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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Комп'ютерне проектування 

 

 

Ступінь освіти  бакалавр  

Освітня програма  Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка  

Тривалість 

викладання  

14,15 чверть 

Заняття:  Осінній та весняний семестр  

Лекції (год/тижд.):  1 год. (14 чв.) 

лабораторні 

заняття (год/тижд.):  

3 год. (14,15 чв.) 

Підсумковий 

контроль 

Диференційований залік 

Мова викладання  українська  

 

Сторінка курсу в СДО НТУ «ДП»:  https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=953 

Кафедра, що викладає Електропривода 

Викладач: 

 

Худолій Сергій Сергійович, кандидат технічних 

наук, доцент, професор кафедри електропривода 

 

Персональна сторінка:  
https://elprivod.nmu.org.ua/ua/department/hudoley.php  

Е-mail: khudolii.s.s@nmu.one 

 

1. Анотація до курсу 

Курс з комп'ютерного проєктування надає можливість майбутнім фахівцям 

ознайомитися з етапами інженерного проєктування електромеханічних та 

електроенергетичних систем. Володіння знаннями та орієнтація в держаних 

стандартах та складу ПКД дозволяє працювати у відповідних проєктних відділах 

промислових компаній. Розуміння можливостей та призначення різних систем 

САПР дозволяє фахівцю правильно обирати необхідне ПЗ для виконання етапів 

проєктування. Саме тому у курсі розглядаються різні типи систем 

автоматизованого проєктування електроенергетичних і електромеханічних 

систем, проводиться їх аналіз, визначаються переваги та недоліки, а також 

особливості використання САПР. 
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Курс передбачає вивчення спеціалізованого програмного забезпечення 

EPLAN FluidSim, це одні з найкращих систем САПР. Охоплюють проєктування 

електротехнічних, електроенергетичних, електромеханічних систем, дозволяють 

також моделювати пневматичні та гідравлічні мехатронні системи  

Структура курсу направлена на виконання реальних задач фахівця з 

електромеханіки: зрозуміти задачу проєктування технологічного об’єкту, 

виконати вибір системи САПР, підготувати пакет конструкторської 

документації,  здійснити моделювання та перевірку проєктних рішень за 

допомогою спеціалізованого ПЗ. 

 

2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни – формування компетентностей, що пов’язані з оволодінням 

методів комп’ютерного проектування, принципами розробки технічної 

документації за проектом, математичними методами моделювання та 

практичною реалізацією під час проектування електромеханічних систем з 

використанням сучасних засобів автоматизованого проектування. 

.  

Завдання курсу: 

 ознайомити здобувачів вищої освіти з системою автоматизованого 

проєктування, навчити розрізняти типи САПР, оцінювати переваги та 

недоліки, розуміти області застосування САПР різних типів; 

 ознайомити здобувачів вищої освіти з системою державних стандартів, 

навчити розрізняти стандарти за призначенням; 

 ознайомити здобувачів вищої освіти з видами проєктної та 

конструкторської документації (ПКД), вивчити склад та структуру (ПКД); 

 навчити користуватися спеціалізованим програмним забезпеченням. 

 

3. Результати навчання:  

Розрізняти та розуміти зміст проектно-конструкторської документації. 

Вибирати електротехнічне обладнання з урахуванням технічних вимог. 

 

4. Структура курсу 

 

ЛЕКЦІЇ  

1. Вступ. Загальні питання проектування.  

1.1. Системи автоматизованого проектування. Цілі і задачі САПР 

1.2. Структура САПР. Класифікація САПР. Аналіз комп’ютерних засобів 

проектування. Базові підходи до комп’ютерного проектування. Основи 

плаского(2D) та об’ємного (3D) моделювання. 
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1.3.  Класифікація систем проектування за призначенням. Поняття CAD-

систем, призначення та використання. 

2. Системи державних стандартів. 

2.1. Системи державних стандартів. Загальні положення.  

2.2. Принцип побудови системи стандартів та її призначення.  

2.3. Призначення та зміст основних розділів державних стандартів. 

3. Види проектної документації, склад, струткура. Правила улаштування 

електроустановок основні розділи. 

3.1. Робочий проект, схеми, кабельні журнали, специфікації.  

3.2. Правила виконання монтажних робіт в шафах керування та 

електроустановках. 

4. Спеціалізоване програмне забезпечення 

4.1. EPLAN Electric P8, електротехнічне проектування, проектування 

електротехнічних шаф, автоматизоване створення проектної та робочої 

документації. 

4.2. FluidSIM® проектування і моделювання пневматичних, гідравлічних та 

електротехнічних схем. 

 

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ  

1. Розробка технічного завдання на проектування системи керування 

технологічної установки. 

2. Розробка принципових та електричних схем шафи керування 

технологічної установки.  

3. Вивчення інтерфейсу EPLAN Electric P8, налагодження панелі 

інструментів та робочого простору.  

4. Створення проекту у EPLAN Electric P8. Основи роботи зі сторінками, 

графікою, символами, точками розриву, з’єднаннями, потенціалами, 

кабелями, клемами.  

5. Розробка та створення рамок та штампів у середовищі EPLAN ELECTRIC 

P8.  

6. Вироби у EPLAN Electric P8: база даних виробів, імпорт, експорт, данні 

виробників, звіти.  

7. Пристрої у EPLAN Electric P8: символи, виводи пристроїв, нумерація, 

звіти. 

8. З’єднання у EPLAN Electric P8: нумерація, потенціали, сигнали, мережа, 

точки розриву, звіти. 

9. Кабелі у EPLAN Electric P8: жили, джгути, екранування, звіти. 

10. Клеми у EPLAN Electric P8: нумерація, клемники, перемички, звіти. 

11. Проектування та моделювання роботи технологічної лінії з 

використанням FluidSIM®. 

 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Під час виконання лабораторних робіт використовуються пакети EPLAN 

Electric P8, FluidSIM. 
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6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100  Відмінно/ Excellent 

74-89  Добре/ Good 

60-73 Задовільно/ Satisfactory 

0-59  Незадовільно/ Fail 

6.2. Лабораторні роботи приймаються за контрольними запитаннями до кожної з 

роботи. Кожна із 6 робіт оцінюється по 10-бальній шкалі (тобто максимальна 

сума балів за лабораторні роботи складає 60 балів). 

6.3. Теоретична частина оцінюється за результатами здачі наприкінці кожної 

чверті двох контрольних тестових завдань, кожне з яких містить 25 запитань. За 

правильну відповідь на одне запитання студент отримує 2 бали (тобто 

максимальна оцінка за теоретичну частину – 100 балів).  

6.4. Підсумкова оцінка за курс (за 100-бальною шкалою): 

ПО =  

100
60

СБлр ∙ 4 + СБт ∙ 5

4 + 5
, 

  

де СБлр – сума балів за здачу лабораторних робіт; СБт – сума балів за теоретичну 

частину; 60 – максимальна сума балів за лабораторні роботи; 100 – максимальна 

кількість балів за теоретичну частину; 4 – кількість годин на тиждень 

лабораторних робіт; 5 – кількість годин на тиждень лекцій. 

6.5. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з дисципліни на 

підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість балів з 

поточного тестування з теоретичної частини та лабораторних робіт складатиме 

не менше 60 балів. 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності 

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної 

оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 

базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із 

залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), 

плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення 

авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі). Політика щодо академічної доброчесності регламентується 

положенням "Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у 

Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка". 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and

_detection_of_plagiarism.pdf. 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
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У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

7.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту. 

7.3. Політика щодо перескладання 

Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний). 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку. 

7.5. Відвідування занять. 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати 

документами. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої 

освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

8 Рекомендовані джерела інформації 

 

1. Проектування систем автоматизації [Текст]: навч. посібник / М.С. Пушкар, 

С.М. Проценко – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 268 с.  

2. Андрющенко О.А. Основи автоматизованого проектування 

електромеханічних пристроїв і електромеханічних систем. Конспект 

лекцій. – Одеса: ОНПУ, 2011. – 114 с.  

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: Утв. 

12 ... 25.07.06, № 258 / М-во топлива и энергетики Украины. – X.: 

Издательство «Индустрия», 2007. – 288 с.  

4. Правила устройства электроустановок. – X.: Изд-во «Форт», 2009. – 704 с. 

5. ДСТУ 3008-95 ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ 

 

 

9 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Сторінка з вікіпедії: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Система_автоматизованого_проектування
_і_розрахунку 

2. Сайт компанії EPLAN SOFTWARE & SERVICE: https:// 

https://www.eplan-software.com/solutions/eplan-platform/eplan-electric-
p8/  

3. Сайт компанії: FESTO: 



6 
 

https://www.festo-didactic.com/ru-ru/4441/486/fluidsim/fluidsim-
5.htm?fbid=cnUucnUuNTcxLjI5LjE4LjU5MS43OTc1 

4. Українське агентство зі стандартизації.: http://uas.org.ua 

https://www.festo-didactic.com/ru-ru/4441/486/fluidsim/fluidsim-5.htm?fbid=cnUucnUuNTcxLjI5LjE4LjU5MS43OTc1
https://www.festo-didactic.com/ru-ru/4441/486/fluidsim/fluidsim-5.htm?fbid=cnUucnUuNTcxLjI5LjE4LjU5MS43OTc1
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