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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет “Основи САПР” передбачає вивчення теоретичних основ, а та-

кож апаратних і програмних засобів сучасних Систем Автоматизованого ПРое-

ктування (САПР). Вивчення предмету спрямоване на отримання початкових 

знань з конструювання радіоелектронних засобів, технічних засобів ЕОМ та 

елементів технічних креслень.  

Мета предмету – якісне оволодіння навчальним матеріалом, щодо сучас-

них САПР, розвиток логічного технічного мислення, формування вмінь та на-

виків самостійної праці. 

В результаті вивчення предмету учні повинні знати загальні принципи по-

будови аглоритмів проектування, сучасних стан і перспективи розвитку автома-

тизації проектування, апаратні і програмні засоби САПР. 

Під час вивчення курсу повинні бути створені умови систематичної прак-

тичної роботи учнів на комп’ютерах за спеціально підготовленими навчальними 

завданнями. 

Підсумкова перевірка знань учнів передбачена у вигляді заліку.  

Після вивчення предмету «Основи САПР» учень повинен:  

знати: загальні принципи побудови алгоритмів проектування, структуру 

САПР та її складові елементи, апратні (технічні) засоби САПР, програмні за-

соби САПР. 

вміти: самостійно вибрати задачу і алгоритм  проектування, проектувати 

багатошарові друковані плати, створювати графічну конструкторську докумен-

тацію в САПР, створювати текстову  конструкторську документацію в САПР. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 
 

з них на ла-
бортаорно-
практичні 

роботи 
   

1 Структура САПР 2 - 
2 Автоматизоване  проектування друкованих плат  в Al-

tium Designer 10 6 

3 САПР для створення графічної конструкторської доку-
ментації Компас 18 10 

Всього  30 16 
 
  



5 
 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

№ 
з/
п 

Тема 

Кількість годин 

Всього 
 

з них на ла-
бортаорно-
практичні 

роботи 
Тема 1. Структура САПР 2 - 
1 Основні поняття САПР. Технічне та програмне забезпе-

чення САПР 2 27.01 

Тема 2. Автоматизоване  проектування друкованих плат  
в Altium Designer 10 - 

1 Класифікація програм для проектування друкованих 
плат. Основні електронні компонети друкованих плат. 2 - 

2 Інтерфейс Altium Designer. Основні етапи  роботи із про-
грамою 2 - 

3 Створення бібліотеки елементів. Розробка посадочних 
місць для друкованої плати - 2 

4 Створення електричної принципової схеми - 2 
5 Створення друкованої плати - 2 
Тема 3. САПР для створення графічної конструкторсь-
кої документації Компас 3D 18 - 

1 Основні елементи технічних креслень. Огляд програм 
пакету Компас 3D. 2 - 

2 Інструменти Компас для геометричних побудов 2 - 
3 Твердотільне моделювання. Побудова основної деталі. 

Вказання  матеріалів 2 - 

4 Створення креслень видів та аксонометрії. Поставлення 
розмірів. Імпорт і експорт файлів. Друк креслень 2 - 

5 Створення файлу деталі  - 2 
6 Додавання до деталі отворів, скруглень ребер, фасок, ка-

навок. Проставлення розмірів - 2 

7 Створення розрізів. Переміщення видів. - 2 
8 Побудова тіл обертання. Додавання стандартних виробів - 2 
9 Побудова збірного креслення.  - 2 
Всього за І курс 30 16 
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ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 
Тема 1. Структура САПР 

Поняття про САПР. Різновиди систем автоматизованого проектування.  
Життєвий цикл електронного виробу. Огляд автоматизованих систем плану-
вання, науково-дослідних робіт, проектування, керування технологічними про-
цесами, експлуатації і ремонту.  Математичне забезпечення САПР. Огляд хара-
ктеристик сучасних мов програмування для задач САПР.  Інформаціїне забез-
печення САПР. 

Апаратне забезпечення САПР. Вимоги сучасних автоматизованих систем 
проектування до апаратного забезпечення. Спеціалізовані графічні станції і пе-
риферийні пристрої. Огляд характеристик плоттерів, принтерів, сканерів і дігі-
тайзерів. 

Програмне забезпечення САПР. Операційні системи для задач САПР. 
Утиліти. Класифікація програмних засобів САПР. Системи CAE, CAD, CAM.   

 
Тема 2. Автоматизоване  проектування друкованих плат  в Altium 

Designer 
Основні електронні компоненти друкованих плат: пасивні, активні, елек-

тромеханічні та оптоелектронні. Поняття про друкований монтаж, провідний 
рисунок, основу друкованої плати, координатну сітку. Основні конструктивні 
параметри та види друкованих плат. Позначення на платах електронних компо-
нентів.    

Класифікація програм для проектування друкованих плат, їх порівняльна 
характеристика. Огляд і призначення програм пакету Altium Designer. Інтер-
фейс Altium Designer. Типи проектів. Створення бібліотеки елементів. Ство-
рення умовного графічного позначення: резистори, діоди, транзистори. Ство-
рення символьного опису радіоелектронного компоненту.  

Розробка посадочних місць для друкованої плати. Створення електричної 
принципової схеми. Створення символьних описів елементів та електричної 
принципової схеми.  

Створення друкованої плати. Інтерактивна трасування. Автоматичне тра-
сування. Оптимізація розміщення компонент на платі   

Зберігання файлів. Експорт в PDF та виведення на друк 
Тема 3. САПР для створення графічної конструкторської до-кумента-

ції Компас 3D 
Поняття про стандарти на креслення. Основні елементи технічних крес-

лень. Єдиний стандарт  конструкторської документації (ЄСКД). Формати крес-
лень.  Рамка, основний напис, його заповнення. Масштаби креслень, їх призна-
чення. Лінії креслення, найменування, призначення.Нанесення розмірів і грани-
чних відхилень на кресленнях. Позначення шорсткості поверхонь на креслен-
нях.Послідовність читання креслень. Види технічної документації.  

Огляд програм пакету Компас 3D. Створення файлу деталі. Інструменти 
Компас для геометричних побудов. Визначення властивостей деталі. Збере-
ження файлу моделі. Створення підставки деталі. Прив'язки. Додавання матері-
алу до основи. Редагування ескізів і операцій. Створення вушка. Додавання 
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наскрізного отвору, заокруглень, скруглення ребер. Обертання моделі мишею. 
Додавання глухого отвору. Створення канавки. Додавання фасок. 

Створення та налагодження креслення. Створення стандартних видів. Ви-
бір головного виду. Створення розрізу. Переміщення видів. Створення місце-
вого розрізу. Створення виносного елемента. Проставлення осьових ліній. По-
будова позначень центрів. Оформлення креслення. Проставлення розмірів і те-
хнологічних позначень. 

Створення ескізу і побудова тіла обертання. Створення центрових отво-
рів. Створення канавок. Створення паза. 

Створення збірного креслення. Створення файлу збірки. Додавання ком-
понентів з файлів. Завдання взаємного положення компонентів. Сполучення 
компонентів. Проставлення лінійок виносок. Проставлення позначень посадок. 
Проставлення квалітетів і граничних відхилень. Створення специфікацій. Дода-
вання стандартних виробів 

Імпорт і експорт файлів. Друк креслень 
 
Тематичне оцінювання 
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Критерії оцінювання знань: 
Ба

ли
 

Знає 

Ба
ли

 

Уміє 

1 Учень має незначні базові загальні 
знання, що необхідні для вмикання 
комп’ютера, завантаження програм-
ного забезпечення САПР, розпізна-
вання екранного інтерфейсу Windows 
під прямим керівництвом у  структуро-
ваному середовищі. Знання потребу-
ють структурованої підтримки. Без 
присвоєння кваліфікацій. 

1 Учень має незначні базові загальні 
навички і здатний виконувати про-
сті завдання по вмиканню 
комп’ютера, програмного забезпе-
чення САПР, розпізнаванню ек-
ранного інтерфейсу, під прямим 
керівництвом у структурованому 
середовищі. Навички потребують 
структурованої підтримки. Без 
присвоєння кваліфікації. 

2 Учень має базові знання, що необхідні 
для роботи з програмного забезпечення 
САПР. Знає клавіатурну розкладку та 
призначення функціональних, спеціа-
льних та інших клавіш. Знання потре-
бують структурованої підтримки. Без 
присвоєння кваліфікації. 

2 Учень має базові навички і здатний 
виконувати прості операції середо-
вищі системи автоматизованого 
проектування. Працює з клавіату-
рою з усіма групами клавіш, під 
прямим керівництвом у структуро-
ваному середовищі. Навички пот-
ребують структурованої підтри-
мки. Без присвоєння кваліфікації. 

3 Учень має базові знання, що необхідні 
для роботи з візуальним середовищем 
програмування. Має початкові знання 
щодо використання базових операцій в 
середовищі системи автоматизованого 
проектування. Знання потребують 
структурованої підтримки. Без присво-
єння кваліфікації. 

3 Учень має базові навички і здатний 
виконувати операції з середови-
щем середовищі системи автома-
тизованого проектування.  Нави-
чки потребують структурованої 
підтримки. Без присвоєння квалі-
фікації. 

4 Учень має обмежений обсяг знань, що 
необхідні для роботи середовищі сис-
теми автоматизованого проектування. 
Має початкові знання щодо апаратного 
забезпечення САПР, базові поняття чи-
тання технічних креслень та електрон-
них схем. Застосовує знання під керів-
ництвом у контрольованому середо-
вищі. Несе часткову відповідальність 
за своє навчання. 

4 Учень має обмежений обсяг нави-
чок і здатний виконувати завдання 
щодо роботи у середовищі системи 
автоматизованого проектування. 
Вміє працювати із апаратним за-
безпеченням САПР і застосовує 
знання під керівництвом. Навички 
дозволяють реалізувати компетен-
ції загального характеру. Несе час-
ткову відповідальність за свої на-
вички. 

5 Учень має обмежений обсяг знань, що 
необхідні для роботи з для роботи сере-
довищі системи автоматизованого про-
ектування. Має початкові знання щодо 
апаратного забезпечення САПР, базові 
поняття читання технічних креслень та 
електронних схем. Знання відповіда-
ють компетенціям, які є загальними за 

5 Учень має обмежений обсяг нави-
чок компетенцій, які є в основному 
загальними за характером, що не-
обхідні для роботи з завдання щодо 
роботи у середовищі системи авто-
матизованого проектування. Вміє 
працювати із апаратним забезпе-
ченням САПР, створювати 
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Ба
ли

 

Знає 

Ба
ли

 

Уміє 

характером. Несе часткову відповіда-
льність за своє навчання. 

найпростіші принципові електри-
чні схеми та технічні креслення,  
застосовує знання під керівницт-
вом. Навички дозволяють реалізо-
вувати компетенції загального ха-
рактеру. Несе часткову відповіда-
льність за свої навички. 

6 Учень має обмежений обсяг конкрет-
них знань і більш широкі компетенції, 
які є конкретними за характером, що 
необхідні для роботи з для роботи сере-
довищі системи автоматизованого про-
ектування. Має початкові знання щодо 
апаратного забезпечення САПР, базові 
поняття читання технічних креслень та 
електронних схем. Знання відповіда-
ють більш широким компетенціям, які 
є конкретними за характером. Несе від-
повідальність за своє знання. 

6 Учень має достатній обсяг конкре-
тних навичок, щодо роботи з за-
вдання щодо роботи у середовищі 
системи автоматизованого проек-
тування. Вміє працювати із апарат-
ним забезпеченням САПР, створю-
вати найпростіші принципові елек-
тричні схеми та технічні крес-
лення, створювати тримірні мо-
делі, застосовує знання під керів-
ництвом, застосовує навички під 
керівництвом у контрольованому 
середовищі. Навички дозволяють 
реалізовувати більш широкі ком-
петенції конкретного характеру. 
Несе відповідальність за своє нав-
чання. 

7 Учень має загальні базові теоретичні та 
практичні знання, що необхідні для ро-
боти з для роботи середовищі системи 
автоматизованого проектування. Має 
початкові знання щодо апаратного за-
безпечення САПР, базові поняття чи-
тання технічних креслень та електрон-
них схем під керівництвом у контро-
льованому середовищі. Знання відпові-
дають конкретному аспекту роботи та 
навчання. Відповідає за своє власне на-
вчання. 

7 Учень має загальні практичні нави-
чки щодо роботи з завдання щодо 
роботи у середовищі системи авто-
матизованого проектування. Вміє 
працювати із апаратним забезпе-
ченням САПР, створювати прості 
принципові електричні схеми та 
технічні креслення, створювати 
тримірні моделі, застосовує нави-
чки, здатний виконувати завдання 
під керівництвом. Має обмежений 
досвід практики у конкретному ас-
пекті роботи. Відповідає за своє 
власне навчання. 

8 Учень має широкі загальні знання, ба-
зові теоретичні та практичні знання, 
що необхідні для роботи для роботи се-
редовищі системи автоматизованого 
проектування. Має початкові знання 
щодо апаратного забезпечення САПР, 
базові поняття читання технічних крес-
лень та електронних схем, знання від-
повідають конкретному аспекту 

8 Учень має конкретні практичні на-
вички щодо роботи з завдання 
щодо роботи у середовищі системи 
автоматизованого проектування. 
Вміє працювати із апаратним за-
безпеченням САПР, створювати 
принципові електричні схеми та 
технічні креслення, тримірні мо-
делі, читати технічні креслення, 
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роботи та навчання. Відповідає за своє 
власне навчання. 

застосовує навички, визначається 
також здатність виконати практи-
чні завдання під керівництвом. 
Має досвід практики у конкрет-
ному аспекті роботи. Відповідає за 
своє власне навчання. 

9 Учень має більш широкі загальні 
знання, базові теоретичні та практичні 
знання, що необхідні для роботи з для 
роботи середовищі системи автомати-
зованого проектування. Має початкові 
знання щодо апаратного забезпечення 
САПР, базові поняття читання техніч-
них креслень та електронних схем. 
Знання відповідають конкретному ас-
пекту роботи та навчання. Відповідає 
за своє власне навчання. 

9 Учень має конкретні практичні на-
вички, що необхідні для роботи з 
завдання щодо роботи у середо-
вищі системи автоматизованого 
проектування. Вміє працювати із 
апаратним забезпеченням САПР, 
створювати принципові електри-
чні схеми та технічні креслення, 
тримірні моделі, читати технічні 
креслення, застосовує навички, ви-
значається здатність самостійно 
виконувати практичні завдання. 
під керівництвом. Має досвід прак-
тики у конкретному аспекті ро-
боти. Відповідає за своє власне на-
вчання. 

10 Учень має конкретні, теоретичні та 
практичні знання, що необхідні для ро-
боти з для роботи середовищі системи 
автоматизованого проектування. Має 
початкові знання щодо апаратного за-
безпечення САПР, базові поняття чи-
тання технічних креслень та електрон-
них схем, визначається також здатність 
застосовувати спеціальні знання і вирі-
шувати проблеми незалежно. Здатен до 
самокерування при навчанні. 

10 Учень має конкретні практичні на-
вички для роботи з завдання щодо 
роботи у середовищі системи авто-
матизованого проектування. Вміє 
працювати із апаратним забезпе-
ченням САПР, створювати прин-
ципові електричні схеми та техні-
чні креслення, тримірні моделі, чи-
тати технічні креслення, визнача-
ється здатність застосовувати 
знання, навички і компетенції і ви-
рішувати проблеми незалежно. 

11 Учень має значні конкретні знання, те-
оретичні та практичні знання, що необ-
хідні для роботи з для роботи середо-
вищі системи автоматизованого проек-
тування. Має початкові знання щодо 
апаратного забезпечення САПР, базові 
поняття читання технічних креслень та 
електронних схем. Спеціальні знання 
дозволяють вирішувати проблеми не-
залежно. Визначається здатність до са-
мокерування при навчанні. 

11 Учень має значні конкретні практи-
чні навички, що необхідні для ро-
боти з завдання щодо роботи у се-
редовищі системи автоматизова-
ного проектування. Вміє працю-
вати із апаратним забезпеченням 
САПР, створювати принципові 
електричні схеми та технічні крес-
лення, тримірні моделі, читати тех-
нічні креслення. Визначається та-
кож здатність застосовувати спеці-
альні знання, навички і компетен-
ції і вирішувати проблеми 
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незалежно. Має практичний досвід 
роботи, як у простих, так і винятко-
вих ситуаціях. 

12 Учень має значні конкретні практичні 
та теоретичні знання, що необхідні для 
роботи з для роботи середовищі сис-
теми автоматизованого проектування. 
Має початкові знання щодо апаратного 
забезпечення САПР, базові поняття чи-
тання технічних креслень та електрон-
них схем. Спеціальні знання дозволя-
ють вирішувати проблеми незалежно. 
Здатний до самокерування при нав-
чанні та розв’язання нестандартних си-
туацій. 

12 Учень має значні конкретні прак-
тичні знання, що необхідні для ро-
боти з завдання щодо роботи у се-
редовищі системи автоматизова-
ного проектування. Вміє працю-
вати із апаратним забезпеченням 
САПР, створювати принципові 
електричні схеми та технічні крес-
лення, тримірні моделі, читати тех-
нічні креслення,. Визначається та-
кож здатність застосовувати спеці-
альні знання, навички і компетен-
ції і вирішувати проблеми незале-
жно, а також розв’язувати нестан-
дартні ситуації. Здатний до самоке-
рування і має практичний досвід 
роботи, як у простих, так і винятко-
вих ситуаціях.  
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