Назва дисципліни
САПР та використання ЕОМ в розрахунках та проектуванні ВПУ
Рівень вищої освіти
другий (магістерський) рівень
Назва спеціальності
144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
Назва спеціалізайії
Денна
Форма навчання
Кафедра технології води та палива
Кафедра, що забезпечує
Курс
1
семестр
2
Ковальчук В.І.
Викладач
А
Мета і задачі дисципліни
Метою викладання дисципліни «САПР та використання ЕОМ в розрахунках та
проектуванні ВПУ» є навчання магістрів елементам рішення наступних типових задач:
пан наукових
— розвиток та розширення теоретичних та інструментальних компетенцій, введених
впродовж бакалаврата;
— розвиток компетенцій в розробці процесів проектування та моніторингу з
використанням інформаційних технологій;
— висвітлення сучасних наукових та інженерних досягнень в галузі проектування та
моніторингу з використанням інформаційних технологій;
— розвиток компетенцій в викладенні результатів сучасних наукових та інженерних
досягнень при проектування та моніторингу з використанням інформаційних технологій.
Завдяки вивченню дисципліни «САПР та використання ЕОМ в розрахунках та
проектуванні ВПУ» магістри повинні вміти:
–визначати складність об'єкта та проектування,
–розробляти алгоритми процесу проектування складних оі високоякісні системи
управління;
–моделювати складні системи управління;
–проводити аналіз якості функціонування складних об'єктів;
– проводити аналіз і використання розробок сучасного програмного та математичного
забезпечення для автоматизованого проектування;
– використовувати програмні засоби для досліджування та прогнозування надійності
проектних розробок.
B
Тематика дисципліни
Тема 1 Основні функції САПР (CAD).
Тема 2 Складні примітиви.
Тема 3 Написи та засоби забезпечення точності малювання.
Тема 4 Команди редагування
Тема 5 Розміри.
Тема 6 3-D креслення
Тема 7 SciLab та MathCAD
Тема 8 Прості математичні дії пакета SciLab.
Тема 9. Системи рівнянь
Тема 10
C
Стиль та методика навчання
Лекційні та практичні заняття
Організаційнометодичні форми
вивчення
Форми контролю Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання, усний екзамен
D
Компетентності
1. Інструментальні ЗК2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК8. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
3. Системні

ЗК9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього середовища та застосування енергозберігаючих технологій.

Спеціальні:
1.

Предметні: СК2. Здатність використовувати сучасні методи аналізу та розрахунків показників ефективності
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теплотехнологічного обладнання, обладнання водопідготовчих установок.
СК3. Здатність застосовувати знання з теорії процесів в елементах технологічного обладнання з метою
забезпечення максимальної його ефективності та надійності.
СК5. Здатність до узагальнення результатів розрахунків основних та допоміжних елементів теплотехнологічного
та водопідготовчого обладнання
СК10. Здатність застосовувати на практиці базові знання, що спрямовані на підвищення надійності роботи
теплотехнологічного обладнання.
СК11. Здатність до визначення економічних, екологічних та соціальних наслідків функціонування
теплотехнологічного обладнання.

Інноваційні
(ІК)

E

СК17. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування інноваційних технологій галузі
СК19. Здатність обирати інноваційну стратегію розвитку енергетичних підприємств, спрямовану на підвищення
їх конкурентоздатності.
СК20. Здатність обирати інноваційні матеріальні засоби, що пов’язані із застосуванням нових технологій
вироблення енергії на відновлюваних джерелах енергії.
СК22. Здатність сформулювати проблему раціонального застосування енергозберігаючих технологій генерації
електричної та теплової енергії,визначати шляхи та методи її вирішення, обґрунтувати спосіб вирішення.

Основні результати навчання
Инструментальные ЗК2
РН1. Вміти використовувати методи та правила управління iнформацiєю та роботу з документами за
професійним спрямуванням. Володiти методиками та сучасними засобами інформаційних технологiй.
РН5. Знати та розуміти закономiрностi, методи та пiдходи творчої та креативної дiяльностi, системного мислення
у професіональній сферi.
РН6. Знати основи кадрового менеджменту, авторського праву, професіональної педагогіки, що сприяють
розвитку загальної культури й соцiалiзацiї особистостi та спрямовують її до етичних цінностей.
РН7. Займатися самоаналiзом, використовувати методи адекватної оцiнки (самооцiнки), критики (самокритики),
долати власні недолiки.
РН9. Вмiти використовувати методи та методики проведення наукових та прикладних дослiджень.
РН10. Знати методологію системних дослiджень, методiв дослiдження та аналiзу складних об'ектiв та процесів,
розумiти їх складнiсть, рiзноманiття, багатофункціональність для розв’язання прикладних i наукових завдань в
галузi професійної дiяльностi.
РН11. Систематично читати лiтературу за фахом, в т.ч. закордонну, складати реферати, анотації, ессе.
РН12. Знати методи проведення досліджень та вміти аналiзувати складнiсть технiчних систем, розуміти
складнiсть задач оптимiзацiї цих систем та їх елементiв, та вдосконалювати методики їх проведення.
РН14. Вміти чiтко, послiдовно та логiчно висловлювати свої думки та переконання.
РН22. Вмiти використовувати свої внутршні якостi для пiдвищення ефективності професійної дiяльностi
РН24. Вмiти оцiнювати впливи зовнішніх i внутрішніх факторiв на перебіг фiзичних процесiв в
теплоенергетичному устаткуваннi.
РН28. Вмiти використовувати свої внутршні якостi у підвищенні ефективностi професiйної дiяльностi
РН29. Вміти аналiзувати iнформацiю та визначати оптимальне розв’язання теплоенергетичних завдань.
Системш ЗК8
РН4. Уміти складати психологiчний портрет людини, пiдбирати робiтникiв на визначенi посади, знаходити
шляхи виходу з конфліктної ситyацiї для ефективного yправлiння персоналом.
РН6. Знати основи кадрового менеджменту, авторського праву, професіональної педагогіки, що сприяють
розвитку загальної культури й соцiалiзацiї особистостi та спрямовують її до етичних цінностей.
РН7. Займатися самоаналiзом, використовувати методи адекватної оцiнки (самооцiнки), критики (самокритики),
долати власні недолiки.
РН11. Систематично читати лiтературу за фахом, в т.ч. закордонну, складати реферати, анотації, ессе.
РН14. Вміти чiтко, послiдовно та логiчно висловлювати свої думки та переконання
РН18. Знати сучаснi підходи до виконання проектних дiй.
ЗК9

РН1. Вміти використовувати методи та правила управління iнформацiєю та роботу з документами за
професійним спрямуванням. Володiти методиками та сучасними засобами інформаційних технологiй.
РН5. Знати та розуміти закономiрностi, методи та пiдходи творчої та креативної дiяльностi, системного мислення
у професіональній сферi.
РН6. Знати основи кадрового менеджменту, авторського праву, професіональної педагогіки, що сприяють
розвитку загальної культури й соцiалiзацiї особистостi та спрямовують її до етичних цінностей.
РН7. Займатися самоаналiзом, використовувати методи адекватної оцiнки (самооцiнки), критики (самокритики),
долати власні недолiки.
РН8. Уміння застосовувати знання i розумiння для розв’язання задач, які характернi обранній спецiальностi.
РН9. Вмiти використовувати методи та методики проведення наукових та прикладних дослiджень.
РН10. Знати методологію системних дослiджень, методiв дослiдження та аналiзу складних об'ектiв та процесів,
розумiти їх складнiсть, рiзноманiття, багатофункціональність для розв’язання прикладних i наукових завдань в
галузi професійної дiяльностi.
РН11. Систематично читати лiтературу за фахом, в т.ч. закордонну, складати реферати, анотації, ессе.
РН12. Знати методи проведення досліджень та вміти аналiзувати складнiсть технiчних систем, розуміти
складнiсть задач оптимiзацiї цих систем та їх елементiв, та вдосконалювати методики їх проведення.
РН14. Вміти чiтко, послiдовно та логiчно висловлювати свої думки та переконання.
РН15. Мати знання щодо забезпечення безпечних умов праці та навколишнього середовища при проведені
дослiджень та у виробничій дiяльностi.
ЗК10
РН1. Вміти використовувати методи та правила управління iнформацiєю та роботу з документами за
професійним спрямуванням. Володiти методиками та сучасними засобами інформаційних технологiй.
РН2. Вмiти використовувати комунікаційні технологiї для пiдтримyвання гармонійних дiлових та особистiсних
контактiв, як передумову ділового yспiхy.
РНЗ. Знати та розуміти закони та методи мiжособистiсних комyнiкацiй, норми толерантностi, ділових
комyнiкацiй у професiйнiй сферi, ефективної працi в колективi, адаптивностi.
РН7. Займатися самоаналiзом, використовувати методи адекватної оцiнки (самооцiнки), критики (самокритики),
долати власні недолiки.
РН10. Знати методологію системних дослiджень, методiв дослiдження та аналiзу складних об'ектiв та процесів,
розумiти їх складнiсть, рiзноманiття, багатофункціональність для розв’язання прикладних i наукових завдань в
галузi професійної дiяльностi.
РН13. Розуміти необхiднiсть бути наполегливим у досягнені мети та якiсного виконання робіт у професійній
сферi.
РН18. Знати сучаснi підходи до виконання проектних дiй.
РН22. Вмiти використовувати свої внутршні якостi для пiдвищення ефективності професійної дiяльностi
РН24. Вмiти оцiнювати впливи зовнішніх i внутрішніх факторiв на перебіг фiзичних процесiв в

теплоенергетичному устаткуваннi.
РН28. Вмiти використовувати свої внутршні якостi у підвищенні ефективностi професiйної дiяльностi
РН29. Вміти аналiзувати iнформацiю та визначати оптимальне розв’язання теплоенергетичних завдань.
ЗК11

РН1. Вміти використовувати методи та правила управління iнформацiєю та роботу з документами за
професійним спрямуванням. Володiти методиками та сучасними засобами інформаційних технологiй.
РН11. Систематично читати лiтературу за фахом, в т.ч. закордонну, складати реферати, анотації, ессе.
РН13. Розуміти необхiднiсть бути наполегливим у досягнені мети та якiсного виконання робіт у професійній
сферi.
РН19. Вмiти застосовувати на практиці знання та компетенції в предметній областi та розумiння потреб професії.
РН32. Вміти здійснювати адмiнiстрyвання теплоенергетичними пiдприємствами
Предметш СК2

РН10. Знати методологію системних дослiджень, методiв дослiдження та аналiзу складних об'ектiв та процесів,
розумiти їх складнiсть, рiзноманiття, багатофункціональність для розв’язання прикладних i наукових завдань в
галузi професійної дiяльностi.
РН12. Знати методи проведення досліджень та вміти аналiзувати складнiсть технiчних систем, розуміти
складнiсть задач оптимiзацiї цих систем та їх елементiв, та вдосконалювати методики їх проведення.
РН25. Вмiти застосовувати на практиці базовi знання щодо проектування та експлуатацiї теплоенергетичних
систем та установок
РН26. Вміти органiзовувати дiяльнiсть команди спецiалiстiв, набувати та використовувати міжособистісні
навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаемодiю в колективi.
РН31. Вміти враховувати основні економiчнi, екологiчнi принципи та застосовувати елементи соціальної
компетенції
СК3

РН13. Розуміти необхiднiсть бути наполегливим у досягнені мети та якiсного виконання робіт у професійній
сферi.
РН15. Мати знання щодо забезпечення безпечних умов праці та навколишнього середовища при проведені
дослiджень та у виробничій дiяльностi.
РН17. Знати методи дослідження та аналiзу складних об'ектів та процесiв, розумiти їх складність, їх рiзноманiття,
багатофункцiональнiсть для розв’язання наукових завдань в галузi професійної дiяльностi.
РН18. Знати сучаснi підходи до виконання проектних дiй.
РН19. Вмiти застосовувати на практиці знання та компетенції в предметній областi та розумiння потреб професії.
РН20. Вмiти оцiнювання, iнтерпретувати та синтезувати інформацію та даннi.
РН25. Вмiти застосовувати на практиці базовi знання щодо проектування та експлуатацiї теплоенергетичних
систем та установок
РН26. Вміти органiзовувати дiяльнiсть команди спецiалiстiв, набувати та використовувати міжособистісні
навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаемодiю в колективi.
Фаховi (на вибiр) СК5

РН8. Уміння застосовувати знання i розумiння для розв’язання задач, які характернi обранній спецiальностi.
РН14. Вміти чiтко, послiдовно та логiчно висловлювати свої думки та переконання.
РН15. Мати знання щодо забезпечення безпечних умов праці та навколишнього середовища при проведені
дослiджень та у виробничій дiяльностi.
РН18. Знати сучаснi підходи до виконання проектних дiй.
РН30. Володіти навичками створення, організації та пiдтримки фyнкцiонyвання енергоощадних технологій
генерації та споживання теплової енергії, вирішувати науково-технічні задачi в галyзi технологiї та монiторингy
теплоносiїв на ТЕС.
РН32. Вміти здійснювати адмiнiстрyвання теплоенергетичними пiдприємствами
СК10

РН9. Вмiти використовувати методи та методики проведення наукових та прикладних дослiджень.
РН12. Знати методи проведення досліджень та вміти аналiзувати складнiсть технiчних систем, розуміти
РН20. Вмiти оцiнювання, iнтерпретувати та синтезувати інформацію та даннi.
РН32. Вміти здійснювати адмiнiстрyвання теплоенергетичними пiдприємствами
СК11

РН10. Знати методологію системних дослiджень, методiв дослiдження та аналiзу складних об'ектiв та процесів,
розумiти їх складнiсть, рiзноманiття, багатофункціональність для розв’язання прикладних i наукових завдань в
галузi професійної дiяльностi.
РН15. Мати знання щодо забезпечення безпечних умов праці та навколишнього середовища при проведені
дослiджень та у виробничій дiяльностi.
РН20. Вмiти оцiнювання, iнтерпретувати та синтезувати інформацію та даннi.
РН21. Вміти обгрунтовувати актуальнiсть проблем в предметної областi, технiко-економiчну та екологічну
доцiльнiсть практичної реалiзацiї iдей та гіпотез.
РН25. Вмiти застосовувати на практиці базовi знання щодо проектування та експлуатацiї теплоенергетичних
систем та установок
РН26. Вміти органiзовувати дiяльнiсть команди спецiалiстiв, набувати та використовувати міжособистісні
навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаемодiю в колективi.
РН30. Володіти навичками створення, організації та пiдтримки фyнкцiонyвання енергоощадних технологій
генерації та споживання теплової енергії, вирішувати науково-технічні задачi в галyзi технологiї та монiторингy
теплоносiїв на ТЕС.
інновацшш СК17

РН34. Здатнiсть застосовувати знання в галyзi теплоенергетичних процесiв, технологiї опрацювання режимної
інформації та експлуатація водопідготовчого устаткування.
РН35. Вміти здiйснювати організацію проектування, розробляти архiтектyрy, методи проектування.
РН37. Професійні навички в проведенні наукових досліджень, якi пiдвищyють ефективнiсть на надійність
фyнкцiонyвання традицiйних систем генерації електричної та теплової енергiї
СК19

РН30. Володіти навичками створення, організації та пiдтримки фyнкцiонyвання енергоощадних технологій
генерації та споживання теплової енергії, вирішувати науково-технічні задачi в галyзi технологiї та монiторингy
теплоносiїв на ТЕС.
РН35. Вміти здiйснювати організацію проектування, розробляти архiтектyрy, методи проектування.
РН38. Професійні навички в проведенні наукових досліджень, якi пiдвищyють ефективнiсть на надійність
iнновацiйних систем генерацiї електричної та теплової енергії

РН41. Застосовувати методи пошуку оптимальних (раціональних) варiантiв технологiчних процесiв,
конструктивних елементів машин з обгрунтуванням прийнятих рішень.
РН43. Вміти аналiзувати, обгрунтовувати та узагальнювати науково-технічну iнформацiю у вiдповiдностi до
обраної тематики
СК20

РН30. Володіти навичками створення, організації та пiдтримки фyнкцiонyвання енергоощадних технологій
генерації та споживання теплової енергії, вирішувати науково-технічні задачi в галyзi технологiї та монiторингy
теплоносiїв на ТЕС.
РН34. Здатнiсть застосовувати знання в галyзi теплоенергетичних процесiв, технологiї опрацювання режимної
інформації та експлуатація водопідготовчого устаткування.
РН36. Вміти застосовувати рацiональнi технологiї фyнкцiонyвання теплоенергетичних систем традиційних та
інноваційних на базi енергозберігаючих технологiй.
РН39. Професійні навички в проведенні наукових досліджень, які забезпечують захист довкілля при робот
систем генерацiї електричної та теплової енерги
РН41. Застосовувати методи пошуку оптимальних (раціональних) варiантiв технологiчних процесiв,
конструктивних елементів машин з обгрунтуванням прийнятих рішень.
РН43. Вміти аналiзувати, обгрунтовувати та узагальнювати науково-технічну iнформацiю у вiдповiдностi до
обраної тематики
СК22

РН31. Вміти враховувати основні економiчнi, екологiчнi принципи та застосовувати елементи соціальної
компетенції
РН32. Вміти здійснювати адмiнiстрyвання теплоенергетичними пiдприємствами
РН37. Професійні навички в проведенні наукових досліджень, якi пiдвищyють ефективнiсть на надійність
фyнкцiонyвання традицiйних систем генерації електричної та теплової енергiї
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