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Короткий зміст освітнього компоненту:  
Метою є підготовка фахівців в галузі застосування сучасних засобів проектування та 
геометричного комп’ютерного моделювання об’єктів машинобудування і процесів, що 
їм відповідають. Однією з складових частин процесу проектування та конструювання 
деталей та вузлів виробів є розробка конструкторської документації, у тому числі й 
креслеників. Особливо цінним є надбання навичок застосування геометричного мо-
делювання під час розв’язання просторових задач. 
Предмет: вивчення навчальної дисципліни є педагогічно-адаптована система понять 
про принципи моделювання тривимірних об’єктів за допомогою двовимірних проек-
ційних зображень креслеників. 
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 формування знань, вмінь та навичок виконання креслеників різного призначення; 

 розвиток просторового уявлення, необхідного при створенні нових конструкцій; 

 оволодіння методами відображень на площині просторових об’єктів; 

 вміння створювати кресленики з використанням комп’ютерних технологій. 
 
 Передумови для вивчення освітнього компоненту: дисципліна базується на по-
передній підготовці студентів з інженерної та комп’ютерної графіки, інформатики в 
межах програм навчальних закладів вищої освіти, а також, знаннях з основ фунда-
ментальних розділів дисциплін вищої математики, інформатики та обчислювальної 
техніки у відповідності до вимог обраної професії. 
 
Компетентності, яких набуває здобувач:  
Загальні компетентності:  

 Здатність до комунікації в усній та письмовій формах в професійній (науково-
технічній) діяльності. 

 Готовність використовувати, гуманітарні, математичні, природничо-наукові та за-
гально інженерні знання в професійній діяльності.  

 Знання і розуміння своєї спеціальності. 
Фахові компетентності:  

 Здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в фахо-



вій діяльності.  

 Здатність використовувати нормативні і методичні матеріали під час підготовки 
та оформлення технічних завдань на виконання випробувань та вимірювань, до-
слідницьких та експериментально-конструкторських робіт.  

 Уміння застосовувати сучасні методи і методики експерименту у лабораторних та 
виробничих умовах. 

 Уміння виконувати літературний пошук джерел, в тому числі іноземних, у профе-
сійній сфері та використовувати їх в своїй професійній діяльності. 

 
Результати навчання відповідно до освітньої програми:  

 Знати і розуміти гуманітарні, соціально-економічні, фундаментальні науки та ін-
женерні дисципліни, на яких базується спеціальність, на рівні, необхідному для 
досягнення результатів освітньої програми. 

 Розуміти методи визначення економічної ефективності та екологічної безпеки за-
ходів, спрямованих на підвищення надійності деталей машин і механізмів. 

 Застосовувати вітчизняні та міжнародні нормативні документи при виконанні нау-
ково-технічних задач розробки, виготовлення, випробування та застосування 
ефективних технологій виготовлення виробів із конкретних матеріалів. 

 Мати судження стосовно, моделювання, розробки і використання програм та 
проведення досліджень матеріалів, напівфабрикатів та виробів. 

 
Тематичний план 

 

№ те-
ми 

Назва тем (ЛК, ЛР, ПР, СЗ, СР) 

Кількість го-
дин 

очна заочна 

1 

ЛК. Основи параметричного 3D моделювання у пакеті 
Autodesk Inventor, параметричні ескізи та робочі елементи, ви-
користання геометричних та розмірних залежностей. Можли-
вості з використання пакету MS Excel та механізму насліду-
вання для забезпечення зв’язку між розмірами деталей у вузлі, 
особливості параметризації моделей деталей. 

4 0,5 

ПР. Основи роботи в пакеті: особливості інтерфейсу та нала-
годження програми, середовища моделювання, ескізів, скла-
дання та креслеників. Створення параметричних моделей ву-
зла, складання, креслеників та специфікації. Розробка параме-
тричних рядів деталей. 

4 0,5 

СР. за темою 1. 16 23 

2 

ЛК. Методи геометричного моделювання на площині та у 
просторі, основи теорії параметризації, моделі кривих ліній 
та поверхонь, методи інтерполяції, екстраполяції та апрок-
симації, однорідні координати та афінні перетворення. 

4 0,5 

ПР. Використання теорії параметризації для визначення необ-
хідної кількості параметрів геометричних об’єктів, використан-
ня формул для побудови плоских та просторових кривих. 

4 0,5 

СР. за темою 2. 16 23 

3 

ЛК. Використання майстрів проектування при моделюванні 
з’єднань, валів, зубчастих і ремінних передач, пружин тощо, 
вбудовані інженерні розрахунки, аналіз відсутності перетину 
елементів складання; редагування та створення деталей у се-
редовищі складаної одиниці. Кресленики. 

4 0,5 



ПР. Практичних робота з використання майстрів проектування 
валів, зубчастих/шлицьових зачеплень, принципи використання 
діалогових вікон при створенні 3D-моделей. Робота в середо-
вищі «Кресленик», прийоми оформлення конструкторської до-
кументації. 

4 0,5 

СР. за темою 3. 28 35 

4 

ЛК. Поняття про цифровий прототип: анімація роботи механі-
зму, схеми складання-розбирання моделей вузлів. Середови-
ще динамічного моделювання, види контактів, їх відмінність 
від складальних залежностей, пристрої графічного введення 
та виведення інженерної інформації. 

4 0,5 

ПР. Накладання умов для моделювання роботи вузлів та ме-
ханізмів, наслідування складальних залежностей або завдан-
ня з’єднань в середовищі динамічного моделювання; завдання 
рушійних умов за допомогою констант та графіків. Аналіз шви-
дкостей та прискорень елементів механізмів. 

4 0,5 

СР. за темою 4. 28 35 

Разом 

ЛК. 16 2 

ПР. 16 2 

СР. 88 116 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання: не передбачено. 
 
Методи навчання:  
1) словесні: 1.1 традиційні: лекції, пояснення, розповідь тощо;  
2) наочні: метод ілюстрацій, метод демонстрацій 
3) практичні: 3.1 традиційні: практичні заняття, семінари;  
 
Система оцінювання та вимоги:  
 

Поточна успішність  
1 Поточна успішність здобувачів за виконання навчальних видів робіт на навчальних 
заняттях і за виконання завдань самостійної роботи оцінюється за допомогою чоти-
рибальної шкали оцінок з наступним перерахуванням у 100-бальною шкалу. Під час 
оцінювання поточної успішності враховуються всі види робіт, передбачені навчаль-
ною програмою.  
1.1 Лекційні заняття оцінюються шляхом визначення якості виконання конкретизова-
них завдань. 
1.2 Практичні заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуально-
го завдання, виконання та оформлення практичної роботи. 
1.3 Лабораторні заняття оцінюються якістю виконання звітів про виконання лабора-
торних робіт. 
1.4 Семінарські заняття оцінюються якістю виконання індивідуального завдан-
ня/реферату. 
2 Оцінювання поточної успішності здобувачів вищої освіти здійснюється на кожному 
практичному занятті (лабораторному чи семінарському) за чотирибальною шкалою 
(«5», «4», «З», «2») і заносяться у журнал обліку академічної успішності. 

– «відмінно»: здобувач бездоганно засвоїв теоретичний матеріал, демонструє 

глибокі знання з відповідної теми або навчальної дисципліни, основні положення; 

– «добре»: здобувач добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 

аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає 

його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших про-



блем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного 

змісту або при аналізі практичного; 

– «задовільно»: здобувач в основному опанував теоретичні знання навчальної 

теми, або дисципліни, орієнтується у першоджерелах та рекомендованій літературі, 

але непереконливо відповідає, плутає поняття, невпевнено відповідає на додаткові 

питання, не має стабільних знань; відповідаючи на питання практичного характеру, 

виявляє неточність у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов'язувати їх із 

майбутньою професією; 

– «незадовільно»: здобувач не опанував навчальний матеріал теми (дисциплі-
ни), не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 
рекомендованій літературі, відсутнє наукове мислення, практичні навички не сфор-
мовані. 
3 Підсумковий бал за поточну діяльність визнається як середньоарифметична сума 
балів за кожне заняття, за індивідуальну роботу, поточні контрольні роботи за фор-
мулою: 
 

1 2поточ К К ... Кn
К

n

  
 , 

де 
поточ

К – підсумкова оцінка успішності за результатами поточного контролю; 

     1 2К ,К ,...,Кn  – оцінка успішності n -го заходу поточного контролю; 

     n  – кількість заходів поточного контролю. 

Оцінки конвертуються у бали згідно шкали перерахунку (таблиця 1). 
Таблиця 1 – Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатоба-

льну шкалу  

4-бальна 
шкала 

100- ба-
льна 

шкала 

4- бальна 
шкала 

100- ба-
льна 

шкала 

4- бальна 
шкала 

100- ба-
льна 

шкала 

4- бальна 
шкала 

100- бальна 
шкала 

5 100 4,45 89 3,90 78 3,35 67 

4,95 99 4,4 88 3,85 77 3,3 66 

4,9 98 4,35 87 3,80 76 3,25 65 

4,85 97 4,3 86 3,75 75 3,2 64 

4,8 96 4,25 85 3,7 74 3,15 63 

4,75 95 4,20 84 3,65 73 3,1 62 

4,7 94 4,15 83 3,60 72 3,05 61 

4,65 93 4,10 82 3,55 71 3 60 

4,6 92 4,05 81 3,5 70 
від 1,78 до 2,99 від 35 до 59 

повторне складання 

4,55 91 4,00 80 3,45 69 від 0 до 1,77 від 0 до 34  

4,5 90 3,95 79 3,4 68 повторне вивчення 

 
Підсумкове оцінювання 
1 Здобувач вищої освіти отримує залік на останньому занятті з дисципліни за резуль-
татами поточного оцінювання. Середня оцінка за поточну діяльність конвертується у 
бали за 100-бальною шкалою, відповідно до таблиці перерахунку (таблиця 1). 
 Здобувачі вищої освіти, які мають середню поточну оцінку з дисципліни нижче ніж 
«3» (60 балів), на останньому занятті можуть підвищити свій поточний бал шляхом 
складання тестів з дисципліни. 
Оцінювання знань здобувачів шляхом тестування здійснюється за шкалою: 

– «Відмінно»: не менше 90 % правильних відповідей; 
– «Дуже добре»: від 82 % до 89 % правильних відповідей; 



– «Добре»: від 74 % до 81 % правильних відповідей; 
– «Задовільно»: від 67 % до 73% правильних відповідей; 
– «Задовільно достатньо»: від 60 % до 66 % правильних відповідей; 
– «Незадовільно»: менше 60 % правильних відповідей. 

 2 Умовою отримання заліку є: 
 – відпрацювання всіх пропущених занять; 
 – середня поточна оцінка з дисципліни не нижче «3» (60 балів). 
3 За виконання індивідуальної самостійної роботи та участь у наукових заходах здо-
бувачам нараховуються додаткові бали.  
3.1 Додаткові бали додаються до суми балів, набраних здобувачем вищої освіти за 
поточну навчальну діяльність (для дисциплін, підсумковою формою контролю для 
яких є залік), або до підсумкової оцінки з дисципліни, підсумковою формою контролю 
для якої є екзамен.  
3.2 Кількість додаткових балів, яка нараховується за різні види індивідуальних за-
вдань, залежить від їх об'єму та значимості: 

– призові місця з дисципліни на міжнародному / всеукраїнському конкурсі нау-
кових студентських робіт – 20 балів; 

– призові місця з дисципліни на всеукраїнських олімпіадах – 20 балів;  
– участь у міжнародному / всеукраїнському конкурсі наукових студентських ро-

біт – 15 балів 
– участь у міжнародних / всеукраїнських наукових конференціях студентів та 

молодих вчених – 12 балів; 
– участь у всеукраїнських олімпіадах з дисципліни – 10 балів 
– участь в олімпіадах і наукових конференціях ХНАДУ з дисципліни – 5 балів; 
– виконання індивідуальних науково-дослідних (навчально-дослідних) завдань 

підвищеної складності – 5 балів. 
3.3 Кількість додаткових балів не може перевищувати 20 балів. 
4 Результат навчання оцінюється (обрати потрібне): 
 – за двобальною шкалою (зараховано/не зараховано) згідно з таблицею 2; 
 – за 100-бальною шкалою (для диференційованого заліку) згідно з таблицею 3. 
Підсумкова оцінка разом з додатковими балами не може перевищувати 100 балів. 

 
Таблиця 2 – Шкала переведення балів у національну систему оцінювання 

За 100-бальною шкалою За національною шкалою 

від 60 балів до 100 балів зараховано 

менше 60 балів незараховано 

 
Таблиця 3 – Шкала оцінювання знань здобувачів за результатами підсумково-

го контролю з навчальної дисципліни  

Оцінка 
в ба-
лах 

Оцінка за націо-
нальною шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

Оцінка Критерії 
екзамен залік 

90-100 

В
ід

м
ін

н
о

 

З
а

р
а

х
о

в
а

н
о

 

A 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, без 

прогалин, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом сформовані, усі перед-

бачені програмою навчання навчальні завдан-

ня виконані, якість їхнього виконання оцінено 

числом балів, близьким до максимального 



Оцінка 
в ба-
лах 

Оцінка за націо-
нальною шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

Оцінка Критерії 
екзамен залік 

80–89 
Д

о
б

р
е
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B 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, без 

прогалин, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформова-

ні, усі передбачені програмою навчання навча-

льні завдання виконані, якість виконання біль-

шості з них оцінено числом балів, близьким до 

максимального 

75-79 С 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, без 

прогалин, деякі практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом сформовані недостат-

ньо, усі передбачені програмою навчання нав-

чальні завдання виконані, якість виконання жо-

дного з них не оцінено мінімальним числом ба-

лів, деякі види завдань виконані з помилками 

67-74 
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 D 

Теоретичний зміст курсу освоєний частково, 

але прогалини не носять істотного характеру, 

необхідні практичні навички роботи з освоєним 

матеріалом в основному сформовані, більшість 

передбачених програмою навчання навчаль-

них завдань виконано, деякі з виконаних за-

вдань, можливо, містять помилки 

60–66 E 

Теоретичний зміст курсу освоєний частково, 

деякі практичні навички роботи не сформовані, 

багато передбачених програмою навчання на-

вчальних завдань не виконані, або якість вико-

нання деяких з них оцінено числом балів, бли-

зьким до мінімального. 

35–59 
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FX 

Теоретичний зміст курсу освоєний частково, 

необхідні практичні навички роботи не сфор-

мовані, більшість передбачених програм нав-

чання навчальних завдань не виконано, або 

якість їхнього виконання оцінено числом балів, 

близьким до мінімального; при додатковій са-

мостійній роботі над матеріалом курсу можли-

ве підвищення якості виконання навчальних 

завдань (з можливістю повторного складання) 

0–34 
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F 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні 

практичні навички роботи не сформовані, усі 

виконані навчальні завдання містять грубі по-

милки, додаткова самостійна робота над мате-

ріалом курсу не приведе до якого-небудь зна-

чущого підвищення якості виконання навчаль-

них завдань (з обов’язковим повторним кур-

сом) 

 



 Політика курсу: 

– курс передбачає роботу в колективі, середовище в аудиторії є дружнім, творчим, 
відкритим до конструктивної критики; 
– освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних за-
нять, а також самостійну роботу; 
– самостійна робота передбачає вивчення окремих тем навчальної дисципліни, які 
винесені відповідно до програми на самостійне опрацювання, або ж були розглянуті 
стисло; 
– усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін; 
– якщо здобувач вищої освіти відсутній на заняттях з поважної причини, він презен-
тує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача; 
– курсова робота повинна бути захищена не пізніше, ніж за тиждень до початку екза-
менаційної сесії (вказується за наявності); 
– під час вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні дотримуватись правил ака-
демічної доброчесності, викладених у таких документах: «Правила академічної доб-
рочесності учасників освітнього процесу ХНАДУ» 
(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart 
/pologeniya/stvnz_67_01_dobroch_1.pdf), «Академічна доброчесність. Перевірка текс-
ту академічних, наукових та кваліфікаційних робіт на плагіат» 
(https://www.khadi.kharkov.ua /fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_85_1_01.pdf), 
«Морально-етичний кодекс учасників освітнього процесу ХНАДУ 
(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart 
/pologeniya/stvnz_67_01_MEK_1.pdf). 
– у разі виявлення факту плагіату здобувач отримує за завдання 0 балів і повинен 
повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі; 
– списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використан-
ням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 
час он-лайн тестування. 
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