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І. Загальні відомості 

Дисципліна «САПР технологічних процесів ливарного виробництва» (код НП-12) з загальним 

об‗ємом 3 кредити (108 години) відноситься до дисциплін професійно-практичної підготовки. 
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ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

Мета дисципліни: Підготовка висококваліфікованих спеціалістів для сучасного виробництва не 

можлива без вивчення сучасних комп‘ютерних технологій проектування об‘єктів та систем, з 

подальшим їх використанням на виробництві.  

У вказаному курсі вивчаються теоретичні основи побудови та класифікація систем 

автоматизованого проектування технологічних процесів, розглядаються та порівнюються існуючі 

САПР. Розглядаються методики моделювання та аналізу об‘єктів проектування. вивчення 

теоретичних основ та принципів побудови систем автоматизованого проектування технологічних 

процесів ливарного виробництва. Засвоєння загальних принципів будування систем 

автоматизованого проектування 

IV. Зміст кредитного модуля 

Розділ 1.Теоретичні основи побудови САПР ливарного виробництва 

Історія розвитку та сучасний стан  САПР ТП ливарного виробництва. Класифікація САПР та їх 

характеристика. Методологія проектування. Функціонально-вартісний аналіз. Математичні 

моделі об‘єкту проектування. Синтез проектних рішень.  

Розділ 2. Характеристика та робота деяких сучасних САПР технологічних процесів 

ливарного виробництва, що використовуються. 

САПР "Карта технологічного процесу виготовлення виливків". САПР "Маршрутна карта". САПР 

"Виготовлення модельного та стержневого оснащення". САПР "Литво за моделями, що 

газифікуються." САПР "FoundryСАD", ―3D-Flow‖, "Розрахунок шихта", ―Литво за моделям, що 

витоплюються‖. 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Виконання лабораторних робіт (комп‘ютерного практикуму) проводиться відповідно до 

розроблених методичних вказівок. Методичні вказівки до виконання кожної лабораторної роботи 

містять теоретичну частину, в обсязі необхідному для виконання лабораторної роботи та 

варіанти індивідуального завдання для кожного студента.  
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VI. Мова 

Дисципліна викладається українською і може викладатися російською. мовою 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання до самостійної роботи передбачають вивчення окремих питань 

дисципліни. Метод перевірки засвоєння знань – тестовий контроль і модульні контрольні 

роботи,що передбачені графіком самостійної роботи. 

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг по дисципліні визначається у відповідності до Положення про систему підсумкового 

контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів. Рейтинг підраховується після 

кожного виконаного студентом завдання і доводиться до студента. Рейтинг по дисципліні 

розраховується за 100-бальною шкалою і формується як сума балів, нарахованих студенту за 

роботу в семестрі при виконанні контрольних заходів,. виконанні та захисту практичних робіт, 

вирішення завдань з самостійної роботи студента, заохочувальних балів, а також балів набраних 

на екзамені. 

IX. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається 

загальними вимогами факультету. 

 


