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НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОСНОВИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ  

 
Освітній рівень перший (бакалаврський) 

Програма 

навчання 
вибіркова  

Галузь знань 27 Транспорт 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Освітня програма Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Обсяг дисципліни 4,0 кредити ECTS (120 академічних годин) 

Види аудиторних 

занять 
лекції, практичні заняття 

Індивідуальні та 

(або) групові 

завдання 

Контрольна робота 

Форми 

семестрового 

контролю 

Залік 

 

 

Викладач: Петров Валерій Миколайович, к.т.н., доцент кафедри 

машинобудування, 0673972002@ukr.net  

 

В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти 

ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ОСОБЛИВОСТЯМИ РОБОТИ З РІЗНИМИ 

РЕДАКТОРАМИ НА ПК, АВТОМАТИЗОВАНИМИ РОЗРАХУНКАМИ 
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ТА МОЖЛИВОСТЯМИ ДВОМІРНОГО І ПРОСТОРОВОГО 

ПРОЕКТУВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ AUTODESK INVENTOR. 

 

Наприклад: Вміння розробити презентацію за допомогою редактора 

PowerPoint. 

Передумовами для вивчення дисципліни «Основи 

автоматизованого проектування» є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: «Вища математика»; «Фізика»; 

«Теоретична механіка»; «Інформатика». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи автоматизованого 

проектування» є формування та закріплення у студентів теоретичних і 

практичних знань, щодо вирішення питань проектування на основі 

комп'ютерних технологій. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» здобувачі вищої освіти:  

повинні знати: 

 принципи і підходи до конструювання на основі комп'ютерних технологій; 

 принципи організації графічних даних і методи створення просторових 

геометричних моделей і їх графічних зображень; 

 правила оформлення конструкторської документації відповідно до ЕСКД, 

методи і засоби комп'ютерної графіки; 

 сучасне програмне забезпечення для створення та обробки графічних 

зображень; 

 методи і способи побудови тривимірних об'єктів. 

повинні розуміти: 

 принципи та механізми функціонування різного програмного 

забезпечення; 

повинні володіти: 

 даними отриманими в результаті практичних занять;  

 технологію проектування з різним програмним забезпеченням; 

повинні вміти: 

 використовувати отримані знання на практиці; 

 розробляти проектно-конструкторську документацію; 

 працювати з сучасними системами комп'ютерного проектування (CAD-

системами); 

 застосувати навички параметричного тривимірного твердотільного 

моделювання. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ з/п Назви тем 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійна 

1 

Текстовий редактор 

фірми Microsoft - MS 

Word. 

Оформлення текстової 

документації, таблиць, 

малюнків та іншої 

інформації в 

пояснювальній записці 

(ПЗ). 

2 

 

2 – 

4 

2 

Оформлення формул 

та редагування за 

допомогою редактора 

Microsoft Equation 3.0 

в пояснювальній 

записці (ПЗ). 

2 

2 – 

3 

3 

Створення діаграм в 

Excel. Таблиця даних 

діаграми. 

Форматизація 

об'ємних діаграм. Лінії 

тренда. 

2 

4 – 

3 

4 

Можливості, гістограм 

і лінійчатих діаграм. 

Трьохвимірні 

діаграми.  

2 

– – 

3 

5 

Діаграма Ганта. 

Використання діаграм 

в PowerPoint та Word. 

2 

4 – 

3 

6 

Поняття системи 

автоматизованого 

проектування. 

Визначення САПР. 

Класифікація систем 

автоматизованого 

проектування.  

2 

– – 

3 

7 

Вимоги до систем 

САПР для 

проектування 

технологічного 

обладнання. 

2 

8 – 

3 
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№ з/п Назви тем 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійна 

Компоненти видів 

забезпечення. 

8 

Сучасні CAD-системи, 

їх можливості. 

Використання систем 

автоматизованого 

проектування на всіх 

етапах проектування. 

2 

– – 3 

9 

Системи середнього 

рівня, які 

використовуються в 

машинобудуванні. 

Огляд систем, 

можливості. 

2 

– – 3 

10 

Проблема вибору 

системи. Перспективи 

і напрямки розвитку. 

2 

– – 4 

11 

Система  AutoCAD. 

Можливості системи 

при проектуванні. 

Інтерфейс. Створення і 

оформлення креслень 

деталей і складальних 

креслень. 

Специфікації. 

2 

– – 4 

12 
Система Mechanical 

Desktop. 
2 

– – 4 

13 

Система Autodesk 

Inventor. Можливості 

системи при 

проектуванні. 

Інтерфейс. Майстер 

проектування. 

2 

 – 4 

14 

Створення 3D моделей 

в  Autodesk Inventor. 
Основи створення 

складальних одиниць.  

2 

6 – 4 

15 

Основи створення 

креслень в  Autodesk 

Inventor. 

2 

– – 4 
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№ з/п Назви тем 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійна 

16 

Перетворення різних 

типів файлів в потрібні 

формати. 

2 

– – 4 

17 

Виконання анімації 

складальної одиниці. 

Виведення на печать 

графічної інформації. 

2 

– – 4 

 Всього 34 26  60 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«заліку» за навчальною дисципліною «Основи автоматизованого 

проектування» складає 60 та 100 балів відповідно, і може бути досягнений 

наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання 

Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у 

семестрі 

Контрольна робота 1 8 15 

Практичні роботи (виконання 

та захист) 
6 12 

15 

Аудиторна контрольна 

робота 
1 10 

15 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань - залік 
1 30 40 

Разом  60 100  
 

З дисципліни передбачено виконання контрольної роботи в одному 

семестрі.  

Контрольна робота. Навчальним планом передбачено виконання 

контрольної роботи з дисципліни «Основи автоматизованого проектування». 

Зміст роботи пов’язаний із закріпленням теоретичних питань програми 

дисципліни «Основи автоматизованого проектування», містить у собі два 

теоретичних питання. 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи наведені в 

[5]. 
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Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 

1. Назвіть булеві функції які використовує Autodesk Inventor для 

створення трьохвимірних моделей: 

а) Видавлювання; 

б) Обертання; 

в) Множення. 

2. Чи можливо в системі Autodesk Inventor при проектуванні 

розрахувати циліндричну зубчату передачу: 

а) Ні; 

б) Так. 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли 

з будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що 

бажають збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань 

здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по 

тематиці навчальної дисципліни. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

1. Системи автоматизованого проектування в будівництві: навчальний 

посібник / [А. С. Моргун, В. М. Андрухов, М. М. Сорока, І. М. Меть.] – 

Вінниця : ВНТУ, 2015.  129 с. 

2.  Герасимова Н.Ф. Оформление текстовых и графических документов. 

Курсовое и дипломное проектирование: учебное пособие / Н. Ф. Герасимова, 

М. Д. Герасимов. – Белгород: Изд–во БГТУ, 2008. 310 с. 

3. Петров, В. М. Основи автоматизованого проектування: методичні 

вказівки до виконання практичних робіт для студентів, що навчаються за 

освітньо – професійною програмою «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» підготовки бакалаврів із галузі знань 27 – 

«Транспорт» за спеціальністю 275 – «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» / В. М. Петров; Одеська державна академія 

будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021. 20 с. 

4. Петров, В. М. Основи автоматизованого проектування: методичні 

вказівки до виконання контрольної роботи для студентів, що навчаються за 

освітньо – професійною програмою «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» підготовки бакалаврів із галузі знань 27 – 

«Транспорт» за спеціальністю 275 – «Транспортні технології (на 
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автомобільному транспорті)» / В. М. Петров; Одеська державна академія 

будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021. 26 с. 

 


