
 

Дисципліна Основи систем автоматизованого проектування 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до вивчення дисципліни «Основи систем автоматизованого 

проектування» є забезпечення достатнього рівня теоретичних знань і 

практичних навичок у здобувачів вищої освіти з: технологія конструкційних 

матеріалів та матеріалознавство, опір матеріалів, деталі машин, 

взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання, нарисна геометрія, 

інженерна та комп’ютерна графіка, інформатика, електротехніки, електроніки 

та мікросхемотехніки, а також технічного креслення.  
Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

знати: 

– типові проектні процедури процесу проектування; 

– типові схеми (маршрути) процесу проектування; 

– етапи проектування; 

– види забезпечень САПР; 

– технічні рішення конструктивних елементів будівель та споруд; 

–основні фізико-механічні властивості конструктивних матеріалів; 

– положення чисельних методів розрахунку сільськогосподарських 

конструкцій, що призначені для їх послідуючої реалізації на ЕОМ; 

– основні особливості комп’ютерних технологій при проектуванні 

сільськогосподарських машин та споруд різного призначення; 

– сучасне програмне забезпечення, довідкову та нормативну літературу, 

– прийоми роботи, що використовуються при створенні двомірних креслень 

та схем в системі AutoCAD; 

– прийоми роботи, що використовуються при створенні структурних, та 

електричних принципових схем в програмі AutoCAD Electrical. 

вміти: 

– виконувати двомірні креслення деталей та схем в системі автоматизованого 

проектування AutoCAD; 

– виконувати креслення структурних схем систем керування та електричних 

принципових схем пристроїв в системі проектування AutoCAD Electrical, 

створювати власні бібліотеки електронних компонентів.  

– побудувати математичну модель будівельних конструкцій і обрати 

ефективний метод її реалізації; 

– скласти алгоритм розв’язання задачі на основі прийнятої математичної 

моделі; 

– використовувати аналітичні та чисельні методи для розрахунку 

конструкцій; 

– проводити розрахунки стержневих систем для визначення параметрів їх 

напружено-деформованого стану. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Основи систем автоматизованого проектування» є 

досить важливою у формуванні здобувачів вищої освіти теоретичних знань і 

практичних навиків  основ функціонування систем автоматизованого 

проектування (далі – САПР) і навичок роботи з системами автоматизації 

інженерної діяльності, надання уявлення про основи комп'ютерних 

технологій рішення задач проектування та про алгоритми і особливості 

програм по реалізації розглянутих задач проектування 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПР 7. Аналізувати та оцінювати ризики, проблеми у професійній діяльності й 

обирати ефективні шляхи їх вирішення. 

ПР 9. Відшуковувати, обробляти, аналізувати та оцінювати інформацію, що 

стосується професійної діяльності, користуватися спеціалізованим 

програмним забезпеченням та сучасними засобами зберігання та обробки 



інформації. 

ПР 16. Знати основи і розуміти принципи функціонування технологічного 

обладнання та устаткування галузі (відповідно до спеціалізації).  

ПР 18. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані з вибором 

матеріалів, виконанням необхідних розрахунків, конструюванням, 

проектуванням технічних об’єктів у предметній галузі (відповідно до 

спеціалізації). 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 

СК 5. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення та інтегрувати їх в освітнє 

середовище. 

СК 7. Здатність аналізувати ефективність проектних рішень, пов’язаних з 

підбором, експлуатацією, удосконаленням, модернізацією технологічного 

обладнання та устаткування галузі/сфери відповідно до спеціалізації. 

СК 8. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для 

вирішення професійних завдань, відповідно до спеціалізації. 

СК 11. Здатність використовувати у професійній діяльності основні 

положення, методи, принципи фундаментальних та прикладних наук. 

СК 12. Здатність виконувати розрахунки технологічних процесів в галузі. 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до проведення 

практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, схеми), 

інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, лабораторні, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


