
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 5.1.8; 

2. Назва: Основи САПР; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І; 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Щодро О.Є. д.т.н., проф.;  

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• ставити та вирішувати задачі, пов’язані з використанням комп'ютерної техніки та  систем 

автоматизованого проектування ; 

• виконувати практичні розрахунки за допомогою комп’ютерної техніки ; 

• проектувати властивості і параметри систем автоматизованого проектування , необхідних для 

обслуговування технічних систем та прийняття найбільш ефективних рішень; 

• оцінювати якості та стан систем, що експлуатуються. 

10. Форми організації занять: лекції, лабораторні, самостійна робота, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 

• Сучасні програмні засоби роботи на ЕОМ; 

• Інформатика; 

• Математичні методи і моделі. 

12. Зміст курсу: 
Змістовий модуль 1. Загальні відомості про САПР 

 
  Тема 1. Системи автоматизоавного проектування. Загальні відомості.  

   Лекція 1. Поняття про САПР. Класифікація. Історія розвитку. Принципи побудови.  

       Інформаційні технології та ресурси, що будуються на основі САПР . Етапи автоматизованого 

проектування. 

  Тема 2. Види забезпечення САПР. Забезпечення програмне та математичне. 
Лекція 2. Характерні особливості та види  забезпечення систем автоматизованого 

проектування. Програмне та математичне забезпечення. Основні види програмного забезпечення.  

Лекція 3. Математичні моделі, що використовуються у САПР. Класифікація моделей Моделі 

алгебраїчного типу, диференціальні моделі на основі систем звичайних дифрівнянь та рівнянь в 

частинних похідних. 

   Тема 3. Технічне, лінгвістичне, інформаційне та інш. види забезпечення. 

Лекція 4. Технічне, інформаційне, лінгвістичне та інші види забезпечення. Структура  системи 

автоматизованого проектування .  АРМи, їх організація. 

 

Змістовий модуль 2 Особливості САПР у гідротехніці. 
    Тема 4. Побудова ієрархічних блок-схем та маршрутів проектування  

Лекція 5. Побудова ієрархічних блок-схем та маршрутів проектування  для окремих типів 

гідровузлів та гідросистем: 

гідротехнічних споруд та їх комплексів: 

гребель з грунтових матеріалів; 

Лекція 6. Побудова ієрархічних блок-схем та маршрутів проектування  для бетонних та 

залізобетонних гребель; закритих та відкритих водоскидів; меліоративних систем 

  Тема 5. Послідовність автоматизованого проектування у гідротехнічному будівництві. 
Послідовність та специфіка автоматизованого проектування у гідротехнічному будівництві 

для окремих типів гідротехнічних споруд : 

Лекція 7, 8   .- гребель з грунтових матеріалів; 

Лекція 9, 10   .- бетонних та залізобетонних гребель; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекція 11, 12   .- закритих та відкритих водоскидів; 

Лекція 13 .- гідровузлів та гідросистем в цілому. Питання охорони праці при роботі САПР. 

 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Системы автоматизированного проектирования. -М.: Наука, 1989, тт. 1-9. 

2. Математическое обеспечение САПР.- М.: Наука, 1999, 532с  

3. Вендров А.М. Современные методы и средства проектирования информационных систем. 

М., "Финансы и статистика", 1998, - 176 с. 

4. Шестопалов Є.А. Інформатика. Базовий курс. Частина 1, 2. Шепетівка, "Аспект", 2003. 

Допоміжна 

5. AutoCAD-2000 Специальный справочник.- СПб: Питер, 2001., 690 с. 

  
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 14 год. лабораторних робіт; 50 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи:  

- лекцій у супроводі плакатів, слайдів, відеофільмів; 

- складання графічних схем; 

 

15. Форми та критерії оцінювання: 
   Підсумковий контроль: залік в кінці 8 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, 

    

16. Мова викладання: українська. 

 
В.о.завідувача кафедри 

к.т.н., доцент                                                                           Л.А. Шинкарук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: 5.1.8; 

2. Title: Fundamentals of CAD; 

3. Type: selective; 

4. Level of higher education: I; 
5. Year of study, when the discipline is proposed: 4; 

6. Semester when studying discipline: 8; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Щодро О.Є. Ph.D., 

prof .; 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 
• to set and solve tasks related to the use of computer technology and computer-aided design systems; 

• Perform practical calculations using computer technology; 

• To design properties and parameters of automated design systems necessary for maintenance of 

technical systems and making the most effective decisions; 

• assess the quality and condition of the systems being operated. 

10. Forms of organization of classes: lectures, laboratory, independent work, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
• Modern software tools on the computer; 

• Computer Science; 

• Mathematical methods and models. 

12. Content of the course: 
Semantic module 1. General information about CAD 

Topic 1. Systems of automation design. General Information. 

Lecture 1. The concept of CAD. Classification. History of development. Principles of construction. 

Information technologies and resources based on CAD. Stages of automated design. 

Topic 2. Types of CAD. Providing software and math. 

Lecture 2. Characteristic features and types of providing automated design systems. Software and 

Mathematical Support. Major types of software. 

Lecture 3. Mathematical models used in CAD. Classification of models Models of algebraic type, 

differential models based on systems of ordinary diffraction and partial differential equations. 

   Topic 3. Technical, linguistic, informational, etc. types of security. 

Lecture 4. Technical, informational, linguistic and other types of support. The structure of the 

automated design system. ARM, their organization. 

Semantic module 2 Features CAD in hydraulic engineering. 

Topic 4. Construction of hierarchical flowcharts and design routes 

Lecture 5. Construction of hierarchical block diagrams and design routes for certain types of hydro-

systems and hydrosystems: 

Hydrotechnical structures and their complexes: 

dams from soil materials; 

Lecture 6. Construction of hierarchical block diagrams and design routes for concrete and reinforced 

concrete dams; closed and open waterfalls; reclamation systems 

 Theme 5. The sequence of automated design in hydraulic engineering. 

Sequence and specificity of automated design in hydraulic engineering for certain types of hydraulic 

structures: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lecture 7, 8 .- Dam from the soil materials; 

Lecture 9, 10 .- Concrete and reinforced concrete dams; 

Lecture 11, 12 .- closed and open waterfalls; 

Lecture 13. Hydro-units and hydrosystems in general. The issue of safety at work CAD. 

13. Recommended editions: 
1. Systems of automated design. -M .: Nauka, 1989, vol. 1-9 

2. Mathematical support of CAD. - Moscow: Nauka, 1999, 532p 

3. Vendrov AM Modern methods and means of designing information systems. M., "Finances and 

Statistics", 1998, - 176 p. 

4. Shestopalov Ye.A. Computer Science. Base course Part 1, 2. Shepetovka, "Aspect", 2003. 

Auxiliary 

5. AutoCAD-2000 Special Reference Book .- St. Petersburg: Peter, 2001., 690 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
26 years lectures, 14 hours laboratory works; 50 years independent work. Together - 90 years. 

Methods: 

- lectures accompanied by posters, slides, video films; 

- compilation of graphic schemes; 

15. Form and evaluation criteria: 
Final control: completion at the end of the semester. 

Current control (100 points): testing, 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

 

 

 

In. Head of chair hydraulic  

engineering and hydraulics                  ___________   L. Shinkaruk, Ph.D., Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


