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Р
ек

о
м

ен
д
о
в
ан

а 

л
іт

ер
ат

у
р
а 

(б
аз

о
в
а,

 

д
о
п

о
м

іж
н

а)
 

 
 

Робота з програмами  САПР. 

Програмний пакет AutoCad. 
 

1 2 
Знайомство з основними елементами інтерфейсу. Панелі 

інструментів програми AutoCad. 
1,3,4 

2 2 

Тема 6 Примітиви.  

Типи примітивів, напису, таблиці, розміри й заливання. 

Редагування геометрії. Основні принципи створення 

робочого складального креслення. 

1,3,4 

3 3 Геометричні примітиви й робота з ними. 1,3,4 

  

Змістовий модуль № 4. 

Робота з програмами  САПР. 

Програмний пакет Компас. 

 

4 2 

Тема 7  Загальні відомості про графічний редактор 

Компас. 

Робочий стіл. Настроювання Компас - графіки. 

Геометричні примітиви й робота зніми. Основні 

елементи інтерфейсу. Управління зображенням у вікні 

документа. Типи документів. Одиниці виміру й системи 

координат. Побудова фігур за допомогою примітивів. 

1,3,5 

5 2 
Основні елементи інтерфейсу. Управління зображенням 

у вікні документа. 
1,3,5 

6 

2 Тема 8 Прив'язки, команди конструювання об'єктів, 

редагування креслення, виміру на кресленні, 

оформлення креслення.  

Редагування креслення, виміру на кресленні. Створення 

робочого креслення. Створення складального креслення 

1,3,5 

7 2 
Типи документів. Одиниці виміру й системи координат. 

Побудова фігур за допомогою примітивів. 
1,3,5 

  Лабораторні роботи  

8 2 
Основні елементи інтерфейсу. Управління зображенням 

у вікні документа. 
2,5,6 

9 2 
Типи документів. Одиниці виміру й системи координат. 

Побудова фігур за допомогою примітивів. 
2,6 

10 2 
Точне креслення. Уведення допоміжних побудов, 

постановка розмірів. 
2,7 

11 2 Створення робочого креслення. 2,8 

12 2 Параметризація 2D,таблиці змінних.   9,10 

  
Контрольна робота за матеріалами дистанційного 

навчання 
 

Разом 

(годин) 

25   



ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Методичні вказівки до лабораторних робіт  з курсу «Комп'ютерні технології в 

проектуванні» у двох частинах.  

2. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи по курсу «Комп'ютерні 

технології в проектуванні» для студентів спеціальностей 7.05060402 – «Турбіни», 

7.05060402 –«Газотурбінні установки і компресорні станції» 7.05060102 – 

«Теплофізика»  

3. Презентації к лекціям по курсу «Комп'ютерні технології в проектуванні» для 

студентів спеціальностей 7.05060402 – «Турбіни», 7.05060402 –«Газотурбінні 

установки і компресорні станції» 7.05060102 – «Теплофізика»  

4. Л. Левковец  AutoCad базовый курс на примерах. – Санкт-Петербург «БХВ 

Петербург» 2006. 

5. Компас – График для Windows/ Руководство 1 и 2 часть, АО АСКОН, 1999 

6. https://www.youtube.com/watch?v=YM3o2xtX-Ig 

7. https://www.youtube.com/watch?v=YdBCba0QCps 

8. https://www.youtube.com/watch?v=1RrBcblYCyk 

9. https://www.youtube.com/watch?v=pYlxQlWmLEQ  

10. https://www.youtube.com/watch?v=t092-WzlkP4 

 

 

Контрольні питання 

1. Способи введення координат в програмі AutoCad, абсолютні і відносні координати. 

2.  Об'єктна прив'язка в програмі AutoCad, завдання і режими об'єктної прив'язки.  

3.  Динамічне введення даних в програмі AutoCad.  

4. Команди редагування об'єктів креслення в програмі AutoCad. 

5. Робота з текстом в програмі AutoCad. 

6. Призначення і параметри команд редагування, що задаються, в програмі AutoCad:  

MIRROR(дзеркало), MOVE(перенесення). 

7.  Призначення і параметри команд редагування, що задаються, в програмі AutoCad: 

CHAMFER (фаска), FILLET(сполучення) 

8. Призначення і параметри команд редагування, що задаються, в програмі AutoCad: 

TRIM (обрізувати), SCALE (масштаб). 

9. Створення шаблону креслення, одиниці вимірювання, використовувані в програмі 

КОМПАС. 

10.  Види креслень в програмі КОМПАС. 

11.  Види і призначення прив'язок в програмі КОМПАС.  

12.  Призначення панелі спеціального управління в програмі КОМПАС.  

13.  Одиниці вимірювань і системи координат в КОМПАС.  

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Рекомендована 

література (базова, 

допоміжна) 

1 Розрахунково - графічна робота 1,2  

https://www.youtube.com/watch?v=YM3o2xtX-Ig
https://www.youtube.com/watch?v=YdBCba0QCps
https://www.youtube.com/watch?v=1RrBcblYCyk
https://www.youtube.com/watch?v=pYlxQlWmLEQ
https://www.youtube.com/watch?v=t092-WzlkP4


14.  Призначення і робота з інструментальною панеллю в програмі КОМПАС. 

15.  Призначення рядка параметрів в програмі КОМПАС. 

16.  Редагування об'єктів креслення в програмі КОМПАС. 

17. Лабораторна робота №  1 (виконати в програмі Компас) 

18. Лабораторна робота №  2 (виконати в програмі Компас) 

19. Лабораторна робота № 4  

20. Лабораторна робота № 5  

 

 

 

Питання та відповіді надсилайте на е-mail: myhaylovai@gmail.com 

 

Доцент каф. турбінобудування, к.т.н.    Михайлова І.О. 
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