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ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни «Застосування Компас у 

проектуванні водопостачання і водовідведення» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» (водопостачання та водовідведення). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є 
формування практичних навичок роботи в програмному 
комплексі Компас 3D. 

Дисципліна базується на знаннях студентів, отриманих 
під час вивчення навчальних дисциплін: «Вища математика», 
«Інформатика та комп’ютерна техніка», «Інженерна 
графіка». Знання, отримані під час вивчення даного курсу, 
необхідні для подальшого освоєння навчальних дисциплін: 
«Водопостачання (СПРВ)», «Водовідведення (мережі)», 
«Водопостачання (очищення стічних вод)», 
«Водопостачання (водозабірні споруди)», «Водопостачання 
(водоочисні споруди)», «Опалення та вентиляція», «Бурова 
справа, у т.ч. практикум», «Водопостачання і водовідведення 
у надзвичайних ситуаціях», «Раціональне використання 
води». 

 
АНОТАЦІЯ 

У сучасному будівництві широке поширення одержали 
системи автоматизованого проектування, які дозволяють 
здійснювати проектування при більшій точності з меншими 
витратами часу та засобів. На сьогодні створено велику 
кількість програмних комплексів із різними ступенем 
спеціалізації й прикладних орієнтацій. Вміння користуватися 
сучасними програмними комплексами автоматизованого 
проектування стало необхідною складовою підготовки 
інженерів. Значного поширення в колах спеціалістів з 
водопостачання та водовідведення набув програмний 
комплекс Компас 3D, який цілком відповідає вимогам до 
розроблення проектної документації для будівництва 
(СПДБ) в Україні. 

Ключові слова: комп’ютерне креслення, система 
автоматизованого проектування, водопостачання, 
водовідведення, Компас 3D. 
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ABSTRACT 
The automated projecting systems, which allow for design 

with greater accuracy with less time and devices, are received 
widespread in modern building. Today a large number of 
programming complexes with different degrees of specialization 
and applied orientations have been created. The necessary 
component of training engineers is the ability to use modern 
computer programming complexes of automated designing. The 
Compass 3D programming complex, which quite corresponds the 
requirements for the development of project documentation for 
building (SPDB), has become widespread in the sphere of water 
supply and sewage specialists in Ukraine 

Keywords: computer drawing, automated projecting systems, 
water supply, sewage, Compass 3D. 

 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спе-
ціальність, спеці-
алізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

заочна 
форма 

Кількість 
кредитів – 4 Галузь знань: 

19 «Архітектура і 
будівництво» 

Спеціальність: 
192 «Будівництво 

та цивільна 
інженерія» 

(водопостачання 
та 

водовідведення) 
Рівень вищої 

освіти: бакалавр 

За вибором 
Рік підготовки: 

Модулів – 1 3-й 4-й 

Змістових 
модулів – 1 

Семестр: 

5-й 7-й 

Загальна кількість 
годин – 120 

Лекції: 
8 год 2 год 

Тижневих годин 
для денної форми 

навчання: 
аудиторних – 3 

самостійної ро-
боти студента – 4 

Лабораторні: 
34 год 12 год 

Сам. робота: 

78 год 106 год 

Вид контролю: 
залік 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних 
занять до самостійної роботи становить: для денної форми 
навчання – 35% до 65%, для заочної форми навчання –12% 
до 88%. 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

Метою навчальної дисципліни «Застосування Компас у 
проектуванні водопостачання і водовідведення» є 
оволодіння студентами основами автоматизованого 
проектування водопостачання та водовідведення у 
програмному комплексі Компас 3D. 

Завдання навчальної дисципліни «Застосування Компас 
у проектуванні водопостачання і водовідведення» – навчити 
студенів практичним прийомам роботи в програмному 
комплексі Компас 3D по створенню графічної документації 
у водопостачанні та водовідведенні. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен  
знати: правила користування комп’ютером для графічних 
побудов; можливості програмного комплексу Компас 3D; 
структуру ієрархічних меню САПР Компас 3D; оптимальні 
файлові операції для побудови двовимірних зображень 
креслень; методи отримання твердої копії (на паперовому 
носії) креслення або текстового документу; 
вміти: використовувати програмний комплекс Компас 3D 
при розробці проектної документації у водопостачанні та 
водовідведенні. 

 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. «Застосування Компас у проектуванні 
водопостачання і водовідведення». 

Змістовий модуль 1. «Застосування Компас у 
проектуванні водопостачання і водовідведення». 

Тема 1. Інтерфейс Компас. Засоби точного креслення. 
Загальні відомості про Компас 3D. Основні елементи 

інтерфейсу. Управління масштабом та зсув зображення у 
вікні документа. Основні типи документів КОМПАС 3D. 
Створення нових документів. Одиниці вимірювання та 
системи координат. Використання «Системи допомоги». 
Інструментальна панель. Панелі розширених команд. Панель 
спеціального управління. Рядок параметрів. Управління 
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переміщенням курсору та формою його відображення. 
Використання прив’язок. Глобальні прив’язки. Локальні 
прив’язки. 

Тема 2. Робота з об’єктами Компас. 
Виділення та видалення об’єктів. Панель Редагування. 

Використання допоміжних побудов. Побудова фасок та 
округлень. Симетрія об’єктів. Усікання та вирівнювання 
об’єктів. Поворот об’єктів. Деформація об’єктів. Побудова 
плавних кривих. Штрихування областей. 

Тема 3. Засоби постановки розмірів та використання 
тексту. 

Типи розмірів. Інтерфейс команд постановки розмірів. 
Особливості постановки лінійних, діаметральних, кутових та 
радіальних розмірів. Засоби вимірювання лінійних та 
кутових розмірів. Введення технологічних позначень. 
Введення та редагування тексту. Робота з таблицями.  

Тема 4. Створення робочих креслень. 
Загальні рекомендації щодо створення робочих креслень. 

заповнення основного напису (штампа). Створення нового 
виду. Управління видами. Управління станом видів. Зміна 
параметрів виду. Переміщення видів і компонування 
креслення. Особливості використання шарів. Введення 
технічних вимог. Виведення документа на друк. 

 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви 
змістових 
модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьог
о 

л 
л/
р 

с/
р 

усьог
о 

л 
л/
р 

с/р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Змістовий модуль 1. «Застосування Компас 
у проектуванні водопостачання і водовідведення» 

Тема 1. 
Інтерфейс 
Компас. 
Засоби 

29 2 8 19 29 1 2 26 
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точного 
креслення 

Тема 2. 
Робота з 
об’єктами 
Компас 

30 2 8 19 30 1 4 25 

Тема 3. 
Засоби 
постановки 
розмірів та 
використанн
я тексту при 
проектуванні 
систем ВВ 

29 2 8 19 29 - 2 27 

Тема4. 
Створення 
робочих 
креслень 

32 2 10 20 32 - 4 28 

Усього 
годин 

120 8 34 78 120 2 12 
10
6 

 
 

5. Теми лабораторних робіт 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

Модуль 1. Змістовий модуль 1. «Застосування Компас 
у проектуванні водопостачання і водовідведення» 

1 

Використання розширених 
можливостей MS Word при 
створенні документації у 
водопостачанні та 
водовідведенні. Інструктаж з 
охорони праці 

2 - 

2 
Побудова графіків руху рідини в 
каналізаційних трубах 

2 - 
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3 
Використання основних 
можливостей Компас в ВВ 

2 1 

4 Робота з графічними об’єктами 2 2 

5 
Використання засобів точного 
креслення 

2 1 

6 

Побудова ситуаційного плану 
місцевості з нанесення 
водозабірних споруд та зон 
санітарної охорони 

2 2 

7 
Побудова плану населеного 
пункту 

2 2 

8 
Розробка схеми водопостачання 
населеного пункту 

2 2 

9 
Трасування водопровідно-
каналізаційних мереж 

2 2 

10 
Побудова графіків сумісної 
роботи насосних агрегатів 

2 - 

11 
Деталювання водопровідних 
вузлів 

2 2 

12 
Конструювання павільйону 
водозабірної споруди 

4 - 

13 
Конструювання водопровідного 
колодязя 

4 - 

14 
Конструювання каналізаційного 
колодязя. Складання 
специфікації 

4 - 

 Разом 34 12 

 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 
форми навчання: 

 підготовка до аудиторних занять: 0,5 год × 42 год = 21 год; 

 підготовка до контрольних заходів: 6,0 год × 4 кредити = 
24 год; 

 поглиблене опрацювання тем змістових модулів – 33 год. 
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Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної 
форми навчання: 

 підготовка до аудиторних занять: 0,5 год × 14 год = 7 год; 
 підготовка до контрольних заходів: 6,0 год × 4 кредити = 
24 год; 
 поглиблене опрацювання тем змістових модулів – 75 год. 

 
6.1. Теми для самостійної роботи студентів 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 

Інформаційні технології при 
оформленні текстово-графічних 
документів у водопостачанні та 
водовідведенні 

3 3 

2 
Основні види сучасної комп’ютерної 
графіки 

3 3 

3 
Класифікація систем 
автоматизованого проектування 

2 2 

4 
Характеристика програмних 
продуктів компанії Аскон для 
створення проектної документації 

3 3 

5 
Нові можливості останньої версії 
КОМПАС-3D 

2 2 

6 
Оптимальні налаштування (екрану, 
графічного редактора, нових 
документів) КОМПАС-3D 

2 2 

7 

Використання інструментів панелі 
«Обозначения для строительства» 
при автоматизованому проектуванні 
водопостачання та водовідведення 

2 2 

8 
Налаштування бібліотек стилів ліній, 
штрихувань, основних написів 

2 2 

9 
Особливості використання профілів 
«Водопостачання і каналізація», 
«Опалення і вентиляція» 

3 3 

10 
Система проектування специфікацій 
в Компас 

2 2 
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11 
Використання баз даних при 
створенні креслень елементів систем 
водопостачання та водовідведення 

2 2 

12 Спеціальні задачі Компас 2 2 
13 Параметричне креслення в Компас 2 2 

14 

Використання інформаційних 
продуктів для векторизації 
растрових зображень елементів 
систем водопостачання та 
водовідведення 

3 3 

15 
Інтерфейс Компас. Засоби точного 
креслення 

- 6 

16 Робота з об’єктами Компас - 6 

17 
Засоби постановки розмірів та 
використання тексту при 
проектуванні систем ВВ 

- 10 

18 Створення робочих креслень - 20 
 Разом 33 75 

 
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

При викладанні навчальної дисципліни використовується 
інформаційно-ілюстративний метод навчання із 
застосуванням: 
1. Лекційний курс проводиться із застосуванням ТЗН 
(комп’ютера, проектора), відеороликів, електронних 
посібників. 
2. Лабораторні заняття проводяться із застосуванням 
комп’ютера та відповідного програмного забезпечення, 
необхідних роздаткових матеріалів, плакатів, схем, таблиць 
чи їх електронних аналогів. 
3. Консультації. 
4. Самостійна робота студентів. 

 
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 
виконуються на лабораторних, індивідуальних заняттях та 
консультаціях, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться за такими критеріями: 
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Лабораторні роботи (у % від кількості балів, виділених на 
завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві 

помилки методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, 
оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 
зауважень. 

Контрольні завдання за змістовими модулями включають 
тестові питання (тести трьох рівнів складності). 

Контроль проводиться: 
з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
з лабораторних робіт – шляхом перевірки звітів; 
з самостійної роботи – шляхом перевірки звітів. 
Звіти можуть представлятися в електронному або в 

друкованому варіанті. 
Підсумковий контроль знань відбувається за 

результатами поточного контролю. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали 

оцінки. 
 
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума Змістовий модуль №1 

Т1 Т2 МК1 Т3 Т4 МК2 

14 14 20 14 18 20 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною 
шкалою 

90 – 100 

зараховано 82-89 

74-81 



 

12 

64-73 

60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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