
  

Кафедра смарт технологій 
з'єднань та інженерії 
поверхні 

Методи проектування-2  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Технологічні системи інженерії з’єднань та поверхонь 

Статус дисципліни За вибором ВНЗ 

Форма навчання Очна (денна) 

Рік підготовки, семестр 4 курс,  осінній семестр 

Обсяг дисципліни 90 годин / 3 кредити ECTS 

Семестровий 
контроль/ контрольні 
заходи 

Рейтингова система оцінювання, залік 

Розклад занять Лекцїі -  через  тиждень, , лабораторні заняття  по 2 кожний 
тиждень 

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: к.т.н., старший викладач Мінаков Антон Сергійович, 
macabez15@gmail.com 

Лабораторні: к.т.н., старший викладач Мінаков Антон Сергійович, 
macabez15@gmail.com 

Розміщення курсу Лекції з дисципліни і методичні вказівки до лабораторних занять 
висилаються кожному студенту по електронній пошті. Контрольні 
примірники передаються методисту кафедри для збереження в 
електронній бібліотеці кафедри. 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Дисципліна "Методи проектування-2" входить до циклу спеціальної професійної 

підготовки бакалавра напряму 131 «Прикладна механіка», спеціалізації «Автоматизовані 

технологічні системи у зварюванні». Дисципліна базується на знаннях отриманих при вивченні 

дисциплін «Інформатика та обчислювальна техніка» та  «Інженерна та комп’ютерна 

графіка», а її основні положення використовуються при вивченні дисциплін «Деталі машин і 

основи взаємозамінності», «Технологія та устаткування для зварювання тиском», 

«Технологічне устаткування», а також при дипломному та курсовому проектуванні. 

 

Мета дисципліни - формування у студентів здатностей створення поверхневих та 

твердотільних електронних моделей деталей та вузлів зварювального обладнання, та їх 

обробку за допомогою сучасних засобів САПР. 

Предмет дисципліни - моделювання деталей та вузлів зварювального обладнання за 
допомогою сучасних програм САПР. 



Відповідно до освітньої програми студенти після засвоєння дисципліни мають 
продемонструвати такі результати навчання. 

Компетентності: 

1) Здатність використовувати знання в галузі металообробки для призначення технології 

підготовки конструктивних елементів до зварювання та споріднених технологій (ФК1) 

2) Здатність використовувати знання з прикладної технічної механіки для виконання 

проектно-конструкторських робіт в галузі зварювання та споріднених технологій за 

типовими методиками (ФК3) 

3) Здатність використовувати знання основ прикладного застосування ресурсів 
програмного і апаратного забезпечення обчислювальної техніки для проектування 
вузлів зварювального обладнання (ФК7) 

4) Здатність використовувати знання конструкції та принципу дії сучасного 
зварювального та допоміжного обладнання для створення нових зразків машин і 
установок для зварювання і споріднених процесів (ФК10) 

Знання: 

• видів та способів створення комп’ютерних зображень;  

• можливостей сучасного програмного забезпечення для поверхневого та твердотільного 
моделювання;  

• способів формування твердотільних та поверхневих електронних моделей деталей та 
вузлів різними графічними пакетами САПР; 

Уміння: 

  створювати повехневі моделі тіл складної конфігурації; 

 створювати твердотільні моделі деталей та вузлів зварювального обладнання; 

  налаштовування початкової конфігурації сучасних систем комп'ютерної графіки; 

Навички: 

 навичок роботи з сучасними комп'ютерними технологіями проектування та 3D 

моделювання; 

Досвід: 

 3D  моделювання деталей та вузлів зварювального обладнання за допомогою сучасних 

програм САПР; 

 вибору оптимальної конструкції вузлів за результатами моделювання реальних умов їх 

роботи. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Для успішного засвоєння «Методи проектування-2» студент повинен мати базові знання з 
дисциплін: 

 Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство 

 Теорія машин і механізмів 

 Інформатика та обчислювальна техніка; 

 Інженерна та комп’ютерна графіка; 
 

На результатах навчання з «Методи проектування-2» базуються дисципліни: 

 Деталі машин і основи конструювання  

 Відновлення та зміцнення поверхонь деталей машин  



 Технології та устаткування для зварювання плавлення  

 Технології та устаткування для зварювання тисненням  

 Курсове та дипломне проектування 
 

 

3. Зміст навчальної дисципліни  

1) Основні етапи твердотільного проектування в SolidWorks 

2) Основні принципи побудови деталей в SolidWorks 

3) Основні принципи побудови деталей з листового матеріалу в SolidWorks 

4) Основні принципи створення зварних конструкцій в SolidWorks 

5) Основні принципи створення складаних вузлів в SolidWorks 

6) Основні принципи проектування ливарних форм в SolidWorks 

7) Основні принципи створення креслень деталей в SolidWorks 

8) Основні принципи створення складальних креслень вузлів в SolidWorks 

9) Додаткові можливості системи автоматизованого проектування в SolidWorks 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 

1) Стеценко І.В. Моделювання систем: навч. посіб. [Електронний ресурс, текст]. – Черкаси : 

ЧДТУ, 2010. – 399 с. 

2) Бельков В.Н., Ланшаков В.Л. Автоматизированное проектирование технических систем: 

Учебное пособие. – М.: Издательство "Академия Естествознания", 2009. - 143 с. 

3) 1. SolidWorks 2009 на примерах/ Н.Ю.Дударева, С.АЗагайко – Спб.: БХВ-Петербург, 2009 – 

544 с. 

4) Баженов В.А, Криксунов Е.З., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Інформатика. Інформаційні 

технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування.: Підручник для 

студ. вищих навч. закл. – К.: Каравела, 2004. – 360 с ISBN 966-96331-2-5 

 

Додаткова література: 

1) Михайленко В. Є., Ванін В. В., Ковальов С.М. Інженерна та комп'ютерна графіка: 
Підручник для студ. вищих навч. закл. / За ред.. Михайленка В.Є.. 3-є вид. – К Каравела, 
2004. – 344 с. 

2) Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна графіка: Підручник для студентів 
вищих закладів освіти / За ред.. Михайленка В.Є. 3-є вид. – К.: Каравела, 2004. – 288с. 

3) Миронов Б.Г. М64 Сборник заданий по инженерной графике с примерами выполнения 
чертежей на компьютере: Учеб. пособие / Б.Г. Миронов, Р.С. Миронова, Д.А. Пяткина, 
А.А. Пузиков – 3 - е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2004. – 355 с.: ил. ISBN 5-06-004287-1 

4) Норенков И.П. Автоматизированное проектирование. – М.: Высшая школа, 2000. – 188с. 
5) Кондаков А.И. САПР технологических процессов. – М.: Издательский центр Академия, 

2007. - 272с. 
6) Решетняк И.С. Основы использования персональных компьютеров для автоматизации 

проектирования камерных печей / И.С. Решетняк, П.А. Словиковский. – Днепродзержинск, 
ДГТУ, 1995. – 274с 

7) Петухов А.В. Системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов. – Беларусь: ГСТУ, 2011. – 144 с. 

8) Климачева Т.Н. Трехмерная компьютерная графика и автоматизация проектирования в 
AutoCAD 2007. – М.: ДМК, 2007. – 464с. 

 



 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

1-й тиждень 

Лекція 1 Основні етапи твердотільного проектування в SolidWorks 

Побудова ескізу. Створення об'ємної моделі. Створення зборок. Генерація креслень. Основні 

принципи побудови ескізів. Прості та складні ескізи. Використання сплайнів та масивів при 

побудові ескізів. Тримірні ескізи. Додаткова геометрія 

Лабораторне заняття 1 Демонстрація засобів та можливостей системи автоматизації 

конструкторських робіт SolidWorks 

 

2-й тиждень 

Лабораторне заняття 2 Побудова 3D моделей деталей (видавлювання) 

 

3-й тиждень 

Лекція 2 Основні принципи побудови деталей в SolidWorks 

Основні способи побудови деталей. Додаткові можливості. Призматичні деталі. Тіла 

обертання. Деталі типу трубопроводів. Деталі складної конфігурації. Деталі на основі 

поверхонь. Створення конфігурації деталей. 

Лабораторне заняття 3 Побудова 3D моделей деталей (тіла обертання) 

 

4-й тиждень 

Лабораторне заняття 4 Побудова 3D моделей деталей (вирізання) 

 

5-й тиждень 

Лекція 3 Основні принципи побудови деталей з листового матеріалу в SolidWorks 

Проектування деталей з листового матеріалу, основні поняття. Перетворення твердого тіла в 

деталь з листового матеріалу. Конструювання деталей типу «Скоба». Конструювання деталей 

типу «перегородка». Конструювання деталей типу «Короб». Конструювання деталей типу 

«пластина». 

Лабораторне заняття 5 Побудова 3D моделей деталей (вирізання обертанням) 

 

6-й тиждень 

Лабораторне заняття 6 Побудова 3D моделей деталей (видавлення по траєкторії)  

 

7-й тиждень 

Лекція 4 Основні принципи створення зварних конструкцій в SolidWorks 

Створення зварних конструкцій з тримірного ескізу. Створення зварної конструкції за допомогою 

багатотільної деталі. Моделювання стикового зварного з’єднання. Моделювання напускного 

зварного з’єднання. Моделювання таврового зварного з’єднання. Моделювання кутового зварного 

з’єднання. Моделювання зварного з’єднання циліндричних деталей.  
Лабораторне заняття 7 Побудова 3D моделей деталей з листового матеріалу 1 

 

8-й тиждень 

Лабораторне заняття 8 Побудова 3D моделей деталей з листового матеріалу 2 

 

9-й тиждень 



Лекція 5 Основні принципи створення складаних вузлів в SolidWorks 

Інтерфейс системи. Побудова складаних вузлів «знизу вгору». Поняття спряження. Обмеження 

застосування спряження при побудові складаних вузлів. Побудова складаних вузлів «згори донизу». 
Лабораторне заняття 9 Побудова 3D моделей зварних конструкцій (листові) 

 

10-й тиждень 

Лабораторне заняття 10 Побудова 3D моделей зварних конструкцій (оболонкові) 

 

11-й тиждень 

Лекція 6 Основні принципи проектування ливарних форм в SolidWorks 

Створення порожнини ливарної форми. Створення багатотільної деталі. Створення ливарних 

напівформ. Проміжні складані вузли для ливарних форм. Лінії роз’єму. Ливарні форми із складним 

роз’ємом. Завдання ливарних ухилів.  
Лабораторне заняття 11 Побудова 3D моделей зварних конструкцій (із прокату) 

 

12-й тиждень 

Лабораторне заняття 12 Побудова 3D моделей складаних вузлів пальника 

 

13-й тиждень 

Лекція 7 Основні принципи створення креслень деталей в SolidWorks 

Створення нового креслення. Вибір головного та проекційних видів вузла. Режими відображення 

видів. Редагування основного напису. Створення додаткових видів. Розрізи, місцеві та 

допоміжні види. Примітки до креслення. Використання шарів креслення. 

Лабораторне заняття 13 Побудова 3D моделей складаних вузлів зварювального обладнання 

 

14-й тиждень 

Лабораторне заняття 14 Розробка та побудова ливарних форм 

 

15-й тиждень 

Лекція 8 Основні принципи створення складальних креслень вузлів в SolidWorks 

Створення головного виду креслення. Створення перерізу. Властивості видів. Поставлення 

позицій на складальному кресленні. Специфікація. Створення специфікації за допомогою 

форматок. Генерування специфікацій за допомогою програми. 

Лабораторне заняття 15 Виконання креслення на основі створеної 3D моделі деталі 

 

16-й тиждень 

Лабораторне заняття 16 Виконання складального креслення на основі створеної 3D моделі 

складаного вузла 

 

17-й тиждень 

Лекція 9 Додаткові можливості системи автоматизованого проектування в SolidWorks 

Розрахунки в SolidWorks. Теплові розрахунки. Розрахунки на міцність. Моделювання руху. 

Характерні помилки при розрахунках в SolidWorks. 



Лабораторне заняття 17 Виконання розрахунків в системі автоматизованого проектування 

SolidWorks 

 

18-й тиждень 

Лабораторне заняття 18 Здавання лабораторних робіт 

 

 

6. Самостійна робота студента 

Види самостійної роботи: 

6.1 Розробка і оформлення Домашньої контрольної відповідно до індивідуального (всього – 10 
год.). 

6.2 Підготовка до заліку – 6 год. 

6.3 Підготовка до лекцій – 2,22 години на кожну лекцію (всього – 20 год.) – вивчання додаткових 
матеріалів за наступною програмою: 

1) Додаткова геометрія 

2) Створення конфігурації деталей. 

3) Конструювання деталей типу «пластина» 

4) Моделювання зварного з’єднання циліндричних деталей 

5) Раціональність схем побудови складаних вузлів 

6) Оформлення першої та другої ливарних напівформ 

7) Нанесення розмірів 

8) Автоматичне генерування специфікацій 

9) Оформлення результатів розрахунків 

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Політика навчальної дисципліни «Методи проектування-2» є складовою частиною загальної 
політики в галузі якості КПІ імені Ігоря Сікорського і полягає у виконанні викладачем і 
студентами наступних принципів. 

 Відвідування лекцій і лабораторних занять є обов'язковим. Необхідність пропуску занять 
з поважних причин заздалегідь узгоджується з викладачем з вирішенням питання щодо 
форм відпрацювання пропущеного матеріалу. У разі пропуску занять через хворобу 
викладачеві надається медична довідка. 

 На лекціях і лабораторних заняттях обов'язковим є відключення телефонів. На заліках 
забороняється використання засобів зв’язку для пошуку інформації в інтернеті. 

 На лекціях і лабораторних заняттях студенти проявляють активність. На лекціях 
виникаючі питання задаються у відведений викладачем час.  На лабораторних заняттях 
питання вирішуються по мірі виникнення в діалогової формі. За активність студентів 
на заняттях викладач призначає заохочувальні бали. 

 Лабораторні заняття виконуються командами студентів (підгрупами) Захист 
виконання повного комплексу лабораторних занять здійснюється командою студентів 
на останньому занятті і є обов'язковою умовою допуску до екзамену. 

 Лабораторні заняття повинні бути виконані і захищені до початку екзаменаційної сесії. 
Перездачі іспиту допускаються не більше двох разів під час додаткової сесії.  



 Академічна доброчесність є базовим принципом освітнього процесу і підлягає 
беззаперечному виконанню викладачем і студентами. 

 Викладач є лідером і гарантом підготовки методичних матеріалів, навчання, контролю і 
поліпшення дисципліни на сучасному рівні з урахуванням вимог міжнародних стандартів 
з використанням кращої практики підприємств та університетів світу. 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль проводиться за рішенням викладача в двох формах: експрес-опитування по 
темі попередньої лекції на початку лекції, опитування за темою заняття на початку 
лабораторного заняття. 
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 
Семестровий контроль: залік. 
Умови допуску до семестрового контролю: захист виконання повного комплексу лабораторних 
занять. 
Розрахунок рейтингових балів 

 Активність на лекціях оцінюється ваговим балом – 2. Максимальна кількість балів на 

всіх лекціях складає: 2 бал × 9 = 18 балів.  

 Активність на лабораторних заняттях оцінюється ваговим балом – 3 бали. 

Максимальна кількість балів за всі лабораторні заняття складає: 3 бали × 18 = 54  балів.  

 Виконання Домашньої контрольної роботи - 28 балів 

 Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: RC=18 + 54+ 28 = 100 

балів. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  
Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Перелік індивідуальних завдань: 

Пальник TIG 
Пальник MIG-MAG 
Механізм  подачі дроту 1,2 мм MIG-MAG 
Механізм  подачі дроту 0,6 мм MIG-MAG 
Механізм  подачі дроту TIG із присадкою 
Правильний механізм автомату для дроту 3 мм 
 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено 

 к.т.н, старшим викладачем Мінаковим Антоном Сергійовичем   

Ухвалено кафедрою смарт технологій з'єднань та інженерії поверхонь 

(протокол № 19 від 21.05.2021р.) 



Погоджено Методичною комісією Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона 

(протокол № __ від _______) 


