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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

 
Навчальна дисципліна «Цифрове моделювання об'єктів та динамічних систем» 

присвячена поглибленому вивченню системи автоматизованого проектування SolidWorks. 

Знання, які отримують студенти при вивченні дисципліни, можуть використовуватися у 
подальшому при розрахунках та проектуванні приладів та систем неруйнівного контролю та 
діагностики, їх автоматизації, а також при підготовці до виконання дипломного проекту. 

Предмет навчальної дисципліни: автоматизація проектування та цифрового моделювання 
динамічних систем та об’єктів. 

Метою навчальної дисципліни «Цифрове моделювання об'єктів та динамічних систем» є 
формування у студентів компетентностей: 

− Здатність виконувати цифрове моделювання із застосуванням новітніх комп’ютерних 
технологій для дослідження, аналізу та синтезу систем автоматизації.  

− Здатність здійснювати обґрунтований вибір програмних, апаратних та технічних рішень 
при проектуванні автоматизованих систем контролю, діагностики та управління. 

 



Після засвоєння дисципліни студенти мають продемонструвати такі результати навчання: 

− Вміти застосовувати новітні комп’ютерні технології для проведення моделювання, 
інженерних розрахунків, проектування та дослідження систем автоматизації та їх 
елементів.  

− Розуміти суть процесів, що відбуваються в об’єктах автоматизації, вміти обґрунтовувати 
вибір їх структури та технічних рішень на основі результатів цифрового моделювання та 
дослідження їх властивостей. 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання 
за відповідною освітньою програмою) 

 

Дисципліна «Цифрове моделювання об'єктів та динамічних систем»: 1) базується на знаннях, 
здобутих студентами при вивченні таких дисциплін: інженерна графіка, комп’ютерна графіка, 
фізика; 2) може бути використана під час виконання бакалаврського дипломного проекту. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни  
 

Дисципліна «Цифрове моделювання об'єктів та динамічних систем» складається з 9 тем.  
Перелік тем курсу «Цифрове моделювання об'єктів та динамічних систем»: 

Тема 1. Цифрові моделі.  
1.1 Поняття цифрової моделі.  
1.2 Види та особливості цифрових моделей.  
1.3 Методи та особливості реалізації цифрових моделей. 

Тема 2. Програмне забезпечення для створення, перегляду і обробки графічної інформації. 
2.1. Види програмного забезпечення для роботи з графікою. 
2.2 Сучасні графічні САПР та їх можливості. 
2.3 Використання САПР для побудови графічних моделей різної складності. 

Тема 3. Сучасна конструкторська документація. 
3.1 Класифікація конструкторської документації. 
3.2 Електронні моделі, як вид сучасної конструкторської документації. 
3.3 Зберігання та уніфікація технічної документації.  

Тема 4. Сучасні системи автоматичного проектування для створення графіки. 
4.1 Конструкторська комп’ютерна графіка. 
4.2 Особливості найбільш поширених сучасних САПР для моделювання. 
4.3 Можливості сучасних САПР. 

Тема 5. Спеціальні програмні засоби для розроблення систем автоматизації. 
Тема 6. Двовимірні цифрові моделі. 

6.1 Основні принципи створення двовимірних моделей. 
6.2 Методологія конструювання двовимірних моделей. 

Тема 7. Тривимірні цифрові моделі. 
7.1 Основні принципи створення тривимірних моделей. 
7.2 Методологія конструювання тривимірних моделей.  

Тема 8. Моделювання динамічних процесів.  
8.1 Візуалізація динамічних процесів. 
8.2 Анімовані цифрові моделі. 

Тема 9. Дослідження впливів на характеристики цифрових моделей та їх реалізація за 
допомогою сучасних САПР. 



4. Навчальні матеріали та ресурси 

 
Основна 

1. Барандич К. С. Системи автоматизованого проектування. Конспект лекцій [Електронний 
ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою 
«Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів» спеціальності 151 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. К. 
С. Барандич, О. О. Подолян, М. М. Гладський. – Електронні текстові дані (1 файл 3,13 Мбайт). 
– Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 97 с.  

2. Муравйов О. В. Цифрове моделювання об'єктів та динамічних систем. Практикум 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. О. В. Муравйов. – 
Електронні текстові дані (1 файл: 13,18 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 75 
с. 

 
Допоміжна 

3. Муромцев, Д. Ю. Математическое обеспечение САПР : учебное пособие / Д. Ю. Муромцев, И. 
В. Тюрин. — 2-е изд. перераб. и доп. — СПб: Лань, 2021. — 464 с. 

4. Зиновьев, Д. В. Основы моделирования в SolidWorks / Д. В. Зиновьев ; под редакцией М. И. 
Азанова. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 240 с. 

5. Платонова, О. В. Компьютерное твердотельное параметрически - управляемое моделирование 
в САПР SolidWorks. Базовый курс : учебное пособие / О. В. Платонова, Р. В. Руденский, Е. С. 
Новиков. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 71 с. 

6. Шорников, Ю. В. Компьютерное моделирование динамических систем : учебное пособие / Ю. 
В. Шорников, Д. Н. Достовалов. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 68 с. 

7. Рэдвуд, Б. 3D-печать. Практическое руководство : руководство / Б. Рэдвуд, Ф. Шофер, Б. 
Гаррэт ; перевод с английского М. А. Райтмана.. — Москва : ДМК Пресс, 2020. — 220 с. 

8. Большаков, В.П. Инженерная и компьютерная графика: Учебное пособие / В.П. Большаков, 
В.Т. Тозик, А.В. Чагина. - СПб.: БХВ-Петербург, 2013. - 288 c. 

9. Логиновский, А.Н. Инженерная 3D-компьютерная графика: Учебное пособие для бакалавров / 
А.Н. Логиновский. - М.: Юрайт, 2013. - 464 c. 

10. Тозик, В.Т. Компьютерная графика и дизайн: Учебник для нач. проф. образования / В.Т. 
Тозик, Л.М. Корпан. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 208 c. 

 
Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

 
Основні форми навчання – лекції, практичні заняття та самостійна робота студентів. 

Лекційний курс розрахований на вивчення програмного пакету SolidWorks та його можливостей і 
спрямований на більш детальне та конкретне знайомства з моделювання динамічних систем та їх 
дослідженням.  

 
 
 
 
 



№ 
з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  
(перелік дидактичних засобів, завдання на СРС з посиланням на літературу) 

1 Вступ 
Лекція 1. Цифрові моделі [1, 6].  
1.1 Поняття цифрової моделі.  
1.2 Види та особливості цифрових моделей.  
1.3 Методи та особливості реалізації цифрових моделей. 
Перегляд мультимедійної презентації за темою лекції. 
Завдання для СРС: ознайомитися з класифікацією цифрових моделей [1, 6]. 

2 Лекція 2. Програмне забезпечення для створення, перегляду і обробки графічної 
інформації [1, 2]. 
2.1. Види програмного забезпечення для роботи з графікою. 
2.2 Сучасні графічні САПР та їх можливості. 
2.3 Використання САПР для побудови графічних моделей різної складності. 
Перегляд мультимедійної презентації за темою лекції. 
Завдання для СРС: ознайомитися з можливостями та особливостями сучасних 
САПР для роботи з графікою [1, 4].   

3 Лекція 3. Сучасна конструкторська документація [1, 2].   
3.1 Класифікація конструкторської документації. 
3.2 Електронні моделі, як вид сучасної конструкторської документації. 
3.3 Зберігання та уніфікація технічної документації. 
Перегляд мультимедійної презентації за темою лекції. 
Завдання для СРС: ознайомитися з форматами електронної конструкторської 
документації, що використовуються в наш час, та методами її уніфікації [1, 2]. 

4 Лекція 4. Сучасні системи автоматичного проектування для створення графіки [1, 2]. 
4.1 Конструкторська комп’ютерна графіка. 
4.2 Особливості найбільш поширених сучасних САПР для моделювання. 
4.3 Можливості сучасних САПР. 
Перегляд мультимедійної презентації за темою лекції. 
Завдання для СРС: розглянути недоліки сучасних САПР для моделювання, 
порівняти їх можливості та виявити специфіку спрямованості [2, 9]. 

5 Лекція 5. Спеціальні програмні засоби для розроблення систем автоматизації. 
Перегляд мультимедійної презентації за темою лекції. 
Завдання для СРС: порівняти можливості програмних засобів для розробки 
систем автоматизації, виявити їх основні недоліки, переваги та спрямованость [1,7]. 

6 Лекція 6. Двовимірні цифрові моделі [1, 2]. 
6.1 Основні принципи створення двовимірних моделей. 
6.2 Методологія конструювання двовимірних моделей. 
Перегляд мультимедійної презентації за темою лекції. 
Завдання для СРС: ознайомитися зі сферами застосування двовимірних цифрових 
моделей. Визначити основні їх переваги [1, 6].  

7 Лекція 7. Тривимірні цифрові моделі [1, 2]. 
7.1 Основні принципи створення тривимірних моделей. 
7.2 Методологія конструювання тривимірних моделей. 
Перегляд мультимедійної презентації за темою лекції. 
Завдання для СРС: ознайомитися зі сферами застосування тривимірних цифрових 
моделей. Визначити основні їх переваги [1, 8]. 



8 Лекція 8. Моделювання динамічних процесів [1, 2]. 
8.1 Візуалізація динамічних процесів. 
8.2 Анімовані цифрові моделі. 
Перегляд мультимедійної презентації за темою лекції. 
Завдання для СРС: ознайомитися з законами збереження в моделях руху 
матеріальної точки та системи точок [2, 9]. 

9 Лекція 9. Дослідження впливів на характеристики цифрових моделей та їх 
реалізація за допомогою сучасних САПР [1, 2]. 
Перегляд мультимедійної презентації за темою лекції. 
Завдання для СРС: ознайомитися з основними видами факторів, вплив яких на 
цифрову модель відносно нескладно промоделювати, та особливостями побудови 
таких моделей [10]. 

 
Мета проведення практичних занять – розвиток у студентів самостійності у застосуванні 

одержаних теоретичних знань на практиці. 
Основні завдання циклу практичних занять: засвоїти основні можливості та набути 

практичних навичок роботи з САПР SolidWorks для моделювання динамічних систем.  
 
Перелік тем практичних занять: 

Тема № 1. Основи роботи з інтерфейсом САПР SolidWorks. Двомірне проектування [1, 2]. 
Тема № 2. Проектування 3D моделей [2, 4]. 
Тема № 3. Робота з массивами елементів та операції з ними [2, 4]. 
Тема № 4. Складання деталей. Проста анімація збірки. Побудова асоціативного 2D креслення [2, 4]. 
Тема № 5. Побудова асоціативного 2D креслення. Автоматичне формування конструкторської 
документації [2, 4]. 
Тема № 6. Складна анімація. Використання програми SolidWorks Motion [2, 4]. 
Тема № 7. Візуалізація цифрових моделей за допомогою додатку PhotoView 360 [2, 4]. 
Тема № 8. Моделювання процесів і впливів. Додаток SolidWorks Simulation [2, 4]. 
Тема № 9. Основи роботи, налагодження та друк на 3D принтері [2, 7]. 
Тема № 10. Створення прес-форми об’єкта для подальшого використання при штамповці на 
виробництві [2, 8]. 
Тема № 11. Дослідження руху і впливу гравітації [2, 9]. 
Тема № 12. Аеродинамічний аналіз [2, 10]. 

 

6. Самостійна робота студента 

 
У відповідності до робочого навчального плану передбачено 48 годин самостійної роботи 

студентів, з яких 20 годин - на підготовку до заліку і 28 годин на підготовку до аудиторних занять, 
опрацювання матеріалів лекцій, самостійний розв’язок додаткових задач та ознайомлення із 
навчальною літературою відповідно до структури дисципліни. Робота направлена на засвоєння та 
поглиблення вивченого матеріалу та на підготовку до занять та семестрового контролю.  

 
Самостійна робота студентів передбачає:  
• закріплення знань, отриманих під час вивчення дисципліни; 
• здобуття навичок самостійного вивчення матеріалу. 
 



Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

 
Основні вимоги для вивчення дисципліни та успішного проходження семестрового контролю:  

• правила відвідування занять: 
- у режимі очного навчання заняття відбуваються в аудиторії згідно розкладу занять; 
- у режимі дистанційного навчання заняття відбуваються у вигляді онлайн-

конференції на платформі Zoom (або будь якій аналогічний), посилання надається 
старостам груп на початку семестру.  

• правила поведінки на заняттях: 
- забороняється займатися будь-якою діяльністю, яка прямо не стосується 

дисципліни; 
- дозволяється використання засобів зв’язку лише для пошуку необхідної для 

виконання завдань інформації в інтернеті; 
- забороняється будь-яким чином зривати проведення занять; 
- поточні запитання за темою заняття необхідно прописувати в чаті конференції, щоб 

запобігти перериванню викладення матеріалу на середині. У перерві між темами 
(підтемами) ці питання будуть розглянуті. 

• правила захисту практичних завдань: 
- захист практичних робіт проходить під час проведення практичного заняття, а у 

випадку дистанційного навчання – за вибором студентів або у режимі онлайн-
конференції на платформі Zoom (кожен отримує індивідуальні запитання для усної 
відповіді) або шляхом заповнення тесту через GoogleForm; 

- у окремих випадках допускається можливість захисту не за розкладом та за 
домовленістю зі студентами. 

• правила призначення заохочувальних та штрафних балів: 
- докладна інформація про штрафні та заохочувальні бали наведена у п.8 «Види 

контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання»; 
- максимальна кількість заохочувальних та штрафних балів визначається відповідно 

до Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, Положення про поточний, календарний та семестровий контролі 
результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також інших Положень та 
рекомендацій, які діють в КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

• політика дедлайнів та перескладань: 
- перескладання будь-яких контрольних заходів передбачено тільки за наявності 

документально підтверджених вагомих причин відсутності на занятті; 
- захист практичних робіт вважається вчасним, якщо він відбувається у межах трьох 

занять після проведення практичної роботи; 
- перескладань для підвищення балів не передбачено. 

• політика округлення рейтингових балів: 
- округлення рейтингового балу відбувається до цілого числа за правилами 

округлення. 
• політика оцінювання контрольних заходів: 

- оцінювання контрольних заходів відбувається відповідно до Положення про систему 
оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положення про 
поточний, календарний та семестровий контролі результатів навчання в КПІ ім. 



Ігоря Сікорського, а також інших Положень та рекомендацій, які діють в КПІ ім. 
Ігоря Сікорського; 

- нижня межа позитивного оцінювання кожного контрольного заходу має бути не 
менше 60% від балів, визначених для цього контрольного заходу; 

- негативний результат оцінюється в 0 балів. 

Академічна доброчесність 
Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Норми етичної поведінки 
Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Оскарження результатів контрольних заходів 
У випадку незгоди із результатами контрольних заходів студенти можуть виконувати і/або 
захищати їх у присутності комісії, яка формується із викладачів кафедри АСНК. 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 
 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним 
планом: 

С
ем

ес
тр

 Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

кредити акад. год. Лекц. Практичн. 
(семін.) СРС  Семестрова атестація 

5 4 120 18 54 48 залік 

 
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, які він отримує за: 
1. П'ять контрольних робіт (80 балів); 
2. Модульну контрольну роботу (20 балів). 
 

Система рейтингових балів 
 

1) Контрольні роботи (перші дві контрольні роботи мають ваговий бал 10, три останні 
оцінюються максимум в 20 балів кожна). 
Критерії оцінювання для контрольних робіт з ваговим балом 10: 

a. творче розкриття завдання (не менше 90% потрібної інформації) – 9-10 балів; 
b. глибоке розкриття завдання (не менше 75% потрібної інформації), незначні 

неточності або неповні відповіді – 7-8 балів; 
c. достатнє розкриття завдання (не менше 60% потрібної інформації) або часткова 

наявність помилкової інформації – 6 балів; 
d. відповідь не розкриває завдання або містить помилкову інформацію – 0 балів. 

Критерії оцінювання для контрольних робіт з ваговим балом 20: 
a. творче розкриття завдання (не менше 90% потрібної інформації) – 18-20 балів; 
b. глибоке розкриття завдання (не менше 75% потрібної інформації), незначні 

неточності або неповні відповіді – 15-17 балів; 
c. достатнє розкриття завдання (не менше 60% потрібної інформації) або часткова 

наявність помилкової інформації – 12-14 балів; 
d. відповідь не розкриває завдання або містить помилкову інформацію – 0 балів. 



2) Модульна контрольна робота (максимум 20 балів за МКР). 
Критерії оцінювання для МКР: 

a. творче розкриття завдання (не менше 90% потрібної інформації) – 18-20 балів; 
b. глибоке розкриття завдання (не менше 75% потрібної інформації), незначні 
неточності або неповні відповіді – 15-17 балів; 
c. достатнє розкриття завдання (не менше 60% потрібної інформації) або часткова 
наявність помилкової інформації – 12-14 балів; 
d. відповідь не розкриває завдання або містить помилкову інформацію – 0 балів. 

 
Максимальна сума рейтингових балів студента за семестр становить 100 балів. Додаткові 

заохочувальні бали: за активність на лекційних заняттях надається від 1 до 5 заохочувальних балів. 
Розрахунок шкали (R) рейтингу: 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 
R = 2 × 10 + 3 × 20 + 20 = 100 балів. 
 

Умови допуску до заліку 
Необхідною умовою допуску до заліку автоматом (або залікової контрольної роботи) є 

зарахування всіх практичних робіт та контрольної роботи, а також рейтинговий бал RD не менше 
40 % від R, тобто 40 балів. 
 

Критерії залікового оцінювання 
Якщо RD>=0.6*R, тоді студент може отримати залік автоматом відповідно до набраного 

рейтингу або виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки, за яку може 
отримати до 21 балів; 

Якщо 0.4*R<=RD<0.6*R, тоді студент зобов’язаний писати залікову контрольну роботу, за 
яку може отримати до 21 балу. 

Залікова контрольна робота складається з 3 завдань, кожне з яких оцінюється в 7 балів. 
Максимальна кількість балів, яку можна отримати за всі завдання - 7 балів × 3 = 21 бал. 
 

Критерії оцінювання кожного окремого завдання: 
7 балів – повна  відповідь з  поясненням; 
5-6 балів – повна  відповідь без  пояснень, незначні неточності; 
4 бали – відповідь неповна, суттєві неточності; 
0 балів – відповідь відсутня або невірна. 
 
Сума стартових балів і балів за залікову контрольну роботу переводиться до залікової оцінки 

згідно з таблицею: 
 

Бали Залікова оцінка 

95-100 Відмінно  
85-94 Дуже добре 
75-84 Добре 
65-74 Задовільно 
60-64 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно  
 



9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

 
У рамках опанування дисципліни «Цифрове моделювання об'єктів та динамічних систем» 

допускається можливість зарахування сертифікатів проходження дистанційних чи онлайн курсів 
за відповідною тематикою (за попереднім узгодженням викладачем). 
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