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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Твердотільне моделювання 
                                                                                                                       (назва) 

 
 
 

Галузь знань, спеціальність, освітня програма, освітній ступінь 
 

Освітній ступінь  Бакалавр 

Спеціальність  133 Галузеве машинобудування 

Освітня програма Галузеве машинобудування 
 

Характеристика навчальної дисципліни 
 

Вид Вибіркова 

Загальна кількість годин  120 

Кількість кредитів ECTS  4 

Кількість змістових модулів 2 

Курсовий проект (робота) (за наявності)  

Форма контролю Екзамен 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 
 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки (курс) 4  

Семестр 7  

Лекційні заняття  16    год. год. 
Практичні, семінарські заняття      год. год. 

Лабораторні заняття 14     год. год. 

Самостійна робота 90     год. год. 

Індивідуальні завдання      год. год. 

Кількість тижневих аудиторних   
годин для денної форми навчання 

2 год. 
 

 

 
2. Мета, завдання та компетентності навчальної дисципліни 

 
Метою дисципліни є є одержання студентами теоретичних знань з основ роботи з 

програмами автоматизованого проектування, оволодіння навичками твердотільного 

моделювання, розрахунків на міцність та кінематики. 
Завданням є навчити студентів створювати та читати кресленики різних 

видів, що зустрічаються при веденні технічної документації, ознайомити їх із 
нормативними документами та документами ЄСКД, дотримання яких є 
обов’язковим при оформленні інженерної документації. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: правила створення, оформлення, читання інженерної технічної 
документації, зокрема ескізів, креслень робочих, складальних, схем.  
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вміти: читати та створювати графічну частину технічної документації: 

ескізи, робочі та складальні креслення, схеми як олівцем на папері, так і з 
використанням сучасних графічних комп’ютерних систем.  

  Набуття компетентностей:  
загальні компетентності (ЗК): знання, вміння і навички, набуті при вивченні 
інженерної графіки, набувають розвитку протягом всього навчального процесу 
при виконанні курсових та дипломних проектів, і є необхідними фахівцю в 
наступній інженерній діяльності. Графічні методи та закони, що вивчаються в 
дисципліні, разом з математичним апаратом, складають основу розробки 
графоаналітичних методів для вирішення широкого кола технічних завдань.  
фахові (спеціальні) компетентності (ФК): читати креслення, оперувати 

відповідними поняттями; розробляти креслення деталей різного призначення;  
знати і користуватися державними стандартами в області проектної 
документації; володіти навиками роботи з графічною системою, формувати і  
розв’язувати інженерні задачі, вести проектну документацію на сучасному рівні 
з використанням сучасних комп’ютерних технологій. 

3. Програма та структура навчальної дисципліни для: 
– повного терміну денної форми навчання; 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

тижні усього у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Змістовий модуль 1. 3Д моделювання. 

Тема 1. Моделювання 
складальних одиниць 

в КОМПАС-3D 

1-2 10 2    16       

Тема 2. Сполучення 

механічного зв`язку 

3-4 14 2 2   10       

Тема 3. Моделювання 
компонентів в 
Autodesk Inventor 

5-6 14 2 2   10       

Тема 4. Створення 
спряжень 
компонентів в 

Autodesk Inventor 

7-8 14 2 2   10       

Разом за змістовим 
модулем 1 

60 8 6   46       

Змістовий модуль 2. Використання додаткових функцій CAD програм 

Тема 5. Анімація в 

Autodesk Inventor 

9-10 18 2 2   14       

Тема 6. Моделювання 

компонентів в 
SolidWorks 

11-12 14 2 2   10       

Тема 7. Моделювання 
складальних одиниць 

в SolidWorks 

13-14 14 2 2   10       

Тема 8. Сполучення 
механічного зв`язку в  
середовищі 

15 14 2 2   10       
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SolidWorks 

Разом за змістовим 
модулем 2 

60 8 8   44       

Усього годин              

Курсовий проект 
(робота) з __________ 
___________________ 
(якщо є в робочому навчальному 

плані) 

 

- - -  -  - - -  - 

Усього годин 120 16 14   90       

 
4. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Створення 3D моделей складальних одиниць в КОМПАС-3D 4 

2 Аналіз механічного зв`язку компонентів в КОМПАС-3D 4 
3 Побудова 3D моделей компонентів в Autodesk Inventor 4 

4 Створення спряжень компонентів та складальних одиниць в Autodesk 

Inventor 
4 

5 Створення та аналіз анімації в Autodesk Inventor 4 

6 Побудова 3D моделей компонентів в SolidWorks 4 

7 Створення складальної одинці в середовищі SolidWorks 4 

8 Аналіз механічного зв`язку компонентів в SolidWorks 4 
5. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння 

знань студентами. 

1. Назвіть комп`ютерні програми для твердотільного моделювання. 
2. Які існують операції для 3D моделювання в КОМПАС-3D. 
3. Назвіть типи спряжень для створення складальної одиниці. 
4. Схожість та відмінність інтерфейсів різних CAD програм. 
5. Які існуються переваги та недоліки програми SolidWorks. 
6. Способи аналіу механічного зв`язку компонентів в SolidWorks. 
7. Яким чином можна створити анімацію в Autodesk Inventor. 
8. Як створити креслення з 3D моделі в програмі Autodesk Inventor. 

9. Які існують налаштування для вторення фоторелістичного зображення в 
SolidWorks. 

10. Як створити зборку в КОМПАС-3D. 
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6. Методи навчання. 

 

 
 

7. Форми контролю.  

 
 

8.  Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання знань студента 
відбувається за 100-бальною шкалою і переводиться в національні оцінки 
згідно з табл. 1 «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України» 
(наказ про уведення в дію від 27.12.2019 р. № 1371)  

 

 

Рейтинг студента, 
 бали 

Оцінка національна                                        

за результати складання 
екзаменів заліків 

90-100 Відмінно 

Зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно Не зараховано 
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Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 
балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента 

(слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС  = R НР  + R АТ . 
 

11. Методичне забезпечення 
 

12. Рекомендована література 

 
13. Інформаційні ресурси 

 


