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1.  Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5 
Галузь знань 

13 Механічна інженерія 
За вибором ВНЗ 

Модулів – 1 

Спеціалізація (професійне 

спрямування): Технологія 

машинобудування 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання _____-

___ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

150 

8-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента - 8 

Другий (магістерський) 

рівень освіти 

 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

30 год. 6 год. 

Самостійна робота 

100 год. 138 год. 

Індивідуальні завдання:   

год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 

для заочної форми навчання – 0,09 

 

 

2. Мета навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни – підготувати фахівця для проектування раціональних 

технологічних процесі виготовлення типових деталей, складальних одиниць 

машин і механізмів, з використанням прогресивного і високопродуктивного 



4 
 

  

обладнання за допомогою сучасних систем автоматизованої конструкторсько-

технологічної підготовки виробництва. 

Завдання вивчення дисципліни. Знання, які студенти отримують при 

вивченні цієї дисципліни використовуються як у курсовому, так і в дипломному 

проектуванні. Також ці знання студенти випускники зможуть використовувати 

для подальшої роботи на підприємствах машинобудівного профілю, де активно 

впроваджуються сучасні системи автоматизованої конструкторсько-

технологічної підготовки виробництва. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати 

загальні компетентності: здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел; вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми; навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій; здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних 

ідей; здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; здатність 

працювати автономно та в команді. Фахові компетентності: здатність 

проводити аналіз існуючих та нових технологічних процесів механічної обробки 

заготовок; здатність використовувати САD/САЕ на етапах життєвого циклу 

виготовлення промислових виробів; здатність проводити планування 

дослідження із залученням сучасних інформаційних технологій, формувати цілі 

дослідження, складати техніко-економічне обґрунтування досліджень, що 

проводяться; здатність надати науково-практичне обґрунтування проектів; 

здатність створювати технологічні процеси механічної обробки деталей та 

заготовок використовуючи набуті знання із застосуванням комп’ютерних 

технологій та програмного забезпечення; здатність, використовуючи знання 

форм і методів наукового пізнання, застосовувати їх у галузі механічної 

інженерії; здатність прогнозувати зміни в технологіях формоутворення деталей 

та заготовок, використовуючи патентні дослідження, рекомендації і стандарти, 

світову наукову та технічну літературу; здатність встановлювати закономірності 

процесів, що відбуваються при механічній обробці деталей, здатність обробляти 

отримані результати, аналізувати і осмислювати їх; здатність застосовувати 

програмне забезпечення для проектування технологічних процесів обробки 

матеріалів з науково - обґрунтованим вибором обладнання, інструменту, 

режимів різання, стратегії; здатність до розробки технологічних процесів 

виготовлення деталей з формуванням необхідних властивостей поверхневого 

шару; очікувані програмні результати навчання: вміння вільно володіти 

базою даних Search; вміння проектувати технологічні процеси механічної 

обробки заготовок із застосуванням програмного продукту Techcard; вміння 

використовувати можливості автоматизації Techcard та електронної бази даних 
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ImBase з метою підбору раціонального обладнання, розрахунку режимів 

обробки та формування комплекту технологічної документації. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Знайомство з програмним забезпеченням 

автоматизованого конструкторсько-технологічного проектування 

Intermech. 

 

Тема 1 Розвиток систем автоматизованого проектування 

технологічних процесів 

Системи автоматизованого виробництва. CALS-технології. Життєвий цикл 

продукції. Цілі і задачі автоматизації. Можливості автоматизації проектування 

технологічних процесів. Історія створення САПР. Класифікація існуючих САПР 

ТП. Рівні автоматизації. Концепція послідовної автоматизації. 

Лекції – 4 год 

Література - [7, 8, 9, 10, 11,12] 

 

Тема 2 Знайомство з програмним продуктом Intermech. Основні 

модулі користувача 

Завантаження основних модулів користувача. Завантаження модулю 

Search, вхід до системи. Робоче вікно навігатора Search. Основні елементі 

навігатора Search: робочий стіл, пошта, щоденник, всі документи, об’єкти, 

документи в процесах, канцелярські документи, канцелярські доручення. 

Структура архіву документів Search. Інтерфейс користувача. Налаштування 

кольорової схеми вікна навігатора. Редагування типів документів. Підключення 

зовнішніх програм для роботи з різними типами файлів. 

Лекції – 4 год 

Література - [1] с.5-21; [3]; [4] с.13-78; [6] 

 

Тема 3 Основи роботи з базою даних Search. Пошук та формування 

вибірок даних користувача в Search 

Робота з базою даних Search. Створення документів та об’єктів. Карточка 

документу\об’єкту Search. Робота з документами\об’єктами: редагування, 

видалення. Робота з архівом Search. Робота із складом об’єктів: дерево складу, 

структура об’єкту, візуалізатор зав’язків, фільтрація складу за типами об’єктів. 

Робота з документацією на об’єкт. Створення звітів. Способи пошуку 

документів\об’єктів в базі даних Search. Застосування вибірок. Версії документів 
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і об’єктів. Робота зі сповіщеннями щодо змінення: створення, редагування. 

Електронний документооборот. 

Лекції – 4 год 

Література - [1] с.22-53; [4] с.79-302; [6] 

 

Змістовий модуль 2. Використання Techcard для проектування 

технологічних процесів механічної обробки деталей 

 

Тема 4 Основи роботи з модулем технологічного проектування 

Techcard 

Знайомство з системою Techcard. Системи, що входять до складу Techcard. 

Модулі проектування Techcard, елементи керування. Вироби, головне вікно 

керування. Робота з документами. Створення розцеховочних маршрутів. Робота 

з шаблонами розцеховочних маршрутів. Призначення заготовки на виріб, робота 

з довідниками. Призначення допоміжних матеріалів на виріб, основний 

матеріал, матеріал замінник. Вибірки даних. Комплекти відомостей. Комплекти 

технологічних документів. 

Лекції – 4 год 

Література - [1] с.54-81; [5] с.7-122; [6] 

 

Тема 5 Основи створення технологічного процесу обробки деталі в 

Techcard 

Створення технологічного процесу обробки деталі, вікно редагування 

техпроцесу. Завдання загальних відомостей техпроцесу. Проектування 

маршруту обробки: вибір операцій, переходів. Призначення обладнання, 

різального, вимірювального інструменту та оснащення. Розрахунок режимів 

обробки і нормування операцій. Створення ескізів операцій механічної обробки. 

Редактор технологічних ескізів CADMECH-T. Створення OLE-ескізів. 

Формування комплекту технологічної документації, редагування комплекту 

документі, редагування документів. 

Лекції – 4 год 

Література - [1] с.82-123; [4] с.123-289; [6] 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Змістові модулі 

(теми) 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
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Змістовий модуль 1. Знайомство з програмним забезпеченням автоматизованого 

конструкторсько-технологічного проектування Intermech. 

Тема 1 Розвиток 

систем 

автоматизованого 

проектування 

технологічних 

процесів 

16 4 - - - 10 10 - - - - 10 

Тема 2 Знайомство з 

програмним 

продуктом Intermech. 

Основні модулі 

користувача 

24 4 - 2 - 20 29 2 - 2 - 25 

Тема 3 Основи роботи 

з базою даних Search. 

Пошук та формування 

вибірок даних 

користувача в Search 

30 4 - 6 - 20 25 - - - - 25 

Разом за змістовим 

модулем 1 
70 12 - 8 - 50 64 2 - 2 - 60 

Змістовий модуль 2. Використання Techcard для проектування технологічних процесів 

механічної обробки деталей 
Тема 4 Основи роботи 

з модулем 

технологічного 

проектування 

Techcard 

28 4 - 4 - 20 38 2 - 2 - 34 

Тема 5 Основи 

створення 

технологічного 

процесу обробки 

деталі в Techcard 

52 4 - 18 - 30 48 2 - 2 - 44 

Разом за змістовим 

модулем 2 
80 8 - 22 - 50 86 4 - 4 - 78 

Термін проведення заліку – 12-й тиждень семестру 

Усього годин 150 20 - 30 - 100 150 6 - 6 - 138 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1 Знайомство з програмним продуктом Intermech. Основні модулі 

користувача 

2 

2 Тема 2 Основи роботи з базою даних Search. Інтерфейс користувача. 4 

3 Тема 3 Пошук та формування вибірок даних користувача в Search 2 

4 Тема 4 Основи роботи з модулем технологічного проектування Techcard 4 

5 Тема 5 Основи створення технологічного процесу обробки деталі в 

Techcard 
6 

6 Тема 6 Створення технологічного процесу обробки деталі типу “втулка” 6 

7 Тема 7 Створення технологічного процесу обробки деталі типу “вал” 6 

 Разом 30 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1 Розвиток систем автоматизованого проектування технологічних 

процесів. Історія створення систем автоматизація технологічної 

підготовки виробництва 

10 

2 Тема 2 Знайомство з програмним продуктом Intermech. Основні модулі 

користувача. Модуль управління проектами IMPROJECT. Можливості 

документообороту. Редактор шаблонів процесів 

20 

3 Тема 3 Основи роботи з базою даних Search. Модулі налаштування бази 

даних Search. 
20 

4 Тема 4 Основи роботи з модулем технологічного проектування Techcard. 

Формування вибірок Techcard. Комплекти відомостей. Комплекти 

технологічних документів 

20 

5 Тема 5 Основи створення технологічного процесу обробки деталі в 

Techcard. Модуль перегляду Techcard. АРМ перекладання техпроцесів. 

Редактор технологічних ескізів CADMECH-T 

30 

 Разом 100 
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9. Індивідуальні завдання 

 

 Для студентів денної форми навчання – підготовка докладу. 

Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота. 

 

10. Методи навчання 

 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання: 

 розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу; 

 пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; 

 бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять; 

 ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх символічне 

зображення (малюнки, схеми, графіки); 

 практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні 

практичних завдань; 

 аналітичний метод – мисленого або практичного розкладу цілого на 

частини з метою вивчення їх суттєвих ознак; 

 індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до 

загального; 

 дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від 

загального до окремого, одиничного; 

 проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації. 

 

11. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 

Після вивчення курсу студенти повинні знати та вміти: володіти базою 

даних Search; вміти виконувати фільтрацію та пошук необхідної інформації в 

Search, володіти базою даних довідників ImBase та IMH; створювати 

технологічні процеси обробки деталей та формувати комплект технологічної 

документації в модулі технологічного проектування Techcard. Мати уявлення: 

про основні програмні продукти, які застосовуються у машинобудуванні; про 

особливості розробки технологічних процесів за допомогою програмного 

забезпечення Intermech. Свої знання студенти повинні вільно висловлювати як у 

письмовій, так і в усній формі. 
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12. Засоби оцінювання 

 

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних 

заняттях, захист індивідуального домашнього завдання, аудиторна контрольна 

робота. 

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, 

розв’язання задачі, тестування. 

 

13. Критерії оцінювання 

 
Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль  

№1 

Змістовий модуль  

№2 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 100 

10 20 20 25 25 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

85-89 В 
добре  

75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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14 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Комп’ютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва» для 

студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131  «Прикладна 

механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна 

інженерія» та 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» спеціаліхації 

«Авіаційні двигуни та енергетичні установки» галузі знань «Механічна 

інженерія» / Укл. ст. викл. Кучугуров М.В., доц., к.т.н. Павленко Д.В. – 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – 124 с.  

2. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни 

«Комп’ютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва» для 

студентів всіх форм навчання спеціальності 131  «Прикладна механіка» 

спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна 

інженерія» та 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» спеціаліхації 

«Авіаційні двигуни та енергетичні установки» галузі знань «Механічна 

інженерія» / Укл. ст. викл. Кучугуров М.В., доц., к.т.н. Павленко Д.В. – 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – 16 с. 

 

15  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова література 

 

3. Шутко В., Булгак С. Techcard V6.0 как неотъемлемое звено 

корпоративной среды автоматизации предприятия [електронний ресурс] / САПР 

и графика, №9, 2005 г. Режим доступу: https://sapr.ru/article/14566 

4. http://www.intermech.ru - Керівництво користувача Search 

5. http://www.intermech.ru - Керівництво користувача Techcard 

 

16  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

6. https://www.youtube.com/results?search_query=Intermech 

7. https://www.osp.ru/cio/2002/11/172361/ 

8. https://helpiks.org/5-73701.html 

9. http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=102987 

10. https://studopedia.ru/8_149926_vozmozhnost-avtomatizatsii-

proektirovaniya-tehnologicheskih-protsessov.html 

11. https://life-prog.ru/2_69111_zadachi-sapr-tr.html 

12. http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?index=17&layer=1&tutindex=4 
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https://studopedia.ru/8_149926_vozmozhnost-avtomatizatsii-proektirovaniya-tehnologicheskih-protsessov.html
https://studopedia.ru/8_149926_vozmozhnost-avtomatizatsii-proektirovaniya-tehnologicheskih-protsessov.html
https://life-prog.ru/2_69111_zadachi-sapr-tr.html
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?index=17&layer=1&tutindex=4

