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ВСТУП 

 

Інформація в сучасному світі перетворилася на один із найбільш 

важливих ресурсів, а інформаційні системи (ІС) стали необхідним 

інструментом практично у всіх сферах діяльності. Різноманітність завдань, що 

розв’язуються за допомогою ІС, призвело до появи безлічі різнотипних систем, 

що вирізняються за принципами побудови і закладеними в них правилами 

обробки інформації. Водночас, замовники ІС стали висувати все більше вимог, 

спрямованих на забезпечення можливості комплексного використання 

інформації в управлінні діяльністю підприємства. Отже, виникла нагальна 

необхідність розвитку методології побудови інформаційних систем. Мета такої 

методології полягає в регламентації процесу проектування ІС і забезпеченні 

управління цим процесом з тим, щоб виконувалися вимоги як до самої ІС, так і 

до характеристик процесу розробки. Навчальна дисципліна «Технології 

комп’ютерного проектування» (ТКП) є вибірковою навчальною дисципліною та 

вивчається згідно з навчальним планом підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки». 

Об’єктом навчальної дисципліни є об’єкти, системи та процеси, для яких 

реалізуються інформаційні технології проектування та управління. 

Предметом навчальної дисципліни є методологічні та математичні засади 

комп’ютерного проектування та інтегровані системи автоматизованого 

проектування технологічних процесів і складних систем. 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

лекційних занять і виконання лабораторних завдань. Також велике значення в 

процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів, 

основним елементом якої є індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

– стандарти, методи і засоби керування процесами життєвого циклу 

інформаційних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій; 



– теоретичні й практичні засади методології та технології моделювання у 

процесі дослідження, проектування та експлуатації інформаційних систем; 

– методології автоматизованого проектування; 

– сучасні комп’ютерні технології для системного, функціонального, 

конструкторського та технологічного проектування складних об’єктів і систем; 

– методологічні та математичні засади комп’ютерного проектування; 

– математичні моделі об’єктів проектування; 

– засади CAD- та CALS-технологій, побудови інтегрованих САПР; 

– CASE-технології комп’ютерного проектування; 

– методичне забезпечення щодо вибору та використання СASE-

технологій і відповідних засобів під час проектування складних систем та 

об’єктів керування; 

уміти: 

–  аналізувати предметну галузь (процеси, системи та об’єкти управління) 

проектування на підставі структурного підходу до комп’ютерного 

проектування; 

– вибирати засоби для автоматизованого проектування технологічних 

процесів різного призначення; 

– будувати моделі складних систем та об’єктів керування за допомогою 

методів та інструментів CALS- та CASE-технологій; 

– розробляти інформаційне забезпечення проекту ІС на підставі CALS- та 

СASE-засобів; 

– вибирати та використовувати певні стандарти СASE-технологій і СASE-

засоби на підставі аналізу об’єктів керування; 

– проектувати складні системи та об’єкти керування на підставі 

стандартів СASE-технологій. 



1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 

 

 

Т е м а 

Денна форма 

навчання 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

1 2 3 4 

 Модуль 1   

1 Засади проектування 10 – 

2 Завдання та види САПР 27 – 

3 Геометричне моделювання 16 – 

4 Параметричне моделювання 16 – 

5 Спеціалізовані CAD 8 – 

6 САЕ інженерні розрахунки 8 – 

7 САРР – технологічна підготовка 8 – 

8 PDM 8 – 

9 Електронна документація 8 – 

10 PLM 8  

11 Вибір САПР 12  

 Усього забезпечення аудиторних занять: ** 66 – 

 Забезпечення індивідуальних завдань:  – – 

 Забезпечення семестрового контролю:  диф. залік – – 

 Усього: 129 – 

 

Примітка: 

** − кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до 

лекцій, лабораторних занять та ін. види аудиторної роботи.



 

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ДЛЯ  САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Засади проектування 

1. Технічне завдання на НІР та проведення НІР. 

2. Порядок виконання та ефективність ОКР. 

Питання для самоперевірки 

1. CASE-технології, дати визначення. 

2. Перерахуйте основні функції САПР. 

3. Наведіть приклад CAD-програм. Опишіть одну з них. 

4. Що таке життєвий цикл виробів? 

5. Призначення технологій проектування. 

Література: [1, с. 12-67]. 

 

Тема 2 Завдання та види САПР 

1. Класифікація САПР. 

2. Види забезпечення САПР. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення САПР. 

2. Охарактеризуйте програму CAD. 

3. Принципи побудови інтегрованих систем САЕ/CAD/CAM. 

4. Переваги та недоліки систем проектування. Навести приклад та вказати 

її переваги порівняно з іншими системами. 

Література: [2, с. 44-89]. 

 

Тема 3 Геометричне моделювання 

1. Каркасне моделювання. 

2. Поверхове моделювання. 

3. Твердотільне моделювання. 



 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення геометричного моделювання. 

2.  У чому полягає суть геометричного моделювання? 

3. Назвіть складові частини геометричного моделювання. 

4. Для чого застосовують геометричне моделювання? 

Література: [3, с. 84–147]. 

 

Тема 4 Параметричне моделювання 

1. Таблична параметризація. 

2. Ієрархічна параметризація. 

3. Варіаційна (розмірна) параметризація. 

4. Геометрична параметризація. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке таблична параметризація? 

2. Поясність різницю між ієрархічною параметризацією та варіаційною 

(геометричною) параметризацією. 

3. Для чого використовується асоціативна параметризація? 

4. У чому суть методу об’єктно-орієнтованого конструювання? 

5. Якими механізмами здійснюється зміна моделі у разі зміни даних 

конструктивного елементу, який належить до нього? 

Література: [3, с. 84–147]. 

 

Тема 5 Спеціалізовані CAD 

1. AEC CAD – архітектурно-будівні САПР. 

2. EDA-проектування електронних пристроїв. 

3. Геоінформаційні системи. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть приклад проектування конструкцій. 

2. Охарактеризуйте програму CAD. 



3. Принципи побудови інтегрованих систем САЕ/CAD/CAM? 

4. Переваги та недоліки систем проектування. Навести приклад і вказати 

її переваги  порівняно з іншими системами. 

Література: [1, с. 68-107]. 

 

Тема 6 САЕ інженерні розрахунки 

1. Метод кінцевих елементів. 

2. Моделювання кінематики. 

3. Аерогідродинамічні розрахунки. 

4. Електростатика та електродинаміка. 

Питання для самоперевірки 

1.  У чому причина розповсюдженості чисельних методів у системах 

інженерних розрахунків порівняно з аналітичними методами? 

2. Назвіть основні етапи побудови розрахункової моделі. 

3. Що таке пряма та обернена задача кінематики? 

4. У яких галузях використовується обчислювальна гідроаеродинаміка? 

5. Чому задачі CFD потребують побудови деталізованих розрахункових 

сток? 

Література: [3, с. 54–81]. 

 

Тема 7 САРР – технологічна підготовка 

1. Цифрове виробництво. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть два основних підходи до автоматизованої технологічної 

підготовки. 

2. Що таке групова технологія? 

3. У чому суть генеративного підходу? 

4. Дайте поняття узагальненому технологічному процесу. 

5. Які переваги дають системи цифрового моделювання віртуального 

підприємства? 



Література: [3, с. 150–221]. 

Тема 8 PDM 

1. Функції PDM. 

2. Електронне сховище документів. 

3. Атрибути та система пошуку. 

4. Розмежування доступу. 

Питання для самоперевірки 

1.  Які дані зберігаються в PDM-системах? 

2. Назвіть основні функції PDM. 

3. Для чого використовуються атрибути класів документів? 

4. Які стани можуть мати документи стосовно ведення історії? 

5. У чому полягає суть мандатного принципу контролю доступу? 

Література: [3, с. 150–221]. 

 

Тема 9 Електронна документація 

Конструкторська документація. Особливості. Призначення. Основний 

напрям її розробки.  

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення конструкторської документації.  

2. Для чого розробляється конструкторська документація? 

3. Стадії конструкторської документації. 

4. Що таке цифровий шифр за класифікатором? 

Література: [8, с. 88–145]. 

 

Тема 10 PLM 

1. Компоненти та складові PLM. 

2. Головні процеси PLM. 

Питання для самоперевірки 

1.  Надайте визначення життєвого циклу виробу. 

2. Назвіть три ключові складові PLM-системи. 



3. Яка програмна компонента є зв’язуючою ланкою PLM-системи? 

4. Назвіть основні процеси управління життєвим циклом виробу. 

5. У чому різниця між VPDM та традиційними системами управління 

документообігом? 

Література: [4, с. 54–132]. 

 

Тема 11 Вибір САПР 

1. Ініціація процесу. 

2. З’ясування потенційних переваг системи. 

3. Формалізація вимог до системи. 

4. Аналіз витрат. 

5. Вибір системи. 

Питання для самоперевірки 

1.  Яка головна вимога стоїть перед САПР, яку вибирають? 

2. Назвіть основні етапи вибору САПР. 

3. Назвіть основні джерела витрат під час упровадження САПР. 

4. У чому полягає суть матричного методу оцінювання САПР? 

5. Які переваги дає використання матричного метода оцінювання? 

Література: [4, с. 133–201]. 

 

 



3 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

1. Створіть 12-кутну фігуру діаметром 12 см жовтого кольору згідно з 

порядком виконання лабораторної роботи. Усередині фігури розмістіть коло 

14 діаметром 5 см жовтого кольору. 

2. Створіть рівнобедрений трикутник з основою 12 см зеленого кольору 

згідно з порядком виконання лабораторної роботи. Усередині фігури розмістіть 

коло діаметром 3 см жовтого кольору. 

3. Створіть трапецію з основою 7 см, висотою 4 см зеленого кольору 

згідно з порядком виконання лабораторної роботи. Усередині фігури розмістіть 

рівносторонній трикутник зі стороною 3 см червоного кольору. 

4. Створіть дві 3D-моделі перших двох літер вашого прізвища та ім’я. 

Закругліть літери радіусом 3 мм. 

5. Створіть дві 3D-моделі перших двох літер вашого прізвища та ім’я. 

Зніміть фаску на літерах розміром 2 мм. 

6. Створіть 3D-модель склянки із зовнішнім діаметром 7 см і внутрішнім 

діаметром 6,9 см (на основі конуса). Радіус округлення 1,5 мм із зовнішнього 

боку. 

7. Створіть 3D-модель гранованої склянки із зовнішнім діаметром 7 см і 

внутрішнім діаметром 6,7 см. 

8. На основі фігури wedge cтворіть 3D-модель трисекційного сучасного 

вікна з металевого профілю, де кожна секція розташована послідовно по 

вертикалі. 

9. На основі фігури wedge cтворіть 3D-модель трисекційного сучасного 

вікна з металевого профілю, де одна секція розташована зверху на всю ширину 

вікна, а дві інші – під нею послідовно по горизонталі. 

10. Створіть тривимірну модель триколісного велосипеда. 

11. Створіть тривимірну модель настінного годинника. 

12. Створіть тривимірну модель книжкової шафи.  



13. Створіть шафу купе зі склом та поличками для одягу та вішалкою для 

одягу. 

14. Створити 3D-модель пляшки із зовнішньою різзю на горлі. 

15. Створити 3D-модель болта з різзю. 

16. Створити 3D-модель каструльки з ручками та кришкою.  

17. Створити механізм із трьох шестерень. 

18. Створити модель мальтійського механізму. 

19. Зробіть 3D-модель ноутбука. 

20. Створити вікно із трьох секцій з москітною сіткою та ручкою для 

відкриття вікна. 
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