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І. Загальні відомості 

Кредитний модуль відноситься до циклу професійної і практичної підготовки за 

вільним вибором студента (ВП-03/б, 1 кредит ECTS). Вивчення кредитного модуля 

базується на знанні студентами кредитних модулів НФ-06 – „Теоретична і прикладна 

механіка‖, НП-02 – „Нарисна геометрія, інженерна та комп‘ютерна графіка‖, НФ-04 – 

„Інформатика‖. 

ІІ. Розподіл навчального часу 
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ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Кредитний модуль має за мету навчити майбутніх майбутніх спеціалістів 

загальним принципам розробки, побудови та проектування механізмів і машин з 

використанням сучасних комп‘ютерних технологій автоматизованого проектування. 

Навчити основам оптимального проектування машин, механізмів та деяких їх 

конструктивних елементів із врахуванням конкретних умов роботи, що дозволяє 

забезпечити високі показники надійності, довговічності та безпеки навантажень 

конструкцій вузлів обладнання, в тому числі і технологічного.  

Після вивчення модуля студент має знати: 

– основні принципи та етапи автоматизованого проектування конкретних вузлів 

технологічного обладнання з використанням ЕСКД; 

– принцип асоціативного зв‘язку який пов‘язує між собою модель, креслення та 

документацію; 

– принципові особливості, області застосування й експлуатації сучасних типових 

механізмів, вузлів, сполучень і деталей машин, які складають основу обладнання галузі; 

Після вивчення модуля студент повинен уміти: 

– практично застосовувати правила виготовлення плоского креслення при 

проектуванні за допомогою запропонований системи автоматизованого проектування 

"КОМПАС-3D", а саме, правила створення та редагування графічних об‘єктів (примітивів) 

як без та і з використанням прив‘язок та додаткових допоміжних елементів. 

– практично застосовувати загальні принципи трьохмірного твердотільного 

проектування, в тому числі з урахуванням особливостей їх реалізації в системі 

"КОМПАС-3D"; 

– створювати специфікацій робочих креслень, у тому числі за допомогою 

редактора специфікацій "КОМПАС-3D"; 

– працювати з прикладними бібліотеками системи "КОМПАС-3D".  

– аналізувати основні технічні характеристики й працездатність механічного 

обладнання, яке є базовим спеціальною устаткування галузі; 

– приймати власні технічні рішення при виборі раціональних схем і відповідних 

конструкційних матеріалів з урахуванням умов роботи конкретних інженерних виробів. 

Після вивчення модуля студент повинен мати уяву про: 



 

– можливості застосування комп‘ютерних технологій у процесі побудови та 

проектування механізмів і машин. 

Знання даного кредитного модуля дозволяють виконати за допомогою ПЕОМ 

курсовий проект кредитного модуля НФ-06/3 – „Теоретична і прикладна механіка 3. 

Курсовий проект‖. 

ІV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 
Тема 1. Головне меню системи "КОМПАС-3D". Меню Файл, Редактор, Вид, Інструменти и меню 

Операції, Сервіс. 

Тема 2. Компактна та інші панелі інструментів. На лаштування інтерфейсу. Системні налаштування. 

Тема 3. Дерево моделі. 

Тема 4. Створення та редагування геометричних об‘єктів. 

Тема 5. Розміри та позначення. 

Тема 6. Оформлення креслення. Багатолистові креслення. 

Тема 7. Твердотільне моделювання. Формоутворюючі операції. 

Тема 8. Допоміжна геометрія. 

Тема 9. Властивості трьохмірних об‘єктів. 

Тема 10. Створення збірок. 

Тема 11. Загальні принципи роботи з специфікаціями. Розробка специфікації до складального 

креслення. 

Тема 12.Розробка специфікації для трьохмірної збірки. 

Тема 13. Конструкторські додатки. "КОМПАС-SHAFT 3D, SHAFT 2D, SPRING". 

Тема 14. Бібліотека муфт та редукторів. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
Використовуються такі методи навчання: виконання індивідуального завдання, контролю. 

Надаються в електронному вигляді робочі матеріали та презентації.  

 Основна література: 

3. Кидрук М.И. КОМПАС-3D V9. Учебный курс (+CD). – СПб.: Питер, 2007. – 496 с.: ил. 

4. КОМПАС-3D. Руководство пользователя в 3х томах. ЗАО "АСКОН". 

Основна література у НТБ та на кафедрі. 

Індивідуальне консультування що понеділка з 16.10 до 17.00 у кімнаті 254 (комп‘ютерний клас 

кафедри ДММ та ОМ ММІ НТУУ "КПІ") (1 корпус університету), а також за телефоном 454-95-36 та e-mail: 

yura_michael@ukr.net . 

VІ. Мова 
Кредитний модуль може викладатися українською або російською мовами. 

VІІ. Характеристика індивідуальних завдань 

З метою поглиблення знань бакалаврів з кредитного модуля, прищеплення досвіду самостійної 

роботи зі спеціальною літературою, розвитку творчих компетенцій пропонується виконання 

індивідуального курсового проекту з "Прикладної механіки", який складається з 3 аркушів графічного 

матеріалу формату А1: 

– Лист №1 – Кінематичне та кінетостатичне дослідження плоского механізму технологічного 

обладнання. 

– Лист №2 – Компонування та загальний вигляд електромеханічного приводу в трьох (двох) 

проекціях із постановкою монтажних розмірів. 

– Лист №3 – Робочі креслення окремих вузлів і деталей приводу (за вказівкою викладача). 

Отримавши індивідуальне завдання на курсовий проект для закріплення знань, вмінь та навичок по 

автоматизованому комп‘ютерному проектуванню креслення листів № 2, 3 необхідно виконувати за 

допомогою системи "КОМПАС-3D". 

Метою проекту є перевірка спроможності студента приймати самостійні технічні рішення в рамках 

викладеного курсу, виконувати розрахунки елементів конструкцій, супроводжувати їх необхідними 

розрахунковими схемами, ескізами та кресленнями відповідно до нормативної документації з урахуванням 

можливостей сучасних високих технологій в області автоматизованого проектування, користуватися 

технічною та довідниковою літературою. 
VІІІ. Методика оцінювання 

Нарахування балів за вивчення даного кредитного модуля окремо не передбачено. 

Але ступінь використання знань, отриманих при вивченні даного кредитного модуля, 

оцінюється при захисті курсового проекту кредитного модуля ВФ-06/3 – „Теоретична і 

прикладна механіка 3. Курсовий проект‖. 

ІX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестровий контроль 

визначається загальними вимогами факультету.  
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