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 Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

4,5 

Галузь знань 

__13 Механічна інженерія _ 
(шифр і найменування) 

вибіркова 

 

Модулів – 1 

Спеціальність (освітня 

програма, спеціалізація) 
131 Технології 

машинобудування 
(код і найменування) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 135 

8-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента - 8 

Освітній ступінь: 

перший (бакалаврський) 

рівень освіти 

20 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

 год.  год. 

Лабораторні 

20 год. 8 год. 

Самостійна робота 

95 год. 123 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуаль-

ної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,42 

для заочної форми навчання – 0,10 
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1. Мета навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни – підготувати фахівця для проектування раціональних 

технологічних процесів виготовлення типових деталей, складальних одиниць 

машин і механізмів, з використанням прогресивного і високопродуктивного 

обладнання за допомогою сучасних систем автоматизованої конструкторсько-

технологічної підготовки виробництва. В сучасний період прикладна програма NX 

CAM є однією з найпотужніших систем автоматизованого проектування 

технологічних процесів (САПРТП). Вона дозволяє розв’язати великий спектр 

завдань від формування 3D моделі та креслення виробу до підготовки керуючих 

програм для верстатів з ЧПК. Жодне з крупних машинобудівних підприємств не 

обходиться без використання систем САПР ТП. Тому при підготовці фахівців у 

вищих навчальних закладах збільшують  акцент щодо курсів САПР. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчення основних понять, положень та 

особливостей розробки керуючих програм для верстатів з ЧПУ з використанням 

ЄОМ та програмного продукту NX CAM. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати: 

загальні компетентності:  
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність працювати в команді. 

ЗК6. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

фахові компетентності: 

ФК1. Здатність аналізу матеріалів, конструкцій та процесів на основі законів, 

теорій та методів математики, природничих наук і прикладної механіки.  

ФК3. Здатність проводити технологічну і технікоекономічну оцінку 

ефективності використання нових технологій і технічних засобів. 

ФК4. Здатність здійснювати оптимальний вибір технологічного обладнання, 

комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх 

експлуатації. 

ФК7. Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування 

(CAD), виробництва (CAM), інженерних досліджень (CAE) та спеціалізоване 

прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань з 

прикладної механіки. 

ФК8.Здатність до просторового мислення і відтворення просторових об’єктів, 

конструкцій та механізмів у вигляді проекційних креслень та тривимірних 

геометричних моделей. 

ФК9. Здатність представлення результатів своєї інженерної діяльності з 

дотриманням загальноприйнятих норм і стандартів. 
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ФК10. Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об’єктів 

та процесів, що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні основних механічних 

теорій та практик, а також базових знаннях суміжних наук. 

очікувані програмні результати навчання:  
РН5) виконувати геометричне моделювання деталей, механізмів і конструкцій 

у вигляді просторових моделей і проекційних зображень та оформлювати результат 

у виді технічних і робочих креслень;  

РН8) знати і розуміти основи інформаційних технологій, програмування, 

практично використовувати прикладне програмне забезпечення для виконання 

інженерних розрахунків, обробки інформації та результатів експериментальних 

досліджень; 

РН11) розуміти принципи роботи систем автоматизованого керування 

технологічним обладнанням, зокрема мікропроцесорних, вибирати та 

використовувати оптимальні засоби автоматики; 

РН12) навички практичного використання комп’ютеризованих систем 

проектування (CAD), підготовки виробництва (САМ) та інженерних досліджень 

(CAE); 

РН16) вільно спілкуватися з професійних питань усно і письмово державною 

та іноземною мовою, включаючи знання спеціальної термінології та навички 

міжособистісного спілкування. 

  

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи фрезерної обробки в NX CAM. 

 

Тема 1 Основи роботи в модулі обробки NX CAM 

Загальні відомості про модуль обробки NX CAM: ініціалізація обробки й 

завантаження геометричної моделі деталі; види шаблонів обробки; робота з 

навігатором операцій; завдання різального інструменту (через параметри або 

завантаження з бази даних); завдання геометрії деталі й заготовки; створення 

операцій обробки, групування операцій; параметри операцій. 

Лекція – 2год 

Література – [3] c.6-25; [4]; [6] 

 

Тема 2 Чорнове фрезерування, операція CAVITY_MILL в NX САМ 

Операція CAVITY_MILL: основи, рівні різання і шаблон різання, параметри 

різання, допоміжні переміщення (Параметри без різання), швидкості і подачі, 

перевірка траєкторії інструменту, верифікація (перевірка) операцій, операція 

CAVITY_MILL – доробка, верифікація операцій - продовження 

Лекція – 4год 

Література – [1]; [3] c.26-41; [4]; [6] 
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Тема 3 2,5 осьове фрезерування – обробка плоских граней в NX САМ 

2.5-осьовий фрезерування - обробка плоских граней, операція обробки підлоги 

і стін (FLOOR_WALL), контрольна геометрія, операція обробки дна і стінок з 

урахуванням ЗВПО (FLOOR_WALL_IPW), інші параметри операцій 

FLOOR_WALL, операція обробки граней на основі кордонів (FACE_MILL), підхід 

до контуру, обробка піднутрень, обробка похилих граней, операція 

SOLID_PROFILE_3D. 

Лекція – 4год 

Література – [1]; [3] c.42-61; [4]; [6] 

 

Тема 4 2,5 осьове фрезерування – обробка по Z рівням в NX САМ 

2.5-осьове фрезерування: обробка по Z-рівням, операція ZLEVEL_PROFILE, 

операція ZLEVEL_CORNER; параметр управління нахилом, обробка похилих 

поверхонь; дообробка кутів деталі, завдання інструменту за посиланням. 

Лекція – 2год 

Література – [1]; [3] c.62-67; [4]; [6] 

 

Тема 5 2,5 осьове фрезерування – обробка з використанням границь – 

PLANAR MILL 

2.5-осьове фрезерування: обробка з використанням границь - PLANAR_MILL, 

обробка контурів, обробка тіл на основі границь; параметри границь; способи 

завдання границь; редагування границь; корекція інструменту. 

Лекція – 2год 

Література – [1]; [3] c.74-84; [4]; [6] 

 

Змістовий модуль 2. Додаткові технологічні та нестандартні можливості 

обробки деталей в NX CAM 

 

Тема 6 Обробка отворів в NX САМ 

Обробка отворів, операція свердління, використання геометричних груп, 

нарізування різьблення мітчиком, свердління отворів довільної орієнтації, 

фрезерування отворів, різьбофрезеровання. 

Лекція – 2год 

Література – [1]; [3] c.94-105; [4]; [6] 

 

Тема 7 3 осьова обробка в NX САМ, контурні операції 

3-осьовий фрезерування: контурні операції, операції FIXED_CONTOUR і 

CONTOUR_AREA, багатопрохідний контурна обробка, 3D-корекція інструменту, 

виділення похилих і ненаклонному ділянок, підобласті обробки (CUT REGIONS), 

операція STREAMLINE (Уздовж потоку), обробка поднутрений на 3-осьовому 

верстаті, операції з доопрацювання кутів, інші методи управління, метод лінії / 

точки, метод радіальне різання, гравірування тексту. 

Лекція – 2год 

Література – [1]; [3] c.106-132; [4]; [6] 
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Тема 8 Високошвидкісна обробка в NX САМ 

Високошвидкісна обробка, трохоідальний шаблон різання, фрезерування 

зануренням (PLUNGE_MILLING) 

Лекція – 2год 

Література – [1]; [3] c.133-139; [4]; [6] 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

лк пр лаб інд с.р. лк пр лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи фрезерної обробки в NX CAM 

Тема 1. Основи 

роботи в модулі 

обробки NX CAM 

12 2 - - - 10 14,5 0,5 - - - 14 

Тема 2. Чорнове 

фрезерування, 

операція 

CAVITY_MILL в NX 

САМ 

24 4 - 6 - 14 21,5 1 - 2 - 18,5 

Тема 3. 2,5 осьове 

фрезерування – 

обробка плоских 

граней в NX САМ 

24 4 - 6 - 14 21 1 - 2 - 18 

Тема 4. 2,5 осьове 

фрезерування – 

обробка по Z рівням в 

NX САМ 

18 2 - 2 - 14 21 1 - 2 - 18 

Тема 5. 2,5 осьове 

фрезерування – 

обробка з 

використанням 

границь – PLANAR 

MILL 

18 2 - 2 - 14 18 - - - - 18 

Разом за змістовим 

модулем 1 
96 14 - 16 - 66 96 3,5 - 6 - 86,5 

Змістовий модуль 2. Додаткові технологічні та нестандартні можливості обробки 

деталей в NX CAM 



8 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 6. Обробка 

отворів в NX САМ 
20 2 - 4 - 14 19 0,5 - 2 - 16,5 

Тема 7. 3 осьова 

обробка в NX САМ, 

контурні операції 

10 2 - - - 8 10 - - - - 10 

Тема 8. 

Високошвидкісна 

обробка в NX САМ 

9 2 - - - 7 10 - - - - 10 

Разом за змістовим 

модулем 2 
39 6 - - - 29 39 0,5 - 2 - 36,5 

Усього годин  135 20 - 20 - 95 135 4 - 8 - 123 

 

 

4. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1   

…   

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

…   

 

 

6. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1 Чернова обробка - операція CAVITY_MILL 6 

2 Тема 2 Операції 2.5-осьове фрезерування – обробка 

граней 
6 

3 Тема Операції 2.5-осьове фрезерування – обробка по Z-

рівням  
2 

4 Тема 4 Обробка з використанням меж PLANAR_MILL 2 

5 Тема 5 Операції обробки отворів 4 

 Разом 20 

 



9 

 

  

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Основи роботи в модулі обробки NX CAM 10 

2 Тема 2. Чорнове фрезерування, операція CAVITY_MILL 

в NX САМ 
14 

3 Тема 3. 2,5 осьове фрезерування – обробка плоских 

граней в NX САМ 
14 

4 Тема 4. 2,5 осьове фрезерування – обробка по Z рівням в 

NX САМ 
14 

5 Тема 5. 2,5 осьове фрезерування – обробка з 

використанням границь – PLANAR MILL 
14 

6 Тема 6. Обробка отворів в NX САМ 14 

7 Тема 7. 3 осьова обробка в NX САМ, контурні операції 8 

8 Тема 8. Високошвидкісна обробка в NX САМ 7 

 Разом 95 

 

8. Індивідуальні завдання 

 

Для студентів денної форми навчання – підготовка докладу. 

Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота. 
 

 
9. 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. 
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                            10. Очікувані результати навчання з дисципліни  

 

Після вивчення курсу студенти повинні знати та вміти: розробляти операції 

чорнової обробки в NX CAM; розробляти операції 2.5 осьове фрезерування в NX 

CAM; розробляти операції виконувати обробку отворів в NX CAM; виконувати 

симуляцію роботи верстата. Мати уявлення: про основні програмні продукти, які 

застосовуються у машинобудуванні; про особливості розробки технологічних 

операцій обробки в NX CAM. 

                                                                       
11.Засоби оцінювання 

 

Для студентів денної форми навчання: опитування з кожної теми лекційного 

курсу; виконання та захистів звітів лабораторних робіт; перший рубіжний 

контроль; екзамен в кінці семестру (за умови виконання студентом вимог 

навчального процесу). 

Для студентів заочної форми навчання: виконання та захисту звітів 

лабораторних робіт; захист контрольної роботи; екзамен в кінці семестру (за умови 

виконання студентом вимог навчального процесу). 

 

12. Критерії оцінювання 

 
Критерії оцінювання для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумков

ий тест 

(екзамен) 

Сума Змістовий модуль  

№1 

Змістовий модуль 

№2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
40 100 

5 10 10 10 5 10 5 5 

    Т1, Т2 ... Т8 – 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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13. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва» для студентів 

денної і заочної форми навчання спеціальності 131  «Прикладна механіка» 

спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / 

Укл. ст. викл. Кучугуров М.В., доц., ст. викл. Вишнепольський Є.В. – Запоріжжя: 

НУ «Запорізька політехніка», 2020 – 76 с. 

2. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни 

«Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва» для студентів 

денної і заочної форми навчання спеціальності 131  «Прикладна механіка» 

спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / 

Укл. ст. викл. Кучугуров М.В., доц., ст. викл. Вишнепольський Є.В. – Запоріжжя: 

НУ «Запорізька політехніка», 2020 – 16 с. 
 

 

14. Рекомендована література 

 

Базова 

3. Ведмидь П.А., Сулинов А.В. Программирование обработки в NX CAM. – М.: ДМК 

Пресс, 2014. – 304 с.: ил. 

4. ISBN 978-5-97060-143-3 2 Разработка САПР: в 10 книгах. Кн.7. Графические 

системі САПР: Учебное пособие/ В.Б. Климов. Под. ред. А.В. Пегрова, - Высш. Школа, 

- 1990. – 142 с. 

5. Журнал «САПР и графика» 

6. https://www.plm.automation.siemens.com/global/ru/products/nx/ - керівництво 

користувача NXCAM  

 
15. Інформаційні ресурси 

 
7. https://www.youtube.com/results?search_query=обработка+в+NX+CAM 

8. https://www.plm.automation.siemens.com/global/ru/our-story/partners/academic/ 

https://www.plm.automation.siemens.com/global/ru/products/nx/
https://www.youtube.com/results?search_query=обработка+в+NX+CAM
https://www.plm.automation.siemens.com/global/ru/our-story/partners/academic/

