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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів* – 4 

Галузь знань 

13 «Механічна 

інженерія» 

Вибіркова 

 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

131 – Прикладна 

механіка 

Модулів – _____1___ 
                  (кількість семестрів) 

Технологія 

машинобудування 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 5-й 6-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

____КР____ 
   ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

9-й 11-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,67 

самостійної роботи 

студента – 5,0 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

16 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

14 год. 6 год.  

Самостійна робота 

90 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання 

 КР 

Вид контролю:  

іспит 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30/90 

* 1 кредит = 30 год. 

Кількість кредитів = 120/30 = 4. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліна «САПР технологічної оснастки» є складовою частиною циклу 

дисциплін професійної підготовки магістра за спеціальністю 131 – «Прикладна 

механіка».  

Робоча навчальна програма даної дисципліни передбачає крім лекційного 

курсу проведення лабораторних занять. 

Програма навчального курсу передбачає: засвоєння методології 

автоматизованого проектування технологічної оснастки і вирішення питань що 

виникають в процесі роботи, тощо. Вміння розробляти та застосовувати засоби 

автоматизації проектування технологічної оснастки в цілому та за окремими 

вузлами і деталями. 

Програма вивчення дисципліни «САПР технологічної оснастки» побудована 

відповідно до місця і значення дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

магістра зі  спеціальності 131 – «Прикладна механіка». Перелік базових 

дисциплін, засвоєння яких необхідно для вивчення дисципліни: «Вища 

математика», «Нарисна геометрія й інженерна графіка», «Обчислювальна техніка 

й програмування», «Технологія конструкційних матеріалів», «Ріжучий 

інструмент», «Теорія різання» «Теоретичні основи технології виготовлення 

деталей та складання машин», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», 

«Матеріалознавство», «Металорізальні верстати», «Технологічна оснастка» тощо. 

У свою чергу дисципліна „САПР технологічної оснастки” є  основою для 

вивчення інших спеціальних дисциплін технологічного спрямування: «Технологія 

автоматизованого виробництва», «Автоматизація технологічних процесів 

виробництва» тощо. 

Мета: Метою вивчення дисципліни є надання майбутнім фахівцям 

систематизованих відомостей щодо методології автоматизованого проектування 

технологічної оснастки.  

Предметом дисципліни є вивчення студентами основ володіння деякими 

системами САПР, отримання навичок вибору системи для умов конкретного 
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підприємства, вміння вирішувати завдання впровадження системи, її адаптацію, 

проведення бази даних. Лабораторні заняття повинні сприяти кращому засвоєнню 

студентами матеріалу курсу лекцій і закріпленню отриманих теоретичних знань. 

Сформувати у студентів навички діяти відповідно своїх професійних 

обов’язків у конкретних ситуаціях; уміння використовувати набуті знання у 

практичній професійній діяльності. 

 Завдання: навчити студентів практично користуватися сучасними 

системами автоматизованого проектування технологічної оснастки, підготувати 

професійних користувачів САПР. Дана дисципліна є важливою у циклі 

технологічних дисциплін. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

– методику та алгоритм автоматизованого проектування технологічної 

оснастки; 

– сучасні комплекси автоматичних систем проектування; 

– шляхи подальшого розвитку автоматизації процесів проектування і 

виробництва технологічної оснастки. 

уміти: 

– читати і розуміти схеми і креслення за фахом;  

– складати проектні документи за фахом;  

– складати технічні завдання на проектування цехів і підрозділів; 

– користуватися прикладними програмами, операційними системами ЕОМ для 

автоматизації процесів проектування технологічної оснастки; 

– виконувати розрахункові роботи при проектування технологічної оснастки з 

використанням прикладних програм. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. САПР ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСНАСТКИ 

Змістовий модуль 1.1. Принципи підготовки 

та організація автоматизованого проектування. 

 

Тема 1. Вступ. Традиційне й автоматизоване проектування. 

1. Сутність САПР ТО. 

2. Традиційний метод проектування: методика конструювання, принципи 

конструювання.  

3. Автоматизоване проектування: сутність проектування, особливості методики. 

Тема 2. Методика підготовки вхідної інформації. 

1. Джерела вхідної інформації. 

2. Методи кодування кількісної, геометричної і якісної інформації. 

3. Канонічне представлення вхідної інформації в бланку й у пам'яті ЕОМ. 

Тема 3. Інформаційна база автоматизованого проектування. 

1. Бібліотека конструктивних елементів (КЕ) пристосувань. 

2. Характеристика конструктивних елементів. 

3. Функціональний поділ, типізація і нормалізація КЕ. 

4. Структура і кодування КЕ. 

5. Графічне представлення КЕ. 

6. Робочі креслення деталей і посадкових місць елемента. Розробка бібліотеки КЕ. 

Тема 4. Бібліотека типових зображень і її розробка. Організація 

інформаційної бази. 

1. Типові зображення (ТЗ) і їхнє представлення. 

2. Розробка складу бібліотеки ТЗ. 

3. Алгоритм і програма побудови ТЗ.  

4. Інформаційна модель конструкції пристосування. 

5. База даних. 
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Змістовий модуль 1.2. Особливості проектування елементів 

і технологічної оснастки в цілому. 

Тема 5. Синтез конструкції пристосування. 

1. Інформаційно-пошукова система САПР ВП. 

2. Метод синтезу. 

3. Задачі синтезу конструкцій і методи їх рішення. 

4. Рішення обчислювальних і логічних задач. 

Тема 6. Алгоритмізація синтезу настановних, затискних і направляючих 

елементів пристосувань. 

1. Схема конструкції функціональних груп настановних, затискних і 

направляючих елементів та їхній вибір.  

2. Конструктивне втілення схем функціональних груп настановних, затискних і 

направляючих елементів. 

Тема 7. Алгоритми синтезу корпусних деталей пристосувань. 

1. Синтез корпусних деталей. 

2. Визначення схем корпусних деталей. 

Тема 8. Автоматизація отримання конструкторської документації. 

1. Програмне забезпечення автоматизованого креслення. 

2. Принципи алгоритмізації формування складальних креслень. 

3. Визначення структури складального креслення. 

4. Побудова опису складального креслення в ЕОМ. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

 л п лаб с.р  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1. САПР ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСНАСТКИ 

Змістовий модуль 1.1 Принципи підготовки  

та організація автоматизованого проектування. 

Тема 1. Вступ. 

Традиційне й 

автоматизоване 

проектування. 

 

12 1  1 10 11 0,5  0,5 10 

Тема 2. Методика 

підготовки вхідної 

інформації. 

13 2  1 10 13,5 0,5  1 12 

Тема 3. Інформаційна 

база автоматизованого 

проектування. 

14,5 2,5  2 10 15,5 1  0,5 14 

Тема 4. Бібліотека 

типових зображень і її 

розробка. Організація 

інформаційної бази. 

16,5 2,5  2 12 16 1  1 14 

Змістовий модуль 1.1 2    2      

Разом за змістовим 

модулем 1.1 
58 8  6 44 56 3  3 50 

Змістовий модуль 1.2. Особливості проектування елементів 

і технологічної оснастки в цілому. 

Тема 5. Синтез 

конструкції 

пристосування. 

16 2  2 12 17 1  1 15 

Тема 6. 

Алгоритмізація 

синтезу настановних, 

затискних і 

направляючих 

елементів 

пристосувань. 

14 2  2 10 17 1  1 15 

Тема 7. Алгоритми 

синтезу корпусних 

деталей пристосувань. 

14 2  2 10 15 0,5  0,5 14 

Тема 8. Автоматизація 

отримання 

конструкторської 

14 2  2 10 11 0,5  0,5 10 
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документації. 

Змістовий модуль 1.2 2    2      

Разом за змістовим 

модулем 1.2 
60 8  8 44 60 3  3 54 

Забезпечення 

індивідуальних 

завдань (КР) 

     2    2 

Забезпечення 

семестрового 

контролю 

2    2 2    2 

Усього годин 120 16  14 90 120 6  6 108 
 

5. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 
Визначення, переробка і кодування вхідних даних для 

автоматизованого проектування технологічної оснастки. 
2 1 

2 Конструктивні елементи та робота з ними. 2 1 

3 Робота з базами даних САПР ТО. 2 - 

4 
Розробка алгоритму автоматизованого розрахунку 

контрольного пристосування. 
2 1 

5 
Розробка алгоритму автоматизованого розрахунку 

настановно-затискного пристосування. 
3 1 

6 
Проектування загального виду пристосування з 

використанням прикладних програм. 
3 1 

 Усього  14 6 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Організація автоматизованого проектування на 

виробництві. Роботи по автоматизації проектування. 

10 10 

2 Кодувальні таблиці елементів, поверхонь, кутів і їх 

проекцій. 

10 12 

3 Складальне креслення типу елемент. Умови застосовності і 

коротка характеристика конструктивних елементів (КЕ). 

Визначення положення системи координат КЕ і його 

деталей. 

10 14 

4 Нормативно-довідкова інформація. Система керування 

базами даних. База даних і система керування бази даних 

12 14 
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(СКБД) САПР верстатних пристосувань (ВП). 

5 Евристичні методи алгоритмізації синтезу. Принципи 

рішення геометричних задач. 

12 15 

6 Схема і конструктивне втілення функціональних груп 

направляючих елементів та їхній вибір.  

10 15 

7 Алгоритми конструктивного втілення схем кондукторних 

плит і корпусів. Методи адаптації САПР. 

10 14 

8 Інформаційна модель креслення. Визначення формату 

креслення і масштабу креслення. Одержання на ЕОМ 

креслень деталей і специфікацій пристосувань. 

10 10 

 Усього забезпечення самостійної роботи* 88 104 

 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ)  2 

 Забезпечення семестрового контролю 2 2 

 Усього  90 108 

Примітка: 

* - кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, 

практичних занять та інші види аудиторної роботи. 

 

7. Методи навчання 

1. Проведення лекційних занять для вивчення та засвоєння теоретичного 

матеріалу. 

2. Лабораторні та практичні заняття із застосуванням комп’ютерної техніки 

та програмних комплексів. 

3. Використання інтерактивних наочних матеріалів (фільми, презентації). 

 

8. Методи контролю 

Контроль знань студента здійснюється на підставі методики здійснення 

комплексної діагностики їх знань.  

При комплексному оцінюванні знань визначаються види робіт та критерії їх 

оцінювання з урахуванням особливостей даного навчального курсу. Критеріями 

оцінки знань є: 

а) при усних відповідях студентів: повнота розкриття питання; логіка 

викладеної та обґрунтованої власної думки, посилання на практичний досвід, 

результати наукових досліджень; вміння аналізувати, узагальнювати, робити 

порівняння та висновки; 
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б) при виконанні письмових завдань: повнота розкриття питання; цілісність, 

системність, логічна послідовність, акуратність виконання роботи і 

літературного оформлення, наявність розрахунків, схем малюнків, правильність 

тестових відповідей; 

в) при здійсненні пошуково-аналітичної роботи: обсяг і відповідність 

тематиці підібраного матеріалу; надійність та офіційність джерел інформації, 

обґрунтованість зроблених висновків. 

 

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 
 

Вид занять 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Лекції 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 - 10 

Лаб. роб. 1 2,5 3 3,5 3,5 3 2 1,5 - 20 

Поточн. 

контр.: 

реферат 

        -  

 

 

50 опитування 5 6 7 7 7 7 6 5 

ін.види 

поточн. 

контр. 

        

Усього         20 100 

Т1, Т2 ... Т11 – теми  
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Вид робіт Оцінка балів 

Поточний контроль здійснюють під час проведення 

лекційних і лабораторних занять, він має на меті перевірку 

рівня підготовленості студентів з певних розділів (тем) 

навчальної програми і виконання конкретних завдань. 

Поточний контроль (відповіді при опитуванні, підготовка та 

виступ з рефератом, виконання тестів, розв’язання 

ситуаційних завдань, задач, тестування) проводиться та 

оцінюється за питаннями, які винесені на лекційні заняття, 

самостійну роботу, лабораторні роботи. 

50 балів 

Підсумковий контроль виконують з метою оцінювання 

результатів навчання студентів. Загальна оцінка кожного 

змістового модулю складається з поточних оцінок і з оцінки 

виконання модульної контрольної роботи. 

20 балів 

Відвідування лекцій, наявність конспекту 10 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 

 

1. САПР технологічної оснастки: Робоча програма навчальної дисципліни: для 

студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського із галузі знань 13 – «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 

– «Прикладна механіка», освітній ступень «магістр» / розробник О.В. Троцко. – 

Кременчук: КрНУ, 2018. – 15 с. 

1. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «САПР технологічної оснастки» для студентів Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського із галузі знань 13 – 

«Механічна інженерія» за спеціальністю 131 – «Прикладна механіка», освітній 

ступень «магістр» денної та заочної форм навчання. 

2. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «САПР технологічної оснастки» для студентів Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського із галузі знань 13 – 

«Механічна інженерія» за спеціальністю 131 – «Прикладна механіка», освітній 

ступень «магістр» денної та заочної форм навчання. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «САПР 

технологічної оснастки» для студентів Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського із галузі знань 13 – «Механічна 

інженерія» за спеціальністю 131 – «Прикладна механіка», освітній ступень 

«магістр» денної та заочної форм навчання. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. С.Н.Корчак. Системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов, приспособлений и режущих инструментов. М., Машиностроение, 

1986. – 352 с. 

2. И.П.Норенков. Введение в автоматизированное проектирование технических 

устройств и систем. М., Вища школа, 1986. – 311 с. 
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3. Системы автоматизированного проектирования: Учеб. пособие для втузов: в 9 

кн. / Под ред. И.П. Норенкова. М.: Высш. Школа, 1986. 

4. Л.И.Пирогов. Система автоматизированного проектирования станочных 

приспособлений. Кременчуг, КГПУ, 2000. – 216 с. 

Допоміжна 

5. Н.М.Капустин, В.В.Павлов и др. Диалоговое проектирование технологических 

процесов. М., Машиностроение, 1983. – 255 с. 

6. В.Д.Цветков. Системно-структурное моделирование и автоматизация 

проектирования технологических процессов. Минск, Наука и техника, 1979. – 

261 с. 

7. Автоматизированные системы технологической подготовки производства в 

машиностроении. Под ред.  Г.К.Горанского, М., Машиностроение, 1976. – 240 с. 

8. А.Ф.Прохоров. Основные этапы разработки систем автоматизированного 

проектирования.  Методические рекомендации НИИТЕРМ, М., 1986. – 256 с. 

9. А.Ф.Прохоров. Принципы построения САПР технических систем. 

Методические рекомендации НИИТЕРМ, М., 1986. – 284 с. 

10. САПР и графика, М., периодич. изд. 

 

12. Інформаційні ресурси 

 

Пошукові та інформаційні системи Інтернет 

1. Google : Пошукова системи Інтернет. - Режим доступу до електронних 

ресурсів: http://www.google.com.ua/ 

2. Rambler : Пошукова системи Інтернет. - Режим доступу до електронних 

ресурсів: http://www.yandex.ua/?ncrnd=1462...... 

Бібліотечно-бібліографічні ресурси 

1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: Інтернет-сторінка. 

- Режим доступудо електронних документів: http://www.nbuv.gov.ua/. 
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2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: Система каталогів 

і картотек. - Режим доступу до електронних документов 

http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html. 

3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова 

система сайту : Система каталогів і картотек : Каталог книжкових видань : Пошук 

у електронному каталозі. – Режим доступу до електронних документів : 

http://www.nbuv.gov.ua/db/opac.html. 

4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова 

система сайту : Система каталогів і картотек : Електронний фонд (тематичні та 

видові зібрання публікацій) : Електронна бібліотека авторефератів дисертацій : 

Пошук у електронній бібліотеці авторефератов дисертацій. - Режим доступу до 

електронних документів. - http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html. 
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