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ВСТУП 

 

Анотація 

Курс вивчає основні відомості про проблематику автоматизованого проєктування, 

постановку задачі автоматизації проєктування пристроїв та систем автоматики, системний 

підхід до проєктування пристроїв та систем автоматики, інструментальні засоби і технології 

комплексної автоматизації етапу проєктування пристроїв та систем автоматики, 

використання графічних пакетів для розробки технічних креслень і геометричних 2D/3D 

моделей з подальшим їх використанням  в програмних системах кінцево-елементного 

аналізу, імітаційне моделювання систем керування з регуляторами різних типів, моделі і 

методи аналізу пристроїв та систем автоматики при автоматизації етапу проєктування.  

Програма курсу значною мірою зорієнтована на практичну роботу, тобто на 

вироблення навичок із здатності застосовувати сучасний інструментарій систем 

автоматизованого проєктування для вирішення задач автоматизації і керування, 

проєктування пристроїв та систем автоматики, здатності застосовувати глибокі знання в 

області сучасних технологій автоматизованого проєктування  пристроїв та систем 

автоматики для вирішення міждисциплінарних інженерних задач. 

Ключові слова: автоматизоване проєктування; пристрої; системи автоматики; 

технічні креслення; 2D/3D моделі; кінцево-елементний аналіз; імітаційне моделювання; 

міждисциплінарні інженерні задачі. 

 

Abstract 

The course studies basic information about the problems of computer-aided design, 

formulation of the task of automation design of devices and automation systems, systematic 

approach to the design of devices and automation systems, tools and technologies of complex 

automation of the design stage of devices and automation systems, the use of graphic packages for 

the development of technical drawings and geometries 2D/3D models with their subsequent use in 

software systems of finite element analysis, simulation of systems control with different types of 

regulators, models and methods of analysis of devices and systems of automation during the 

automation of the design stage. 

The course program is largely focused on practical work, that is, on developing skills of the 

ability to use modern tools of computer-aided design for the tasks of automation and control, 

designing devices and automation systems, the ability to apply deep knowledge in the field of 

modern automation technology for designing devices and systems interdisciplinary engineering 

tasks.  

Key words: automated design; devices; automation systems; technical drawings; 2D/3D 

models; finite element analysis; simulation modeling; interdisciplinary engineering tasks.  
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування  

показників 

Галузь знань,  

спеціальність  

(освітня програма),  

освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 
Для всіх  

галузей знань 

 

Вибіркова 

 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 5-й 5-й 

 

Для всіх  

спеціальностей, 

освітніх програм 

Семестр 

10-й 10-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: – 

Лекції 

30 год. 12 год. 

Практичні 

15 год. 8 год. 

Загальна кількість годин – 

150 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

 

аудиторних – 3; 

 

самостійної роботи 

студента – 7 

Освітній рівень: 

другий  

(магістерський) 

 

Самостійна робота 

105 год. 130 год. 

Індивідуальні завдання: 

не передбачено 

Вид контролю 

залік залік 

Форма контролю 

комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Автоматизація проєктування пристроїв та 

систем автоматики» є надання можливості студентам оволодіти графічними пакетами для 

розробки технічних креслень і геометричних 2D/3D моделей з подальшим їх використанням  

в програмних системах кінцево-елементного аналізу, математичним та імітаційним 

моделювання систем керування з регуляторами різних типів. Вивчення дисципліни 

«Автоматизація проєктування пристроїв та систем автоматики» надає переваги студентам  

отримати більш глибокі знання за напрямом підготовки 14 «Електрична інженерія» 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та стати ще 

більш затребуваними в процесі майбутнього працевлаштування. 

В результаті вивчення дисципліни «Автоматизація проєктування пристроїв та систем 

автоматики» студенти можуть набути елементи фахових компетентностей, зокрема здатність 

використовувати програмне забезпечення для комп’ютерного моделювання та 

автоматизованого проєктування, здатність застосовувати існуючі та розробляти нові 

методики та процедури для вирішення інженерних завдань електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки. 

 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є: теорія автоматичного керування; системи 

керування електроприводами; елементи автоматизованого електропривода; автоматизований 

електропривод загальнопромислових механізмів.  

 

 

4. Очікувані результати навчання  

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування достатнього рівня знань для 

вирішення завдань професійної діяльності під час автоматизованого проєктування пристроїв 

та систем автоматики відповідно до вказаних елементів компетентностей. 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Геометричне та кінцево-елементне моделювання пристроїв та систем 

автоматики. Математичне та імітаційне моделювання пристроїв та систем 

автоматики. 

Змістовий модуль 1. Технічні креслення та 2D/3D моделювання пристроїв та систем 

автоматики. 

Тема 1. Інструментарій створення та редагування креслень в AutoCAD. 

Лекція 1. Організація роботи в AutoCAD. Побудова графічних об’єктів. Основні 

команди побудови графічних об’єктів. 

Література: [1] стр. 44-53; [2] стр. 158-237; [3] стр. 17-37, 89-104. 

Лекція 2. Редагування графічних об’єктів. Основі команди редагування графічних 

об’єктів. 

Література: [1] стр. 63-81; [2] стр. 244-299; [3] стр. 77-87. 

Тема 2. 2D/3D моделювання пристроїв та систем автоматики в AutoCAD. 

Лекція 3. 2D моделювання пристроїв та систем автоматики в AutoCAD. 

Література: [1] стр. 33-41, 86-103, 104-116; [2] стр. 309-335. 

Лекція 4. Твердотільне 3D моделювання пристроїв та систем автоматики в AutoCAD. 

Література: [1] стр. 225-231; [2] стр. 370-465; [3] стр. 115-146. 
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Змістовий модуль 2. Кінцево-елементне моделювання пристроїв та систем 

автоматики. 

Тема 3. Моделювання пристроїв та систем автоматики з використанням скінченно-

елементних програмних засобів.  

Лекція 5. Огляд сімейства програм ANSYS. Інтерфейс користувача, процесор, 

передпроцесорна підготовка та постпроцесорна обробка. 

Література: [4] стр. 9-36. 

Лекція 6. Твердотільне моделювання, параметризація моделі, геометричні побудови 

на площині. 

Література: [4] стр. 37-52. 

Тема 4. Робота зі скінченно-елементними та реалістичними моделями. 

Лекція 7. Побудова 2D/3D скінченно-елементних моделей. 

Література: [4] стр. 60-79. 

Лекція 8. Розв’язок задач по проєктуванню пристроїв та систем автоматики.  

Література: [4] стр. 80-114; [5] стр. 161-184. 

Модуль 2.  

Змістовий модуль 3. Математичне моделювання пристроїв та систем автоматики. 

Тема 5. Математичне моделювання пристроїв та систем автоматики в MathCAD.  

Лекція 9. Обчислення в MathCAD. Розв’язок рівнянь та систем рівнянь. Робота з 

матрицями. 

Література: [6] стр. 52-55, 58-60; [7] стр. 111-138. 

Тема 6. Обчислення та інженерні  розрахунки в MathCAD. 

Лекція 10. Розв’язок диференціальних рівнянь в MathCAD. Основні способи 

розв’язку диференціальних рівнянь в MathCAD. 

Література: [6] стр. 63-66, 159-188; [7] стр. 294-329. 

Лекція 11. Обробка експериментальних даних в MathCAD. Інтерполяція. Функції 

регресії і згладжування. Дискретні перетворення. 

Література: [6] стр. 192-224. 

Змістовий модуль 4. Імітаційне моделювання пристроїв та систем автоматики. 

Тема 7. Моделювання систем керування електроприводами постійного та змінного 

струму в MatLAB. 

Лекція 12. Пакет програм візуального програмування MatLAB Simulink. Модельне 

проєктування систем керування електроприводами постійного струму. 

Література: [8] стр. 70-127; [9] стр. 246-282. 

Лекція 13. Модельне проєктування систем керування електроприводами змінного 

струму. 

Література: [9] стр. 283-310, 324-365. 

Тема 8. Імітаційне моделювання пристроїв та систем автоматики в MatLAB.  

Лекція 14. Елементи пристроїв силової електроніки в MatLAB. 

Література: [9] стр. 104-150. 

Лекція 15. Модельне дослідження пристроїв та систем автоматики в MatLAB.  

Література: [9] стр. 151-227, 228-245. 
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Тематичний план начальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лек. пр. лаб. с.р. лек. пр. лаб. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. Геометричне та кінцево-елементне моделювання пристроїв та систем автоматики. 

Математичне та імітаційне моделювання пристроїв та систем автоматики. 

Змістовий модуль 1. Технічні креслення та 2D/3D моделювання пристроїв та систем автоматики. 

Тема 1. Інструментарій створення та редагування креслень в AutoCAD. 21 4 2 – 15 21 2 1 – 18 

Тема 2. 2D/3D моделювання пристроїв та систем автоматики в AutoCAD. 24 4 2 – 18 24 1 1 – 22 

Разом за змістовим модулем 1 45 8 4 – 33 45 3 2 – 40 

Змістовий модуль 2. Кінцево-елементне моделювання пристроїв та систем автоматики. 

Тема 3. Моделювання пристроїв та систем автоматики з використанням скінченно-

елементних програмних засобів. 
15 4 2 – 9 15 2 1 – 12 

Тема 4. Робота зі скінченно-елементними та реалістичними моделями. 15 4 2 – 9 15 1 1 – 13 

Разом за змістовим модулем 2 30 8 4 – 18 30 3 2 – 25 

Змістовий модуль 3. Математичне моделювання пристроїв та систем автоматики. 

Тема 5. Математичне моделювання пристроїв та систем автоматики в MathCAD. 15 2 2 – 11 15 2 1 – 12 

Тема 6. Обчислення та інженерні  розрахунки в MathCAD. 15 4 2 – 9 15 1 1 – 13 

Разом за змістовим модулем 3 30 6 4 – 20 30 3 2 – 25 

Змістовий модуль 4. Імітаційне моделювання пристроїв та систем автоматики. 

Тема 7. Моделювання систем керування електроприводами постійного та змінного 

струму в MatLAB.  
15 4 2 – 9 15 2 1 – 12 

Тема 8. Імітаційне моделювання пристроїв та систем автоматики в MatLAB. 30 4 1 – 25 30 1 1 – 28 

Разом за змістовим модулем 4 45 8 3 – 34 45 3 2 – 40 

ІНДЗ (КР/КП) – – – – – – – – – – 

Разом за курсом 150 30 15 – 105 150 12 8 – 130 
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Теми практичних занять 

 

№ з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 1 

1 Робота з інструментарієм креслення пристроїв та систем 

автоматики в AutoCAD. [1] стр. 44-53. 
2 1 

2 Робота з інструментарієм редагування технічних 

креслень пристроїв та систем автоматики в AutoCAD. [1] 

стр. 63-81. 

2 1 

Змістовий модуль 2 

3 Моделювання пристроїв та систем автоматики з 

використанням скінченно-елементних програмних 

засобів. [5] стр. 123-125. 

2 1 

4 Робота зі скінченно-елементними та реалістичними 

моделями. [5] стр. 91-97. 
2 1 

Змістовий модуль 3 

5 Математичне моделювання пристроїв та систем 

автоматики в MathCAD. [6] стр. 86-91. 
2 1 

6 Моделювання систем керування електроприводами 

постійного струму в MatLAB. [9] стр. 256-260. 
2 1 

Змістовий модуль 4 

7 Моделювання систем керування електроприводами 

змінного струму в MatLAB. [9] стр. 296-302. 
2 1 

8 Імітаційне моделювання пристроїв та систем автоматики 

в MatLAB. [9] стр. 152, 228. 
1 1 

 Разом 15 8 

 

Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  

– підготовка до лекційних занять – 0,5 год/1 лекцію; 

– підготовка до практичних занять – 2 год/1 заняття; 

– виконання домашньої контрольної роботи – 15 годин/1 робота; 

– підготовка до заліку – 15 год. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 

 

 Підготовка до лекційних занять 15 

 Підготовка до практичних занять 30 

 Виконання домашньої контрольної роботи 60 

 Разом 105 
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Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Не передбачено. 

 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та  

методів їх демонстрування 

 

– усні відповіді; 

– стандартизовані тести; 

– розрахункові та/або розрахунково-графічні роботи; 

– презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

– студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення поточного 

контролю у вигляді тестових завдань або опитування, перевірки результатів роботи на 

практичних заняттях та підсумкового контролю у формі заліку. Залік проводиться в формі 

опитування шляхом надання усних відповідей на 10 залікових запитань. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого 

матеріалу) під час роботи на практичних заняттях, під час яких здійснюється контроль 

набутих практичних навичок під час виконання завдань. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю . У 

кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент 

може набрати до 100 балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки 

протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання завдань та інше).  

Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок. Якщо студент не 

набрав мінімальну суму балів, то він не допускається до заліку і йому рекомендується 

набрати цю кількість за рахунок виконання додаткового завдання для самостійного 

виконання. 

Студент, який набрав за всі компоненти менше 60 балів, складає підсумковий 

семестровий залік (проводиться у письмовій формі або шляхом опитування), до якого він 

допускається після виконання всіх передбачених елементів модулів, результатом яких є 

отримання необхідної мінімальної суми 60 балів.  

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, передбачених 

чинним законодавством. 
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Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання  

 

Завдання на 

практичних 

заняттях 

Критерії оцінювання 

5 

Студент самостійно та повністю у встановлений проміжок 

часу, відведеного на практичному занятті, виконав поставлене 

завдання, отримано вірні відповіді та достовірні результати. В 
розроблених кресленнях або моделях пристроїв та систем 

автоматики відсутні помилки. Можливі одна-дві різні 

неточності, описки, які не є наслідком незнання або 

нерозуміння навчального матеріалу практичного заняття.  

4 

Робота виконана повністю, проте використані найменш 
оптимальні підходи до вирішення поставленого практичного 

завдання. При виконанні виявилося недостатнє володіння 

навичками роботи з комп’ютером під часто автоматизованого 

проєктування пристроїв та систем автоматики. Допущена одна 
помилка або два-три недоліки в кресленнях або моделях 

пристроїв та систем автоматики. 

3 

Робота виконана в повному обсязі, допущено більше однієї 

помилки або двох-трьох недоліків в кресленнях або моделях 

пристроїв та систем автоматики, але студент володіє 
обов'язковими вміннями за темою практичного заняття, що 

перевіряється, та основними навичками роботи на комп’ютері, 

необхідними для здійснення автоматизованого проєктування. 

2 

Допущені істотні помилки, які показали, що студент не володіє 

обов'язковими знаннями з даної теми практичного заняття в 
повній мірі, вміннями і навичками роботи на комп’ютері під 

час автоматизованого проєктування, або значна частина роботи 

виконана не самостійно. 

0 

Робота показала повну відсутність у студента навичок 

практичної роботи на комп’ютері під час автоматизованого 
проєктування, обов'язкових знань та вмінь за темами, що 

перевіряються. 
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Контрольні 

роботи 
Критерії оцінювання 

10 

Студент самостійно, повністю та у встановлений термін 

виконав всі етапи рішення конкретної задачі автоматизованого 

проєктування на комп’ютері, отримано вірні відповіді або інше 

необхідне подання результату роботи. В розроблених 
кресленнях або моделях пристроїв та систем автоматики немає 

прогалин і помилок. Можливі одна-дві різні неточності, 

описки, які не є наслідком незнання або нерозуміння 
навчального матеріалу.  

8 

Робота виконана повністю, але обґрунтування кроків 

вирішення недостатні, або використані найменш оптимальні 

підходи до вирішення поставленого завдання. При виконанні 

виявилося недостатнє володіння навичками роботи з 
комп’ютером під часто автоматизованого проєктування 

пристроїв та систем автоматики. Допущена одна помилка або 

два-три недоліки в кресленнях або моделях пристроїв та 

систем автоматики. 

6 

Робота виконана в повному обсязі, допущено більше однієї 
помилки або двох-трьох недоліків в кресленнях або моделях 

пристроїв та систем автоматики, але студент володіє 

обов'язковими вміннями за темами, що перевіряються, та 
основними навичками роботи на комп’ютері, необхідними для 

здійснення автоматизованого проєктування. 

4 

Робота виконана частково, допущено більше п’яти помилок 

або п’яти недоліків в кресленнях або моделях пристроїв та 

систем автоматики, але студент володіє обов'язковими 
вміннями за темами, що перевіряються, та основними 

навичками роботи на комп’ютері, необхідними для здійснення 

автоматизованого проєктування. 

2 

Допущені істотні помилки, які показали, що студент не володіє 

обов'язковими знаннями з даної теми в повній мірі, вміннями і 
навичками роботи на комп’ютері під час автоматизованого 

проєктування, або значна частина роботи виконана не 

самостійно. 

0 

Робота показала повну відсутність у студента навичок 

практичної роботи на комп’ютері під час автоматизованого 
проєктування, обов'язкових знань та вмінь за темами, що 

перевіряються. 
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Бали за 

залікове 

запитання 

Критерії оцінювання 

4 
Відповідь на залікове запитання є повною та правильною. 
Студент в повній мірі та без помилок виконав поставлене 

завдання автоматизованого проєктування за темою запитання. 

3 

Відповідь на залікове запитання надано повністю, проте 

допущено одну помилку або неточність за темою запитання. 

Продемонстровано навички автоматизованого проєктування, 
що свідчать про найменш оптимальні підходи до вирішення 

поставленого завдання. 

2 

Відповідь на залікове запитання вірна лише частково, 

допущено більше двох помилок або неточностей за темою 

запитання. Виявлено недостатню кількість навичок для 
здійснення автоматизованого проєктування за темою 

залікового питання. 

1 

Під час надання відповіді на залікове запитання допущені 
істотні помилки, які показали, що студент не володіє 

обов'язковими знаннями з даної теми в повній мірі, вміннями і 

навичками роботи на комп’ютері під час автоматизованого 

проєктування. 

0 

Відповідь на залікове запитання відсутня або повністю 
неправильна, що свідчить про відсутність знань та вмінь за 

темою, що перевіряється. 

 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

 

Правильних 

відповідей,% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

Форма контролю Максимальна кількість балів 

Виконання завдань на практичних 

заняттях  

8х5 бали = 40 балів 

Виконання домашньої контрольної 
роботи 

1х10 бали = 10 балів 

Поточний модульний контроль 1х10 балів = 10 балів 

Всього 60 
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8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

 

Денна форма Заочна форма 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ЗМ1 
Т1 Практична робота № 1 5   

Т2 Практична робота № 2 5   

ЗМ2 
Т3 Практична робота № 3 5   

Т4 Практична робота № 4 5   

ПМК Виконання домашньої 

контрольної роботи 
10   

ЗМ3 
Т5 Практична робота № 5 5   

Т6 Практична робота № 6 5   

ЗМ4 
Т7 Практична робота № 7 5   

Т8 Практична робота № 8 5   

ПМК Тест 10   

Підсумковий 

контроль 
Залік 40   

Сума  100   

 

 

9. Засоби навчання 

 

На лекційних заняттях використовуються технічні засоби, а саме:  
комп’ютер, мультимедійний проєктор, інтерактивну дошку. За наявної 

можливості використання інтерактивної дошки або мультимедійного проєктора 

пояснення можна організувати таким чином: теоретичні відомості будуть 
наочно супроводжуватися демонстрацією на інтерактивній дошці або 

мультимедійному проєкторі. Це дає можливість студенту не тільки почути, а й 

побачити інтерактивне виконання автоматизованого проєктування пристроїв та 

систем автоматики, що сприяє більш ефективному засвоєнню нового матеріалу. 
Такі лекції є найдоступнішою і найцікавішою формою викладання нового 

матеріалу з навчальної дисципліни «Автоматизація проєктування пристроїв та 

систем автоматики». 
На практичних заняттях студенти використовують комп’ютери та 

отримують навички ефективного використання сучасних систем 

автоматизованого проєктування, що має забезпечити реалізацію інформаційної 

технології виконання функцій проєктування пристроїв та систем автоматики. 
Також комп’ютери використовуються для проведення поточного модульного 

контролю у формі перевірки навичок і вмінь роботи з необхідним 

спеціалізованим програмним забезпеченням. 
Як наочний матеріал на лекціях і практичних заняттях використовуються 

конспект лекцій з дисципліни «Автоматизація проєктування пристроїв та 

систем автоматики» та мультимедійні слайди за відповідними темами. 
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10. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література 

1. Ванін В.В. Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD : навч. посібник / 

В.В. Ванін, В.В. Перевертун, Т.М. Надкернична. – К.: Каравела, 2006. – 336 с. 

2. Шмиг Р.А. Інженерна комп’ютерна графіка : підручник / Р.А. Шмиг, 

В.М. Боярчук, І.М. Добрянський, В.М. Барабаш. – Львів: Український бестселер, 2012. – 

600 с. 

3. Цвіркун Л.І. Інженерна та комп’ютерна графіка AutoCAD : навч. посібник / 

Л.І. Цвіркун, Л.В. Бешта. – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 210 с. 

4. Жидков А.В. Применение системы Ansys  к решению задач геометрического и 

конечно-элементного моделирования / А.В. Жидков. – Нижний Новгород, 2006. – 115 с. 

5. Буль О.Б. Методы расчета магнитных систем электрических аппаратов. Программа 

ANSYS : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / О.Б. Буль. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. – 288 с. 

6. Макаров Е. Инженерные расчеты в Mathcad 15: Учебный курс / Е. Макаров. – СПб.: 

Питер, 2011. – 400 с. 

7. Очков В.Ф. Mathcad 14 для студентов, инженеров и конструкторов. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2007. – 368 с. 

8. Лазарєв Ю.Ф. Довідник з Matlab / Ю.Ф. Лазарєв. – Київ: НТТУ "КПІ", 2013. – 133 с. 

9. Герман-Галкин С.Г. Matlab & Simulink. Проектирование мехатронных систем на ПК / 

С.Г. Герман-Галкин. – СПб.: КОРОНА-Век, 2008. – 38 с. 

 

Допоміжна література 

10. Буката Л.Н. Чисельні методи та моделювання на ЕОМ : навч. посібник. – Ч. 1. – 

Модуль 2 / Л.Н. Буката, Л.В. Глазунова. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013. – 84 с. 

11. Бойко А.П. Комп’ютерне моделювання в середовищі AUTOCAD. Частина 

1. Геометричне та проекційне креслення : навч. посібник / А.П.  Бойко. – Миколаїв: Вид-во 

ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – 116 с. 

12. Сабоннадьер Ж.К. Метод конечных элементов и САПР / Ж.К. Сабоннадьер, 

Ж. Л. Кулон. – М.: Мир, 1989. – 192 с. 

13. Денисов М.А. Компьютерное проектирование ANSYS / М.А. Денисов. – 

Екатеринбург: Изд-во Уральского университета. – 2014. – 77 с. 

14. Басов К.А. Ansys. Справочник пользователя / К.А. Басов. – М.: ДМК Пресс, 2005. – 

640 с. 

15. Наумчук О.М. Основи автоматизованого проектування: Інтерактивний комплекс 

навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2008. – 136 с. 

16. Бабічева О.Ф. Комп’ютерне проектування електромеханічних пристроїв : навч. 

посібник з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» / 

О.Ф. Бабічева, С.М. Єсаулов. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 281 с. 

17. Задачин В.М. Чисельні методи : навч. посібник / В.М. Задачин, І.Г. Конюшко. – 

Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 180 с. 

18. Гервас О.Г. САПР об’єктів середовища : навч.-метод. посібник / О.Г. Гервас. – 

Умань: Візаві, 2018. – 160 с. 

19. Ловейкін В.С. Мехатроніка : навч. посібник / В.С. Ловейкін, Ю.О. Ромасевич, 

Ю.В. Човнюк. – Київ: НУБІП, 2012. – 357 с. 

20. Терехов В.М. Системы управления электроприводов : учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений / В.М. Терехов, О.И. Осипов. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 304 с. 
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Інформаційні ресурси в Інтернет 

21. Мережа знань Autodesk Knowledge Network. Режим доступу: 

https://knowledge.autodesk.com/ru/support 

22. Безкоштовні завантаження програмного забезпечення Ansys для студентів. Режим 

доступу: https://www.ansys.com/academic/free-student-products 

23. Ресурсний центр PTC MathCAD. Режим доступу: https://community.ptc.com/t5/PTC-

Mathcad/ct-p/PTCMathcad 

24. Документація, приклади, функції, відео та відповіді по MatLAB. Режим доступу: 

https://www.mathworks.com/help/matlab/ 

 


