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Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

Освітня програма Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Форма навчання Очна (денна) 

Рік підготовки, семестр 2 курс, весняний семестр 

Обсяг дисципліни 6 кр. / 180 год. 

Семестровий контроль/ 
контрольні заходи 

Екзамен / ГР 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ScheduleGroupSelection.aspx 

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор, практичні: проф. д.т.н. Коробко І.В. i.korobko@kpi.ua 

доц, к.т.н. Котляр Світлана Сергіївна s.tkachenko@kpi.ua 

Розміщення курсу https://www.sikorsky-distance.org/ 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 
Для майбутнього науковця в галузі 13 Механічна інженерія за спеціальністю 134 Авіаційна та 

ракетно-космічна техніка необхідно ознайомитися з сучасними інформаційними технологіями 

проектування конструкцій ЛА.  

Мета дисципліни – вивчити сучасні інформаційні технології проектування конструкцій ЛА. 

Предмет дисципліни – сучасні інформаційні технології проектування конструкцій ЛА. 

Програмні результати навчання: 

Компетентності: 

- здатність виконувати автоматизоване проектування і конструювання елементів ЛА з 

використанням сучасних інформаційних технологій; 

- здатність використовувати каркасну геометрію при проектуванні ЛА; 

Знання: 

- знати структуру і середовища системи автоматичного проектування; 

- знати основи ескізного проектування;  

- знати основи тривимірного проектування; 

- знати можливості вимірювальної геометрії; 

- знати особливості каркасного проектування;  

Уміння: 

- вміти використовувати сучасні системи автоматизованого проектування; 

- вміти створювати ескізні проекти;  

- вміти використовувати елементи тривимірної геометрі; 

- вміти створювати конструкції за допомогою каркасного проектування; 

Навички: 

- навички конструювати деталі та елементи ЛА; 

- самостійно обирати елементи системи проектування для створення конструкцій; 

- створювати конструкції з використанням можливостей каркасної геометрії;  

- модифікувати об’єкти каркасної геометрії;  

Досвід: 
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- досвід використання сучасних систем проектування конструкції ЛА;  

- використання каркасного проектування. 

Послідовність дій в стандартних виробничих ситуаціях: 

- використовувати сучасні інформаційні технології проектування конструкцій ЛА. 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 
Перелік дисциплін, що необхідні для успішного засвоєння дисципліни: Організація 

науково-інноваційної діяльності в аіа- та ракетобудуванні. 

Перелік дисциплін, які базуються на результатах навчання з даної дисципліни: 

Моделювання аеродинамічних явищ та процесів в умовах дозвукових, трансзвукових та 

надзвукових швидкостей. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 
Розділ 1. Основи ескізного проектування 

Тема 1.1. Основи ескізного проектування конструкцій 

Тема 1.2. Накладання обмежень на елементи конструкції при проектуванні 

Розділ 2. Основи тривимірного проектування  
Тема 2.1. Основи тривимірного проектування конструкцій  
Тема 2.2. Модифікація тривимірних об’єктів  

Тема 2.3. Перетворення тривимірних об’єктів  

Тема 2.4. Вимірювання геометричних параметрів тривимірних об’єктів 

Тема 2.5. Вимірювання масово-інерційних характеристик об’єктів 

Тема 2.6. Параметризація при проектуванні 

Розділ 3. Проектування каркасної геометрії 

Тема 3.1. Опорні елементи каркасного проектування 

Тема 3.2. Криві і направляючі каркасних конструкцій 

Тема 3.3. Моделювання каркасних поверхонь 

Тема 3.4. Створення каркасних поверхонь по направляючим 

Тема 3.5. Модифікація каркасних поверхонь 

Тема 3.6. Проектування конструкцій ЛА за допомогою каркасної геометрії 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 
Базова література: 

1. Tickoo S. CATIA V5-6R2019 for Designers, 17th Edition / Prof. Sham Tickoo. CADCIM 
Technologies, 2020. ISBN 9781640570863, 1640570861. Електронний ресурс. Режим доступу: 
https://www.google.com.ua/books/edition/CATIA_V5_6R2019_for_Designers_17th_Editi/xvwF
EAAAQBAJ?hl=ru&gbpv=1&dq=Catia&pg=PP28&printsec=frontcover 

 

Додаткова література: 

1. Kornprobst P. CATIA V5. F Flachnmodellierung / P. Kornprobst // Hanser, Germany. – 2008, 336 

p. ISBN 978-3-446-41204-0. 

2. Документація «CATIA V5 R18 User Guide». 

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 
 Лекційні заняття 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань 

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1 Розділ 1. Основи ескізного проектування 

Тема 1.1. Основи ескізного проектування конструкцій 

2 Тема 1.2. Накладання обмежень на елементи конструкції при проектуванні 

https://www.google.com.ua/search?hl=ru&gbpv=1&dq=Catia&pg=PP28&printsec=frontcover&q=inpublisher:%22CADCIM+Technologies%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjqkI2dj-39AhUj_SoKHVmMBxgQmxMoAHoECBkQAg&sxsrf=AJOqlzVlq8MyVgqSGfBQSCkezE5og0GGtQ:1679405020071
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&gbpv=1&dq=Catia&pg=PP28&printsec=frontcover&q=inpublisher:%22CADCIM+Technologies%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjqkI2dj-39AhUj_SoKHVmMBxgQmxMoAHoECBkQAg&sxsrf=AJOqlzVlq8MyVgqSGfBQSCkezE5og0GGtQ:1679405020071
https://www.google.com.ua/books/edition/CATIA_V5_6R2019_for_Designers_17th_Editi/xvwFEAAAQBAJ?hl=ru&gbpv=1&dq=Catia&pg=PP28&printsec=frontcover
https://www.google.com.ua/books/edition/CATIA_V5_6R2019_for_Designers_17th_Editi/xvwFEAAAQBAJ?hl=ru&gbpv=1&dq=Catia&pg=PP28&printsec=frontcover


№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань 

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

3 Розділ 2. Основи тривимірного проектування  
Тема 2.1. Основи тривимірного проектування конструкцій  

4 Тема 2.2. Модифікація тривимірних об’єктів  

5 Тема 2.3. Перетворення тривимірних об’єктів  

6 Тема 2.4. Вимірювання геометричних параметрів тривимірних об’єктів 

Тема 2.5. Вимірювання масово-інерційних характеристик об’єктів 

7 Тема 2.6. Параметризація при проектуванні 

8 Розділ 3. Проектування каркасної геометрії 

Тема 4.1. Опорні елементи каркасного проектування 

9 Тема 4.2. Криві і направляючі каркасних конструкцій 

10 Тема 4.3. Моделювання каркасних поверхонь 

11 Тема 4.4. Створення каркасних поверхонь по направляючим 

12 Тема 4.5. Модифікація каркасних поверхонь 

13 Тема 4.6. Проектування конструкцій ЛА за допомогою каркасної геометрії 

 
Робочим навчальним планом передбачено проведення таки видів лекційних занять: 

№ 

з/п 

Види занять  Кількість 

ауд. годин 

1 Лекції 12 

2 Опрацювання лекційного матеріалу з врахуванням індивідуальних 

занять  

14 

 Всього 26 

 

Практичні заняття 

Основні завдання циклу занять з комп’ютерного практикуму є засвоєння здобувачами умінь 

використовувати сучасні інформаційні технології  при проектування елементів ЛА, з якими 

здобувачів було ознайомлено на лекційних заняттях. 

Під час цих занять здобувачам необхідно закріпити навики роботи проектування, освоїти 

можливості різних середовищ програми і навчитися використовувати їх для проектування 

конструкції ЛА. 

Заняття з комп’ютерного практикуму проходять в спеціалізованому комп’ютерному класі під 

керівництвом викладача. Завдання до комп’ютерного практикуму включають типові приклади 

застосування засобів проектування. 

 

№ 

з/п 

Назва комп’ютерного практикуму  Кількість 

ауд. годин 

1 1. Основи ескізного проектування 2 

2 2. Основи тривимірного проектування  2 

3 3. Моделювання каркасних поверхонь 2 

4 4. Створення каркасних поверхонь по направляючим 2 

5 5. Модифікація каркасних поверхонь 2 

6, 7 6. Проектування конструкцій ЛА за допомогою каркасної геометрії 3 

 Всього 13 

 
Робочим навчальним планом передбачено проведення таки видів практичних занять: 

№ 

з/п 

Види занять  Кількість 

ауд. годин 

1 Заняття комп’ютерного практикуму  8 

2 Опрацювання занять комп’ютерного практикуму з врахуванням 5 



№ 

з/п 

Види занять  Кількість 

ауд. годин 

індивідуальних занять  

 Всього 13 

 
Контрольні роботи 

Не передбачено. 

Індивідуальні завдання 

В якості індивідуального завдання передбачено виконання графічної роботи (ГР).  

Мета: показати рівень засвоєння знань та уміння використовувати сучасні технології для 

проектування конструкцій ЛА.  

Під час ГР здобувачі створюють модель ЛА, самостійно обираючи необхідні елементи та 

команди в залежності від індивідуальних особливостей конструкції. 

 

6. Самостійна робота здобувача 
На самостійну роботу здобувача виноситься питання теоретичного матеріалу з теми лекції, 

а саме - освоєння додаткових опцій вивчених елементів, виконання ГР, підготовка до екзамену. 

№ 

з/п 

Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання Кількість 

годин СРС 

1 Опрацювання матеріалу лекційних занять 27 

2 Опрацювання завдання на СРС 27 

3 Виконання завдань практичних занять 27 

4 Виконання графічної роботи 30 

5 Підготовка до екзамену 30 

 Всього 141 

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 
Система вимог, які викладачі ставить перед здобувачем: 

Перед студентом ставляться наступні вимоги: 

 правила відвідування занять:  

o у режимі очного навчання заняття відбуваються в аудиторії згідно розкладу 

занять; 

o у режимі дистанційного навчання заняття відбуваються у вигляді онлайн-

конференції у програмі Zoom - посилання на конференцію видається на початку 

семестру. 

 правила поведінки на заняттях: 

o забороняється займатися будь-якою діяльністю, яка прямо не стосується 

предмету дисципліни або може зашкодити здоров’ю; 

o дозволяється використання засобів зв’язку лише для пошуку необхідної для 

виконання завдань інформації в Інтернет; 

o забороняється будь-яким чином не етична поведінка під час проведення занять. 

 правила призначення заохочувальних та штрафних балів: 

o докладна інформація із приводу штрафних та заохочувальних балів наведена у п.8 

«Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання»; 

o 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: 

o перескладання будь-яких контрольних заходів передбачено тільки за наявності 

документально підтверджених вагомих причин відсутності на занятті; 

o перескладань для підвищення балів  передбачено. 

 політика округлення рейтингових балів: 

o округлення рейтингового балу відбувається до цілого числа за правилами 

округлення. 

 політика оцінювання контрольних заходів: 

o 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; 

o нижня межа позитивного оцінювання кожного контрольного заходу має бути не 

менше 60% від балів, визначених для цього контрольного заходу; 

o 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. 

Загальні рекомендації 

 Лекційні, практичні заняття рекомендується відвідувати в повному обсязі.  

 Для допуску до семестрового контролю студентам необхідно відпрацювати МКР і 

виконати ГР в термінах до останнього заняття за розкладом. Семестровий контроль 

проходить в вигляді заліку. Для студентів, що не впоралися із завданнями вчасно, можливо 

відпрацювання в режимі консультацій і складання екзамену під час  додаткової сесії. 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 
Система рейтингових балів. Рейтинг здобувача з кредитного модуля складається з балів, 

що він отримує за: 

1) виконанні вправ на заняттях комп’ютерного практикуму; 

2) виконання і захист графічної роботи. 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання: 

1. Робота на заняттях комп’ютерного практикуму. 

Ваговий бал – 5. Максимальна кількість балів дорівнює 5 балів * 6 завдання до комп’ютерного 

практикуму = 30 балів. 

Завдання виконано повністю – 5 бали. 

Завдання виконано неповністю  – 2 -4  бали. 

Завдання не виконано або виконано не правильно – 0-1 бал. 

2. Графічна робота. 

https://kpi.ua/code
https://kpi.ua/code


Ваговий бал – 20. Максимальна кількість балів за виконання ГР дорівнює 10 балів за графічну 

частину + 10 балів за її захист = 10 балів. 

Моделі побудовані правильно, захист на достойному рівні – 20 балів. 

Моделі побудовані із зауваженнями, захист на середньому рівні – 10-19 балів. 

Моделі побудовані із зауваженнями, захист на низькому рівні – 5-9 балів.  

Моделі недобудовані, захист відсутній – 0-4 балів.  

 3.Розрахунок шкали (Rc) рейтингу: 

сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

Rc = 30+20=50 балів. 

Екзаменаційна складова шкали дорівнює 0,5 від RD: 

RЕ =0,5хRD = 0,5 х 100 балів = 50 балів. 

Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає: 

 RD = RС + RЕ = 50+50 = 100 балів. 

 Умови позитивної проміжної атестації 

 Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації (7 тиждень) здобувач повинен 

набрати не менше ніж 7 балів (за умови, якщо на початок 7 тижня згідно з календарним планом 

контрольних заходів «Ідеальний» здобувач має отримати 15 балів). 

 Для отримання «зараховано» з другої проміжної атестації (14 тиждень) здобувач 

матиме не менше ніж 17 балів (за умови, якщо на початок 14 тижня згідно з календарним планом 

контрольних заходів «Ідеальний» здобувач має отримати 35 балів). 

 Необхідною умовою допуску до екзамену є виконання всіх завдань на практичних заняттях, 

виконання та захист графічної роботи, а також стартовий рейтинг (rC) не менше 50 % від RС, тобто 

25 балів. 

 Екзаменаційну роботу всі здобувачі пишуть обов’язково. 

На екзамені здобувачі відповідають на три теоретичні питання і виконують графічне 

завдання. Теоретичне питання оцінюється у 10 балів кожне, а практичне завдання - 20 балів. 

Система оцінювання теоретичного питання: 

Теоретичне питання розкрито повністю – 10 балів. 

Теоретичне питання розкрито не повністю – 6 - 9 балів. 

Теоретичне питання розкрито не достатньо – 3 - 5 балів. 

Відповідь недостатня або невірна – 0 - 2 бали. 

Система оцінювання практичного завдання: 

Практичне завдання виконано без помилок – 20 балів. 

Практичне завдання виконано з помилкою, що не впливає на кінцевий результат – 15 - 19 балів. 

Практичне завдання виконано з помилкою, що впливає на кінцевий результат – 10 - 14 балів. 

Практичне завдання виконано не повністю – 5 - 9 балів. 

Практичне завдання не виконано – 0 балів. 

4. Заохочувальні бали за виконання додаткових завдань із кредитного модулю – «+» від 1 

до 5 заохочувальних балів. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 
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