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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
Дисципліна „Основи САПР” відноситься до професійної 

складової дисциплін вільного вибору студентів напряму підготовки 
6.050604 „Енергомашинобудування” для спеціальності „Котли та 
реактори” (код у структурно-логічній схемі програми напрямів 
підготовки ВП-04/а). 

Метою курсу „Основи САПР” є отримання студентами знань, які 
необхідні їм для використання технологій автоматизованого 
комп’ютерного моделювання енергетичного обладнання. 

До основних завдань курсу входять: ознайомлення студентів з 
основними можливостями універсального пакету програм SolidWorks на 
основі практичного вирішення конкретних задач; ознайомлення 
студентів з методикою моделювання тривимірних об’єктів та 
оформлення конструкторської документації за допомогою програми 
SolidWorks; набуття студентами основних навичок та умінь для 
проектування окремих деталей та вузлів в їх наступній інженерній 
практиці. 

Вивчення дисципліни „Основи САПР” ґрунтується на 
використанні знань, отриманих в курсах „Інженерна та комп'ютерна 
графіка”, „Основи конструювання”, „Парові котли”, „Парові та газові 
турбіни” та „Енергетичні котельні установки”. Для успішного 
практичного засвоєння дисципліни передбачається виконання 
студентами циклу лабораторних робіт по темам курсу. 

Знання, набуті студентами при засвоєнні цього кредитного 
модуля використовуються в подальшому при вивченні дисципліни 
„Сучасні комп’ютерні технології в котлобудуванні” та виконанні 
курсових проектів та робіт за тематикою спеціальності, а також 
бакалаврської роботи. 
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7 ВП-04/а 3/108 18/1 18/1 – 72 – РГР залік 
 

 ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 Метою дисципліни „Системи автоматизованого проектування 
(САПР)” є отримання студентами знань, які необхідні їм для 
використання технологій автоматизованого комп’ютерного 
моделювання енергетичного обладнання. Вивчаючи вказану дисципліну 
студенти зможуть вивчити можливості різних підсистем 
автоматизованого комп’ютерного моделювання та отримати систему 
умінь та навичок, яка дозволить їм самостійно розбирати і вивчати, по 
можливості, будь-яке питання, що зустрічається в інженерній практиці. 
 Для досягнення цієї мети студенти повинні мати: 

Знання Уміння Навички 
- фундаментальних, 
знань про конструкцію 
деталей енергетичних 
установок; 
- основних алгоритмів 
роботи математично 
орієнтованих та 
інженерно- конструкт-
торських програм. 

- вміти конструктивно і 
логічно мислити в 
трьохвимірному просторі; 
- самостійно 
застосовувати матеріали 
спеціальної літератури, 
довідників, науково-
технічних статей та інш. 

- самостійно 
застосувати потужні і 
загально визнані 
програми 
математичних 
розрахунків Microsoft 
Exel і трьохвимірного 
моделювання 
SolidWorks. 

 

ІV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
Перелік основних питань кредитного модуля з розподілом на розділи і 

теми: 



Тема 1 Основні принципи і етапи твердотільного проектування в 
SolidWorks.  
Тема 2 Тривимірне моделювання і оформлення конструкторської 
документації за допомогою програми SolidWorks 
Тема 3 Додаткові можливості SolidWorks при створенні деталей 
складної конфігурації 

V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Навчальним планом дисципліни передбачені такі види навчальних 

занять:  
Лекції - основний вид навчальних занять. Лекції призначені для 

викладення теоретичного матеріалу є елементами курсу лекцій, що охоплює 
основний теоретичний матеріал одної або декількох тем навчальної 
дисципліни. Тематика лекцій визначається робочою навчальною програмою 
дисципліни.  

Лекції проводяться з використанням наочних засобів, роздаткового 
матеріалу. 

Практичні заняття – вид навчальних занять, на яких студенти під 
керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно 
сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення навчальної 
дисципліни і набувають умінь та навичок їх практичного застосування. 
Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою 
дисципліни. 

Практичне заняття включає постановку загальної проблеми (завдання) 
викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язання задач з їх 
обговоренням, проведення контролю знань, умінь та навичок, вирішення 
завдань для закріплення матеріалу, їх перевірку. 
 

Основна література : 
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Пономарев Н. Б. SolidWorks. Компьютерное моделирование в 
инженерной практике. –СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 800 с. 

3. Алямовский А. А. SolidWorks / COSMOSWorks Инженерный анализ 
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Додаткова література: 
4. Дударева Н., Загайко С. SolidWorks 2007. Самоучитель. – СПб.: «БХВ-

Петербург», 2007. – 343 с. 
5. Гжиров Р.И. Краткий справочник конструктора. – Л.: 

«Машиностроение» Ленинградское отделение, 1984. – 462 с. 



6. Кирилюк Ю.Е. Допуски и посадки. Справочник. – К.: Головное 
издательство издательского объединения «Выща школа», 1989. – 133 
с. 

7. Беалл М.Е. Барчард Б., и др. Внутренний мир AutoCAD. – Киев: 
«Diasoft», 1997. – 658 с. 

Знаходження навчальної літератури: науково-технічна бібліотека НТУУ 
„КПІ”, кабінет курсового та дипломного проектування кафедри АЕС і ІТФ. 

Розклад консультацій з кредитного модуля визначається графіком, що 
розробляється на кожний семестр. 

Інформаційно-методичне забезпечення включає методичні вказівки та 
інструктивно-методичні матеріали, щодо проведення лабораторних занять,  
домашньої самостійної роботи.  

Лекції проводяться з використанням наочних засобів, роздаткового 
матеріалу. 

VІ. МОВА 
 

Мова викладання російська. 
 

VIII. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Успішність вивчення кредитного модуля оцінюється сумою набраних 

балів – рейтинговою оцінкою (RD). Шкала рейтингу, критерії оцінювання та 
відповідні рівні наведено в Положеннях про рейтингову систему оцінки 
успішності студентів, які ухвалюються на засіданні кафедри.   

 

IX. ОРГАНІЗАЦІЯ 
Кредитний модуль “Основи САПР” має статус дисципліни вільного 

вибору студентів професійної складової для напряму 6.050604 
“Енергомашинобудування” професійного спрямування „Котли та реактори” і 
є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні 
індивідуального навчального плану студента. 
 
 

Розробник  к.т.н., асистент кафедри АЕС і ІТФ              Баранюк О.В. 
(вчений ступінь, звання, прізвище) 

 


