
 



 



1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Ресурс годин на вивчення дисципліни «Комп’ютерне моделювання нафтогазо-

вих машин і обладнання» за чинним НП, розподіл по семестрах і видах навчальної 

роботи для різних форм навчання характеризує таблиця 1. 

 

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених на вивчення дисципліни «Комп’ютерне 

моделювання нафтогазових машин і обладнання» 

Найменування показників 

Всього 
Розподіл по семестрах 

Семестр  4 (2) 

денна форма 

навчання 

(ДФН) 

заочна форма 

навчання 

(ЗФН)* 

денна форма 

навчання 

(ДФН) 

заочна форма 

навчання 

(ЗФН)* 

Кількість кредитів ECTS 6 6 6 6 

Кількість модулів  1 1 1 1 

Загальний обсяг часу, год, у т.ч. 180 180 180 180 

Аудиторні заняття, год, у т.ч. 72 14 72 14 

лекційні заняття 18 4 18 4 

семінарські заняття       

практичні заняття 18 4 18 4 

лабораторні заняття 36 6 36 6 

Самостійна робота, год, у т.ч. 108 166 108 166 

виконання курсового проекту (роботи) -  -  

виконання контрольних робіт -  -  

опрацювання матеріалу, викладеного на 

лекціях 
18 10 18 10 

опрацювання матеріалу, винесеного на са-

мостійне вивчення 
22 106 22 106 

підготовка до практичних занять та конт-

рольних заходів 
18 10 18 10 

підготовка звітів з лабораторних робіт 20 10 20 10 

Підготовка до екзамену 30 30 30 30 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен екзамен екзамен 

 

 



 2 МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення дисципліни – виробити у студента вміння та навички роботи 

із системою автоматизованого твердотільного проектування SolidWorks. Зокрема, 

засвоїти способи створення простих та складних геометричних об’єктів, тривимір-

них моделей складаних одиниць, створювати кресленики. Дати базові знання, що 

стосуються інженерного аналізу, а саме, ознайомитись з методом кінцевих елемен-

тів у застосуванні його до розв’язання задач механіки твердого тіла та гідро- газоди-

наміки.  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у сту-

дентів компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти Украї-

ни та освітньо-професійною програмою:  

загальних: 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК6. Здатність проведення досліджень на певному рівні. 

ЗК10. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

фахових: 

ФК1.  Здатність  застосовувати  типові  аналітичні  методи  та  комп’ютерні  

програмні засоби  для  розв’язування  інженерних  завдань  галузевого  машинобу-

дування,  ефективні кількісні  методи  математики,  фізики,  інженерних  наук,  а  

також  відповідне  комп’ютерне програмне забезпечення для розв’язування інжене-

рних задач галузевого машинобудування. 

ФК4. Здатність втілювати інженерні розробки у галузевому машинобудуванні 

з урахуванням технічних, організаційних, правових, економічних та екологічних ас-

пектів за усім життєвим циклом машини: від проектування, конструювання, експлуа-

тації, підтримання працездатності, діагностики та утилізації. 

ФК5. Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування та 

спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних за-

вдань в галузі машинобудування. 

ФК8. Здатність реалізовувати творчий та інноваційний потенціал у проектних 

розробках в сфері галузевого машинобудування. 

ФК10. Здатність розробляти плани і проекти у сфері галузевого машинобуду-

вання за невизначених умов, спрямовані на досягнення мети з урахуванням наявних 

обмежень, розв’язувати складні задачі і практичні проблеми підвищування якості 

продукції та її контролювання. 

Результати навчання дисципліни деталізують такі професійні  результати  

навчання, передбачені  відповідним  стандартом  вищої  освіти  України  та  

освітньо-професійною програмою: 
ПРН4. Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і 

практичних проблем у галузевому машинобудуванні.  

ПРН5. Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи.  

ПРН8. Розуміти відповідні методи та мати навички конструювання типових 

вузлів та механізмів відповідно до поставленого завдання.  

ПРН14. Розробляти деталі та вузли машин із застосуванням систем автомати-

зованого проектування. 



3 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1 Тематичний план лекційних занять 

 Тематичний план лекційних занять дисципліни “ Комп’ютерне моделювання 

нафтогазових машин і обладнання ” характеризує таблиця 2. 

 Таблиця 2 − Тематичний план лекційних занять 

Шифр 
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

 тем (Т) та їх зміст 

Обсяг годин Література 

ДФН ЗФН 
порядко-

вий 

номер 

розділ, 

підрозділ 

1 2 3 4 5 6 

М 1 
Комп’ютерне моделювання нафтогазових 

машин і обладнання 
18 4   

ЗМ 1 
Інженерний аналіз (Simulation): міцність, те-

плопередача, частотний аналіз 
10 2   

Т 1.1 

Презентація дисципліни. Основні поняття та їх 

тлумачення. Загальні відомості про програму 

SolidWorks. Основні принципи роботи у програ-

мі SolidWorks. Інструменти SolidWorks. 

2  
1, 2 

 
 

Т 1.2 

Загальні відомості про прикладний модуль 

Simulation програми SolidWorks, його функціо-

нальні можливості.  

2  2  

Т 1.3 
Інструменти панелей модуля Simulation. 

Основні принципи роботи у Simulation. 
4  2  

Т 1.4 
Послідовність розв’язання задач в модулі 

Simulation. Аналіз результатів. 
2  2  

ЗМ 2 
Інженерний аналіз (FlowSimulation): гід-

ро/газодинаміка 
8 2   

Т 2.1 

Загальні відомості про прикладний модуль 

FlowSimulation програми SolidWorks, його фун-

кціональні можливості.  

2  2, 7  

Т 2.2 
Інструменти панелей модуля FlowSimulation. 

Основні принципи роботи у FlowSimulation. 
4  2  

Т 2.3 
Послідовність розв’язання задач в модулі 

FlowSimulation. Аналіз результатів. 
2  2, 7  

 

Всього:  

М 1 – змістових модулів 2. 



3.2 Практичні заняття 

 Теми практичних занять з дисципліни “ Комп’ютерне моделювання нафтога-

зових машин і обладнання ” наведено у таблиці 3. 

 Таблиця 3 − Теми практичних занять 

Шифр 

 

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), та 

тем практичних занять 

Обсяг годин Література 

ДФН ЗФН 
порядко-

вий номер 

розділ, 

підрозділ 

1 2 3 4 5 6 

М 1 Комп’ютерне моделювання нафтогазових 

машин і обладнання 
18 4  

 

ЗМ 1 Інженерний аналіз (Simulation): міцність, 

теплопередача, частотний аналіз 
10 2 

  

Л 1.1 Виконання складального креслення виробу у 

програмі КОМПАС. Експорт складального 

креслення із програми КОМПАС у 

SolidWorks. 

2  1, 2, 4 

 

Л 1.2 Виконання робочих креслень деталей виробу 

в програмі SolidWorks. Побудова тривимір-

них моделей деталей з робочих креслень (пе-

рехід з 2D в 3D).  

4  1, 2, 4 

 

Л 1.3 Побудова збірної моделі виробу з побудова-

них деталей та елементів бібліотеки програми 

SolidWorks.  

2  2, 4 

 

Л 1.4 Виконання складального креслення з тривимі-

рної збірної моделі виробу у програмі 

SolidWorks. Автоматизація виконання склада-

льного креслення. 

2  1, 4, 5 

 

ЗМ 2 Інженерний аналіз (FlowSimulation): гід-

ро/газодинаміка 
8 2  

 

Л 1.5 Розрахунок на міцність елементів побудова-

ної збірної моделі виробу. 
4  1 п 

 

Л 1.6 Визначення гідро- газодинамічних парамет-

рів побудованої збірної моделі виробу. 
4  1 п 

 

 



3.3  Лабораторні заняття 

 Теми лабораторних занять з дисципліни “ Комп’ютерне моделювання нафто-

газових машин і обладнання ” наведено у таблиці 4. 

 Таблиця 4 − Теми лабораторних занять 

Шифр 
 

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), та тем лабо-
раторних занять 

Обсяг годин Література 

ДФН ЗФН 
поряд-

ковий 

номер 

розділ, 

підроз-

діл 

1 2 3 4 5 6 
М 1 Комп’ютерне моделювання нафтогазових машин і 

обладнання 
36 6 

  

ЗМ 1 
Інженерний аналіз (Simulation): міцність, тепло-
передача, частотний аналіз 

24 4 
  

Л 1.1 Статичний лінійний аналіз міцності деталі 4  1 л  

Л 1.2 
Аналіз напружено-деформованого стану резервуару 
для зберігання бурового розчину 

2  1 л  

Л 1.3 
Статичний аналіз складної збірної моделі кривоши-
па 

4  1 л  

Л 1.4 
Дослідження напружено-деформованого стану 
з’єднання деталей з натягом 

2  1 л  

Л 1.5 Аналіз контакту стержня с провушинами 4  1 л  
Л 1.6 Частотний аналіз моделі вала 4  1 л  
Л 1.7 Термічний аналіз деталі 4  1 л  

ЗМ 2 
Інженерний аналіз (FlowSimulation): гід-
ро/газодинаміка 

12 2   

Л 1.8 
Дослідження потоку рідини при його проходженні 
через запірно-регулювальні пристрої 

4  1 л  

Л 1.9 
Дослідження гідро- газодинамічних параметрів 
ежекційних систем 

4  1 л  

Л 1.10 Витіканні рідини через насадку в атмосферу 4  1 л  
 

3.4 Планування самостійної роботи студента 

 Перелік матеріалу, який виноситься на  самостійне опрацювання студентами 

подано в таблиці 5. 

 Таблиця 5 – Матеріал, що виноситься на самостійну роботу студента 

Шифри 

 

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), та тем 

практичних занять 

Обсяг годин Література 

ДФН ЗФН 
поряд-

ковий 

номер 

розділ, 

підроз-

діл 

1 2 3 4 5 6 

М 1 
Комп’ютерне моделювання нафтогазових машин 
і обладнання 

22 12   

ЗМ 1 
Інженерний аналіз (Simulation): міцність, тепло-
передача, частотний аналіз 

14 8   

Т 1.1 
Інструменти панелі користувача, що використову-
ються для створення тривимірної моделі складаної 
одиниці у програмі SolidWorks.  

6  2, 4  

Т 1.2 

Інструменти панелі «Креслення», що використову-
ються під час створення електронного кресленика із 
деталі тривимірної моделі чи складаної одиниці у 
програмі SolidWorks.  

8  2, 4  

ЗМ 2 
Інженерний аналіз (FlowSimulation): гід-
ро/газодинаміка 

8 4   

Т 2.2 
Особливості проведення досліджень в прикладному 
модулі FlowSimulation програми SolidWorks при 
використанні інструменту «вільна поверхня». 

8  4  



4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1 Основна література 

1. Шкіца Л.Є. Інженерна графіка: навчальний посібник / Л. Є. Шкіца, 

О. В. Корнута, І. О. Бекіш, І. В. Павлик. Івано-Франківськ, 2015. 301 с. 

2. Комп’ютерне проектування: Конспект лекцій / Уклад. С.П. Солодкий, 2013 

р. – 100 с. 

3. Мочернюк Д. Ю., Лівак І. Д., Костишин В. С., Концур І. Ф. Основи моделю-

вання: Конспект лекцій. МВ02070855–902–2002. Івано-Франківськ: Факел, 2003. 

210 с. 

 

4.2 Додаткова література 

4. Павлик І. В. Комп’ютерна графіка: конспект лекцій. / І.В. Павлик, Л.Є Шкі-

ца., С.С.Чаплінський. Івано-Франківськ, Факел, 2006. 137с. 

5. Ванін В. В. Оформлення конструкторської документації: Навч.посібник. 4-е 

вид., випр. І доп. / В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька. Київ “Каравела” 2012, 

200с. 

6. Дейнега Р. О., Чумаченко Я. В., Фафлей О. Я., Мельник В. О., Михай-

люк В. В., & Ященко Д. О.  (2020). Особливості дослідження зношування елементів 

фонтанних арматур методом імітаційного моделювання. Розвідка та розробка наф-

тогазових родовищ, 1(74), 45-52. 

7. Білецький, Я. С., Шимко, Т. Я., Білецька, І. Я., Сенюшкович, М. В., Михай-

люк, В. В., & Дейнега, Р. О. . (2020). Дослідження гідродинамічних параметрів та 

модернізація елементів бурового долота PDC. Нафтогазова енергетика, (2(34), 46–

55.  

4.3 Література та методичне забезпечення практичних робіт 

1п  Лях М. М., Михайлюк В. В., Дейнега Р. О., Гойсан І. М. Основи моделю-

вання: Лабораторний практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013 - 111с. 

 

4.4 Література та методичне забезпечення лабораторних робіт 

1л Лях М. М., Михайлюк В. В., Дейнега Р. О., Гойсан І. М. Основи моделю-

вання: Лабораторний практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013 - 111с. 

 

4.5 Література та методичне забезпечення самостійної роботи 

1 с  Михайлюк В.В. Основи моделювання: методичні вказівки для вивчення 

дисципліни. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017 -  29 с. 

 

4.6 Інтернет ресурси 

8. https://www.solidworks.com  

 

 

https://www.solidworks.com/


5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

 Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів з дисципліни 

«Комп’ютерне моделювання нафтогазових машин і обладнання» наведена у табли-

ці 6. 

 

 Таблиця 6 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів з 

дисципліни «Комп’ютерне моделювання нафтогазових машин і обладнання» 

Види робіт, що контролюються Максимальна 

кількість балів 

Контроль засвоєння теоретичних знань модуля М 1  36 

Контроль практичних навиків при виконанні шести практичних робіт 

модуля  М1 (6х4) 

24 

Контроль умінь при виконанні та захисті звітів з десяти лабораторних 

робіт модуля М1 (10х4) 

40 

      Усього 100 

 

 Оцінка з дисципліни виставляється студенту відповідно до чинної шкали оці-

нювання, що наведена нижче. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види на-

вчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  

диференційованого заліку 

90 - 100 A Відмінно 

82 – 89 B 
Добре 

75 – 81 C 

67 – 74 D 
Задовільно 

60 – 66 E 

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторно-

го складання 

0 - 34 F 
незадовільно з обов'язковим повтор-

ним вивченням дисципліни 

 


