




 

1. Опис навчальної дисципліни 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни Найменування показ-

ників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 7 
Галузь знань: 

13  Механічна інженерія   
Вибіркова 

Модулів – 2
 

Рік підготовки:
 

Змістових модулів – 4 

Спеціальність: 133 «Галузеве 

машинобудування» 3-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  к/р 

Семестр 

5-й/6-й 7-й/8-й Загальна кількість го-

дин – 210 

Освітньо-професійна програма 

«Галузеве машинобудування» 

Лекції 

20/16 год. 6/2 год. 

Практичні, семінарські 

20/14 год. 6/6 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

80/60 год. 108/82 год. 

Вид контролю 

Тижневих годин для 

денної форми навчан-

ня: 

аудиторних – 2,67/2; 

самостійної роботи 

студента – 5,33/4. 

Освітній ступінь: бакалавр 

Залік/іспит 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і ін-

дивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5/0,5; 

для заочної форми навчання – 0,11/0,1. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни — продовжити ознайомлення студентів з су-

часними методами проектування та конструювання з використанням можливос-

тей обчислювальної техніки. Знання можливостей обчислювальної техніки та за-

собів її програмування й вміння ними користуватися є необхідною умовою успі-

шної роботи сучасного інженера у САПР. Проектування та конструювання транс-

портних засобів, їх вузлів та агрегатів в теперішній час є неможливим без засто-

сування сучасних програмних продуктів. Зараз існує безліч програмних засобів, 

що використовуються для проектування та конструювання у машинобудуванні, 

які дають користувачеві різні функціональні можливості. Найбільш ефективними 

є повнофункціональні, “важкі” програмні засоби САПР, до яких відноситься PTC 

Creo  система тривимірного твердотільного параметричного моделювання. Ос-

новна концепція проектування в Creo полягає у тому, що замість двовимірного 

креслення спочатку створюється тривимірна модель, а потім, на її основі, крес-

лення. Дисципліна “3-вимірні технології конструювання автомобіля” присвячена 

ознайомленню з основними положеннями та особливостям застосування тривимі-

рного конструювання на прикладі програмного продукту Creo, і готує студентів 

до використання цього програмного продукту  під час  вивчення дисципліни 

САПР, інших дисциплін предметної області, а також курсового та дипломного 

проектування та подальшій професійній діяльності. 

Завдання  навчальної дисципліни — засвоїти  методику використання три-

вимірного параметричного твердотільного програмного продукту Creo для конс-

труювання колісних транспортних засобів, їх вузлів та агрегатів починаючи від 

створення 3D моделі деталі та складального вузла і закінчуючи створенням крес-

лень деталей та складальних вузлів на основі їх моделей й автоматичної генерації 

специфікацій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають наступ-

них компетентностей і програмних результатів навчання. 

Загальні компетентності:  

ЗК 1 − Здатність застосовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
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ЗК 2 − Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 − Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 4 − Здатність працювати самостійно та у складі команди. 

ЗК 7 − Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 

Фахові компетентності спеціальності:  

ФК 1 − Здатність застосовувати типові аналітичні методи та комп'ютерні 

програмні засоби для розв'язування інженерних завдань галузевого машинобуду-

вання. 

ФК 4 − Здатність втілювати інженерні розробки для отримування практич-

них результатів. 

ФК 8 − Здатність демонструвати творчий та інноваційний потенціал у прое-

ктних розробках. 

ФК 10 − Здатність розробляти плани і проекти, спрямовані на досягнення 

поставленої мети та зорієнтовані на наявні ресурси. 

ФК 11 − Здатність застосовувати норми галузевих стандартів. 

ФК 12 − Здатність використовувати знання у розв'язуванні завдань підви-

щування якості продукції та її контролювання. 

ФК 14 − Здатність демонструвати розуміння, у яких царинах можна викори-

стовувати інженерні знання. 

ФК 15 − Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

ФК 17 − Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практи-

чні навички для розв’язання типових задач спеціальності. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1 − Здатність демонструвати знання і розуміння засад фундаменталь-

них та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування. 

ПРН 2 − Здатність демонструвати знання з механіки і машинобудування та 

окреслювати перспективи їхнього розвитку. 

ПРН 5 − Здатність використовувати отримані знання в аналізуванні інжене-

рних об’єктів, процесів та методів. 
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ПРН 8 − Здатність демонструвати розуміння і вміння застосовувати методи 

конструювання типових вузлів та механізмів відповідно до поставленого завдан-

ня. 

ПРН 11 − Здатність демонструвати фахові майстерність і навички. 

ПРН 16 − Здатність розробляти деталі та вузли машин на базі систем авто-

матизованого проектування. 

ПРН 19 − Здатність розуміти потребу самостійно навчатися впродовж жит-

тя. 

ПРН 20 − Здатність використовувати знання у розв'язуванні завдання з під-

вищення якості продукції. 

ПРН 21 − Розуміння принципів конструювання механізмів і машин та обла-

днання різного призначення для машинобудування та методів їх розрахунку. 

ПРН 22 − Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що пе-

редбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризу-

ється комплексністю та невизначеністю умов. 

ПРН 24 − Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціа-

лізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збиран-

ня та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засо-

бів, застосування інноваційних підходів.  

ПРН 26. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність 

за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; відповідальність за професій-

ний розвиток окремих осіб та/або груп осіб; здатність до подальшого навчання з 

високим рівнем автономності. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

-  особливості та методику створення 3D моделей складальних вузлів тран-

спортних засобів; 

-  особливості та методику створення креслень деталей; 

-  особливості та методику створення складальних креслень;. 
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-  особливості та методику створення специфікацій. 

вміти: 

-  самостійно вести проектування вузла чи агрегата транспортного засобу 

методом знизу догори з використанням технології 3D моделювання; 

-  виконувати аналіз спроектованої конструкції; 

-  використовувати ЕОМ та програмний продукт PTC Creo, що застосову-

ються для проектування та конструювання. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Специфікація та особливості оформлення креслень. 

Тема 1. Вступ. Основні напрями дисципліни. 

1.1 Зв’язок дисципліни з іншими дисциплінами присвяченими автоматизації 

конструювання. 

1.2 Основані модулі Creo Parametric, що підлягають вивченню, та їх інтер-

фейс. 

Тема 2. Створення специфікацій у Creo. 

2.1 Специфікація як таблиця. 

2.2 Вимоги до параметрів моделей деталей та параметрів моделі збірки. 

2.3 Порядок заповнення і доповнення параметрів моделі. 

2.4 Послідовність дій при створенні специфікації суміщеної з кресленням 

збірки, вставка таблиці. 

2.5 Послідовність дій при створенні специфікації як окремого документа. 

Тема 3. Особливості створення креслень складальних одиниць. 

3.1 Порядок постановки позицій деталей на складальному кресленні та при-

ведення їх до вимог ДСТУ. 

3.2 Зв'язок між специфікацією та складанням кресленням під час постановки 

номерів позицій деталей. 

3.3 Редагування штриховки на складальному кресленні. 

Тема 4. Особливості постановки кругових розмірів в кресленнях. 
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4.1 Проставляння базового кола.  

4.2 Проставляння та нахил осьових ліній.  

4.3 Проставляння кутових розмірів на поличці виноски згідно вимог ДСТУ. 

Тема 5. Особливості створення та відображення видів, розрізів і перетинів в 

кресленнях. 

5.1 Створення складних ламаних кутових і ступінчастих перетинів в крес-

леннях. 

5.2 Створення складних ламаних кутових і ступінчастих перетинів в моде-

лях. 

Змістовий модуль 2. Опції створення видів, шорсткість та допуски, ство-

рення форматів креслень. 

Тема 1. Особливості створення та відображення видів перетинів і розрізів в 

кресленнях. 

1.1 Вид повернутий (накладений), розірваний. 

1.2 Категорія перетину: половинний, локальний, місцевий, перетин-розріз. 

Тема 2. Особливості постановки та відображення розмірів в кресленнях. 

2.1 Проставляння розмірів типу набігаючий, ламаний. Розрив виносної лінії, 

нахилений розмір. 

2.2 Проставляння та відображення допустимих відхилень розмірів. 

2.3 Проставляння та відображення конструктивних та технологічних баз. 

2.4 Проставляння та відображення позиційних допусків, допустимих відхи-

лень форми та розміщення поверхонь. 

Тема 3. Шорсткість поверхонь в кресленнях. 

3.1 Вибір типу знаку шорсткості. 

3.2 Вибір та проставляння параметрів шорсткості. 

Тема 4. Створення та використання символів користувача в кресленнях. 

4.1 Створення символа користувача. 

4.2 Створення примітки символа користувача. 

4.3 Групування та атрибути символа користувача. 

4.4 Послідовність вставляння символа користувача у креслення. 
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Тема 5. Створення форматів документів 

5.1 Особливості використання середовища ескізу для створення форматів. 

5.2 Графічні примітиви середовища ескізу 

5.3 Редагування параметрів примітивів 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 1. Автоматизація створення специфікацій. 

Тема 1. Особливості створення таблиць у Creo. 

1.1 Значення і вміст комірки таблиці, аналогія з таблицями Excel. 

1.2 Вставляння і редагування рядків і стовпчиків таблиці, зміна розмірів 

рядків і стовпчиків таблиці. 

Тема 2. Створення статичної області таблиці специфікації. 

2.1 Зв’язок статичної області специфікації з документами ДСТУ. 

2.2 Порядок заповнення статичної області таблиці специфікації. 

Тема 3. Створення динамічної частини таблиці специфікації. 

3.1 Добавляння гнучкої області в таблицю специфікації. 

3.2 Добавляння параметрів гнучкої області через дерево моделі. 

3.3 Атрибути гнучкої області: дублювання,рекурсивний,плоский,індексація. 

3.4 Налагодження атрибутів стовпчика Кількість таблиці специфікації. 

Тема 4. Вставляння будь-яких параметрів моделі в стовпчик специфікації 

Примітка. 

4.1 Вставляння системних змінних маса, аркуш та ін. 

4.2 Вставляння параметрів. 

Змістовий модуль 2. Копіювання-вставляння конструктивних елементів, 

масиви та гнучкі елементи. 

Тема 1. Особливості копіювання-вставляння конструктивних елементів. 

1.1 Поняття внутрішнього та зовнішнього ескізу тривимірних операцій. 

1.2 Застосування внутрішнього ескізу під час копіювання. 

1.3 Поняття залежної та незалежної копії. 

1.4 Спеціальне вставляння. Параметри спеціального вставляння. 

1.5 Переміщення та обертання під час вставляння, копіювання між різними 
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моделями. 

Тема 2. Продвинуті опції створення масивів. 

2.1 Особливості створення масивів типу: розмір, напрям, вісь, заповнення, 

таблиця, крива. 

2.2 Створення та використання масивів прив’язки. 

Тема 3. Особливості створення та використання рівнянь у Creo. 

3.1 Поняття незалежної змінної t, межі її зміни. 

3.2 Використання параметричних рівнянь для створення кола, гіперболи, 

параболи, прямої. 

Тема 4. Створення та використання гнучких елементів в Creo. 

4.1 Поняття гнучких елементів, приклад гнучких елементів, їх відмінність 

від елементів створених за допомогою таблиць сімейств. 

4.2 Способи створення гнучких елементів. 

4.3 Створення гнучкого елемента попередньо в моделі. 

4.4 Створення гнучкого елемента на «льоту» під час вставляння моделі в 

збірку. 

4.5 Програмування кроку пружини. 

4.6 Особливості придання гнучкості пружинам постійного та змінного кро-

ку, врахування підрізу витків. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Кількість годин 

Денна, денна скорочена 

форма 

Заочна, заочна скороче-

на  форма 

у тому числі у тому числі 

Назви змістових модулів і тем 

усього 
л п лаб с.р. 

усьо-

го л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Специфікація та особливості оформлення креслень. 

Тема 1. Вступ. Основні на-

прями дисципліни. 
12 2 2  8 8    8 

Тема 2. Створення специфіка-

цій у Creo. 
12 2 2  8 10 1 1  8 

Тема 3. Особливості створен- 12 2 2  8 10 1 1  8 
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ня креслень складальних оди-

ниць. 

Тема 4. Особливості постав-

ляння кругових розмірів в 

кресленнях.  

12 2 2  8 8,5 0,5   8 

Тема 5. Ламані, кутові та сту-

пінчасті, розрізи і перетини в 

кресленнях. 

12 2 2  8 9,5 0,5 1  8 

Разом за змістовим модулем 1 60 10 10  40 46 3 3  40 

Змістовий модуль 2. Опції створення видів, шорсткість та допуски, створен-

ня форматів креслень. 

Тема 1. Особливості створен-

ня та відображення видів пе-

ретинів і розрізів в креслен-

нях. 

12 2 2  8 9,5 0,5 1  8 

Тема 2. Особливості простав-

ляння та відображення розмі-

рів в кресленнях. 

12 2 2  8 10 1 1  8 

Тема 3. Шорсткість поверхонь 

в кресленнях. 
12 2 2  8 9,5 0,5 1  8 

Тема 4. Створення та викори-

стання символів користувача 

в кресленнях. 

12 2 2  8 8,5 0,5   8 

Тема 5. Створення форматів 

документів. 
12 2 2  8 8,5 0,5   8 

Разом за змістовим модулем 2 60 10 10  40 46 3 3  40 

ІНДЗ ( к/р)      28    28 

Семестровий контроль (залік)           

Усього годин за семестр 120 20 20  80 120 6 6  108 

Модуль 2 

Змістовий модуль 1. Автоматизація створення специфікацій. 

Тема 1. Особливості створен-

ня таблиць у Creo. 
10 2 1  7 6    6 

Тема 2. Створення статичної 

області таблиці специфікації. 
11 2 2  7 8,5 0,5 1  7 

Тема 3. Створення динамічної 

частини таблиці специфікації. 
12 2 2  8 8,5 0,5 1  7 

Тема 4. Вставляння будь-яких 

параметрів моделі в стовпчик 

специфікації Примітка. 

12 2 2  8 8  1  7 

Разом за змістовим модулем 1 45 8 7  30 31 1 3  27 

Змістовий модуль 2. Копіювання-вставляння конструктивних елементів, масиви та 

гнучкі елементи. 
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Тема 1. Особливості копію-

вання-вставляння конструк-

тивних елементів. 

12 2 2  8 7    7 

Тема 2. Продвинуті опції 

створення масивів 
11 2 2  7 8  1  7 

Тема 3. Особливості створен-

ня та використання рівнянь у 

Creo. 

10 2 1  7 8  1  7 

Тема 4. Створення та викори-

стання гнучких елементів в 

Creo. 

12 2 2  8 8 1 1  6 

Разом за змістовим модулем 2 45 8 7  30 31 1 3  27 

ІНДЗ ( к/р)      28    28 

Семестровий контроль (іспит)           

Усього годин за семестр 90 16 14  60 90 2 6  82 

Усього  210 36 34  140 210 8 12  190 

 

5. Теми семінарських занять 

 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

    

 Усього   

 

6. Теми практичних занять 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

1 2 3 4 

Модуль 1 

1 Створення параметрів моделі. 2 1 

2 
Використання параметрів моделі для створення складально-

го креслення та специфікації. 
2 1 

3 Створення складних перетинів у кресленнях. 2 1 

4 Створення шаблонів форматів. 2  

5 Створення кругових розмірів і розмірів на поличці. 2 1 

6  Створення креслення складної деталі. 4  

7 Створення символів користувача в кресленнях 2 1 

8 Використання символів користувача в кресленнях. 2 1 

1 2 3 4 

9 Проведення модульного контролю. 2  

 Усього за семестр. 20 6 
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Модуль 2 

1 Cтворення статичної області таблиці специфікації 2 1 

2 Створення гнучкої області таблиці специфікації 2 1 

3 Копіювання та вставка конструктивних елементів 2 1 

4 Розширені опції створення масивів 2 1 

5 Створення гнучких конструктивних елементів та моделей 2 1 

6 
Використання гнучких конструктивних елементів та моделі 

у складальних моделях 
2 1 

7 Проведення модульного контролю. 2  

 Усього за семестр 14 6 

 Разом за 2 семестри 34 12 

 

7. Теми лабораторних занять 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

    

 Усього   

 

8. Самостійна робота 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

Модуль1 

1 Вступ. Основні напрями дисципліни. 8 8 

2 Створення специфікацій у Creo. 8 8 

3 Особливості створення креслень складальних одиниць. 8 8 

4 Особливості поставляння кругових розмірів в кресленнях.  8 8 

5 
Ламані, кутові та ступінчасті, розрізи і перетини в креслен-

нях. 
8 8 

6 
Особливості створення та відображення видів перетинів і 

розрізів в кресленнях. 
8 8 

7 
Особливості проставляння та відображення розмірів в крес-

леннях. 
8 8 

8 Шорсткість поверхонь в кресленнях. 8 8 

9 
Створення та використання символів користувача в крес-

леннях. 
8 8 

10 Створення форматів документів. 8 8 

 Забезпечення індивідуальних завдань ( к/р)  28 

1 2 3 4 

 Усього за семестр 80 108 

Модуль 2 

1 Особливості створення таблиць у Creo. 7 6 
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2 Створення статичної області таблиці специфікації. 7 7 

3 Створення динамічної частини таблиці специфікації. 8 7 

4 
Вставляння будь-яких параметрів моделі в стовпчик специ-

фікації Примітка. 
8 7 

5 
Особливості копіювання-вставляння конструктивних елеме-

нтів. 
8 7 

6 Продвинуті опції створення масивів 7 7 

7 Особливості створення та використання рівнянь у Creo. 7 7 

8 Створення та використання гнучких елементів в Creo. 8 6 

 Усього забезпечення аудиторних занять   

 Забезпечення індивідуальних завдань ( к/р)  28 

 Усього за семестр 60 82 

 Забезпечення семестрового контролю   

 Усього  140 190 

 

9. Методи навчання 

Лекційні заняття, практичні заняття, індивідуальні завдання, контрольні ро-

боти. 

10. Методи контролю 

Опитування, тестування, письмові контрольні роботи, залік, іспит. 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Оцінюванні результатів навчання проводиться відповідно до Положення 

про проведення поточного та семестрового контролю (зі змінами) 

(http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/PPPSK.pdf, http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/PPPSK_N_Z.pdf) 

в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. 

Згідно з ним використовується 100-бальна шкала оцінювання. Для здобувачів ви-

щої освіти, які навчаються за ОПП «Галузеве машинобудування» є можливість на 

кафедрі автомобілів і тракторів пройти навчання за курсами «Основи 3D моделю-

вання у середовищі Creo Parametric (Pro/Engineer)», в рамках отримання неформа-

льної освіти. Результати навчання за цими курсами можуть бути визнані та зара-

ховані за дисципліною «3-вимірні технології конструювання автомобілів» в обсязі 

до 20 балів: http://at.kdu.edu.ua/uk/content/osnovy-3d-modelyuvannya-u-

seredovyshchi-creo-parametric-proengineer  
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Денна форма (залік) 

 

Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль 

№2 Вид занять 

Т1 – Т5 Т1 – Т4 

Сума 

Лекції 5 5 10 

Поточний контроль  25 25 50 

Практичні 20 20 40 

Усього 50 50 100 

 

Денна форма (іспит) 

Змістовий модуль 

№1 

Змістовий мо-

дуль №2 Вид занять 

Т1 – Т4 Т1 – Т4 

Контроль Сума 

Лекції 5 5  10 

Поточний контроль  20 20  40 

Практичні 15 15  30 

Іспит   20 20 

Усього 40 40 20 100 

 

Заочна форма (залік) 

Вид занять Бали 

Лекційні 10 

Практичні 40 

Контрольна робота 50 

Усього 100 

 

Заочна форма (іспит) 

Вид занять Бали 

Лекційні 10 

Практичні 30 

Контрольна робота 40 

Іспит 20 

Усього 100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 

74-81 С 
добре 

64-73 D 

60-63 Е 
задовільно 

зараховано 

35-59 FX 
незадовільно з можливіс-

тю повторного складання 

не зараховано з можливі-

стю повторного складан-

ня 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни  

«3-вимірні технології конструювання автомобілів» для студентів денної форми 

навчання за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування». 

2. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дис-

ципліни  «3-вимірні технології конструювання автомобілів» для студентів денної 

форми навчання за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування». 

 

 

13. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Минеев М.А. Pro/Engineer Wildfire 2.0/3.0/4.0: Самоучитель Москва: Компью-

терПресс, 2006. 608 с. 

2. Шульга И. Pro/Engineer: Базовый курс, Санкт-Перербург: БХВ-Петербург, 2012. 

709 с. 

3. CREO Help Center/Creo Parametric. 
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Допоміжна 

 

1. Грэхам Гари., Стеффен Деннис. Pro/ENGINEER 2001. 3-е издание. Москва: Ло-

ри, 2003. 363 с. 

2. Степанов А.М.  Pro/ENGINEER: Специальный справочник. Санкт-Перербург: 

Питер, 2002. 624 с. 

3. Степанов Н.В., Голованов А.А. Проектирование в Pro/ENGINEER 2001 / ред. Д. 

Г. Красковского. – М.: КомпьютерПресс, 2002. 320 с. 

4. Чемоданова Т.В. Pro/ENGINEER: Деталь, Сборка, Чертеж. Санкт-Перербург: 

БХВ-Петербург, 2003. 560 с. 


