, семестр Бакалавр 2-4 роки, 3-8 семестри 

Магістр 1-2рік, 1-3 семестр 
Кількість кредитів 3 

Лекції: 10 годин 

Практичні заняття: 20 годин 

Лабораторні роботи: 0 годин 

Самостійна робота: 60 годин 

Курсова робота: немає 

Форма навчання денна 

Форма підсумкового 
контролю 

залік 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 
ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 
Лектор 

 

Лук’янчук Олександр Петрович, 
доцент, к.т.н., доцент кафедри будівельних, дорожніх, 

меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання  

 
Вікіситет 
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Лук’янчук_Олександр_Петрович 
Google Scholar 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=kQvPMx0AAAAJ&hl=uk 
 

  
Канали комунікації 
 

email: o.p.lukyanchuk@nuwm.edu.ua 

Повідомлення на сторінці дисципліни в системі MOODLE  
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=306 

  ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація, мета та 
цілі 

Об´єктивною тенденцією розвитку в умовах сьогодення є те, що 
наука стала провідним фактором прогресу. Вирішення 
економічних та соціальних проблем будь-якої держави вимагає 
наукового обґрунтування. Основною ланкою розвитку сучасної 
держави є інтелектуальний працівник.  
Метою Ознайомлення з принципами та методикою 
параметричного 3d-моделювання функціонування елементів 
робочого обладнання різноманітної техніки та їх взаємодії з 
середовищем використовуючи спеціалізовані комп’ютерні 
системи та програмні комплекси.. 
Цілі: опанувати принципи та методи моделювання, засновані на 
представленні та врахуванні фізичних властивостей та 
характеристик матеріалів, механічних та інших фізичних впливів 
на технічний об’єкт, факторів навколишнього середовища,.  

Розміщення на 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3806 

 

Компетентності ВК1. Здатність створювати, удосконалювати та застосовувати 
кількісні динамічні моделі та комп’ютерні програмні засоби для 
розв’язування інженерних задач, зокрема, в умовах технічної 
невизначеності. 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kQvPMx0AAAAJ&hl=uk
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3806
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Результати 
навчання 
 

РН1. Знати і розуміти робочі процеси рухомих об'єктів, мати 
навички практичного використання. 

 

Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок 
(soft skills) 
 

Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, здатність до 
роботи в колективі, комунікаційні якості, обгрунтування власної 
думки та прийняття рішення. 

Структура 
навчальної 
дисципліни 

Змістовий модуль 1. Моделювання рухомих об'єктів. 
Задачі дослідження елементів рухомих об'єктів. Класифікація та 
основні типи моделей. Основні види та етапи моделювання.  

Форми проведення занять: лекція; практичне заняття; 
самостійна робота; консультація; виконання індивідуальних 
завдань; 

Перед кожним видом занять рекомендовано ознайомитись з 
навчальними матеріалами: 

1. Теоретичний матеріал: 
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/133224/mod_resource/content/
1/T%20лек.pdf 

Практичні роботи: 
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/130778/mod_resource/content/
1/0201-369.pdf 

 

Методи оцінювання 
та структура  
оцінки 

Для отримання позитивного підсумкового 
результату потрібно отримати загалом від 60 до 100 
балів за тестові модульні контролі знань за 
теоретичним матеріалом та вчасне виконання 
практичних завдань в кожному з обох семестрів.  

В процесі навчання можна отримати наступні бали: 
- до 60 балів - за вчасне та якісне виконання завдань 

лабораторних і практичних занять, що становить 
поточну (практичну) складову оцінки; 

- до 20 балів – модульний контроль 1; 
- до 20 балів – модульний контроль 2. 

Додаткові бали до поточної складову оцінки також можуть 
бути нараховані за якісну самостійну роботу та пропозиції з 
удосконалення навчальної дисципліни.   

Положення про семестровий поточний та підсумковий 
контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/  

  

Місце навчальної 
дисципліни в 
освітній траєкторії  

Вивченню даної дисципліни бажане вивчення наступних дисциплін: 
«Нарисна геометрія і інженерна та комп`ютерна графіка», 
«Комп’ютерне моделювання в конструюванні машин». 

Поєднання навчання 
та досліджень 

Студент має право долучитися до виконання науково-дослідної 
роботи в розрізі досліджень, які визначаються освітньою 
програмою з передбаченими програмними компонентами, а також 
фаховим спрямуванням наукової школи (кафедральної тематики). 
Важливою складовою є участь у конференція, конкурсах, 
олімпіадах та інших заходах, що сприяють розвиткові наукового 
мислення та спонукають до активації наукового пошуку. 

https://cutt.ly/agsGLCb
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/133224/mod_resource/content/1/T%20лек.pdf
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/133224/mod_resource/content/1/T%20лек.pdf
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/130778/mod_resource/content/1/0201-369.pdf
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/130778/mod_resource/content/1/0201-369.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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Інформаційні 
ресурси 

Основні джерела: 
1. Кравець С.В., Лук'янчук О.П., Тимейчук О.Ю. Дослідження робочих 

процесів машин і методи оптимізації: Навч.посіб. -Рівне: НУВГП, 
2011. - 239с. http://ep3.nuwm.edu.ua/1678/1/720339%20zah.pdf 

2. Кононюк А. Е. Обобщенная теория моделирования. Начала. Кн. 1. 
Ч. 1, 2 / А. Е. Кононюк. - К. : Освіта України, 2012. - 602 с. 

 

Додаткові ресурси: 
3. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75): 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
 

 

 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
 

Дедлайни та 
перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/.  
     Перездача модульних контролів здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила 
академічної 
доброчесності 

      За списування під час проведення модульного контролю чи 
підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого права 
здавати матеріал і у нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, студенту 
знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, 
порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, документи 
Національного агентства стосовно доброчесності) наведені на 
сторінці сайту НУВГП - ЯКІСТЬ ОСВІТИ 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до 
відвідування 

Не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. 
Студент має право оформити індивідуальний графік навчання 

згідно відповідного положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
При об’єктивних причинах пропуску занять, необхідно самостійно 
вивчити пропущений матеріал. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=993 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1193 

Неформальна та 
інформальна 
освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання 
набутих у неформальній та інформальній освіті згідно положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
На платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та 
інших подібних можна самостійно опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При цьому важливо, щоб 
знання та навички, що формуються під час проходження певного 
онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з очікуваними 
навчальними результатами даної дисципліни/освітньої програми та 
перевірялись в підсумковому оцінюванні. 

 
ДОДАТКОВО 

 
Правила 
отримання 
зворотної 
інформації про 

Щосеместрово студенти заохочуються пройти онлайн-
опитування стосовно якості викладання даного курсу та стосовно 
якості освітнього процесу в НУВГП. 
За результатами анкетування студентів викладачі можуть 
покращити якість навчання та викладання. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/1678/1/720339%20zah.pdf
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=993
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1193
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
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дисципліну* Порядок опитування, зміст анкет та результати анкетування 
здобувачів минулих років та семестрів завантажені на сторінці 
«ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 
 

Оновлення* Підставою для оновлення силабусу є: 
- результати обов’язкового опитування (анкетування) студентів 
про позитивне або негативне враження від вивчення даної начальної 

дисциплін; 
- ініціатива здобувачів вищої освіти шляхом звернення до керівника 
(гаранта) освітньої програми; 

- ініціатива роботодавців та представників бізнесу; 
- ініціатива і пропозиції керівника (гаранта) освітньої програми та / 
або викладачів дисципліни; 

- результати оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни; 
- об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру і/або 
інших ресурсних умов реалізації силабусу 
  

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Реалізація  академічних  прав  здобувачів  вищої  освіти з  
особливими освітніми  потребами здійснюється та 

супроводжується відповідно до чинного законодавства,  
визначається Концепцією та  інших  нормативних  документів  
НУВГП, що  регламентують навчання студентів в НУВГП. 

Для студентів з особливими освітніми потребами встановлюється  
індивідуальний  графік  навчання, що відповідає вимогам до 
формування компетентностей та отримання результатів 

навчальної   діяльності   згідно із освітньою програмою. 

Практики, 
представники 
бізнесу, фахівці, 
залучені до 
викладання 

Передбачено практичне використання отриманих знань при 
написанні підсумкової кваліфікаційної роботи на основі реальних 

тданих при вирішенні реальних задач галузі. 

Інтернаціоналізація Як знайти статтю у Scopus:  

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-
avtoram 
База періодичних видань: https://www.scimagoir.com/ 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 6 год. Прак./лабор./сем.  26/0 год. Самостійна робота 58 год. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 

Знати і розуміти робочі процеси рухомих об'єктів, мати навички практичного 
використання 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

опанувати види моделей, принципи та методи моделювання, засновані на 
представленні та врахуванні фізичних властивостей та характеристик 
матеріалів  

Методи та технології навчання Лекції, презентації, обговорення, практичне дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа, проекційне обладнання, інформаційно- 
комунікаційні системи, матеріально-технічне забезпечення  

 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль 2, 
бали 

40 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
https://cutt.ly/bgsH1Yv
https://cutt.ly/BgsH2Mb
https://cutt.ly/ogsH95Q
https://cutt.ly/3gsH4iN
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
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НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ 

Змістовий модуль 1. Моделювання робочих процесів рухомих об'єктів 

Тема 1. Задачі моделювання 

Результати 
Навчання 

РН3 

Кількість годин: 
лек. /практ. /лаб. 

Література: 
1, 2, 3 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3806 

2 2 − 

Опис теми 
 

Моделювання. Оригінал. Модель. 3д Моделювання. Рендеринг 

Тема 2. Методичні підходи до моделювання 

Результати 
навчання 

РН3 
РН5 

Кількість годин: 
лек. /практ. /лаб. 

Література: 
1, 2, 3 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3806 

4 − − 

Опис теми Основні категорії теорії моделювання. Ядро Parasolid. Функціонал Parasolid. 
Тема 3. Програмне забезпечення для моделювання. 

Результати 
навчання 

РН5 

Кількість годин: 
лек. /практ. /лаб. 

Література: 
1, 2, 3 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3806 

2 − 12 

Опис теми Програмне забезпечення. Сучасний ринок систем  

Тема 4, 5. Системи твердотільного параметричного моделювання середнього класу. 

Результати 
навчання 

РН5 

Кількість годин: 
лек. /практ. /лаб. 

Література: 
1, 2, 3 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3806 

2 − 12 

Опис теми Системи твердотільного параметричного моделювання. ІнтерФфейс. Функціонал. Принципи роботи.. 

 

 

 

Лектор  
к.т.н., доцент        Лук’янчук, О.П. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3806
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=993
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=993
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=993
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=993

