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ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНО-ПОРІВНЯЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКІВ 

ЗАСОБАМИ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ 

 

В даній роботі проаналізовано питання щодо формування проектувально-порівняльної компетенції в процесі 

підготовки інженерів-електроенергетиків засобами 3D-моделювання, обґрунтована необхідність її 

впровадження. Уточнено визначення проектувально-порівняльної компетенції та засоби її реалізації. 

Представлено схему формування проектувально-порівняльної компетенції у інженерів-електроенергетиків, яка 

передбачає п’ять основних етапів 3D-моделювання електроенергетичного устаткування. Проаналізована 

потреба місцевих зворотних зв’язків між блоком аналізу і обробки результатів і такими блоками як блок 

геометричного 3D-моделювання, блок сіткової 3D-моделі та блок реалістичної 3D-моделі. За рахунок 

корегування перерахованих вище блоків 3D-моделювання електроенергетичного устаткування може бути 

сформована проектувально-порівняльна компетенція в процесі підготовці інженерів-електроенергетиків. 

 
Постановка проблеми та аналіз останніх 

досліджень і публікації. Соціально-економічні 

зміни, процеси глобалізації та інтеграції, які 

відбуваються на сьогодні в Україні, визначили 

нові пріоритети у формуванні проектувально-

порівняльної компетенції в процесі підготовки 

майбутніх інженерів-електроенергетиків у 

вищих навчальних закладах [2; 4]. Проблема 

формування зазначеної компетенції майбутніх 

інженерів-електроенергетиків представляє 

собою підготовку фахівця, здатного глибоко і 

критично мислити, проектувати, порівнювати 

та моделювати електроенергетичне устаткуван-

ня засобами 3D-моделювання. Постає необхід-

ність формування проектувально-порівняльної 

компетенції в процесі підготовки інженерів-

електроенергетиків засобами 3D-моделювання.  

Під проектувально-порівняльною компе-

тенцією ми будемо розуміти певною мірою 

здатність успішно діяти на основі практичного 

досвіду, умінь та знань при вирішенні постав-

лених професійних завдань [1; 3; 5]. Формуван-

ня проектувально-порівняльної компетенції в 

процесі підготовки інженерів-електроенергети-

ків можна здійснювати засобами 3D-

моделювання. 

Мета роботи розкрити особливості 

формування проектувально-порівняльної 

компетенції в процесі підготовки інженерів-

електроенергетиків засобами 3D-моделювання. 

Основні результати дослідження. Схема 

формування проектувально-порівняльної компе-

тенції у інженерів-електроенергетиків передбачає 

п’ять основних етапів 3D-моделювання електро-

енергетичного устаткування (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема формування проектувально-порівняльної компетенції 

під час проведення проектування електроенергетичного устаткування 
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Отримавши проектне завдання щодо моде-

лювання визначеного електроенергетичного 

устаткування майбутній інженер-електроенерге-

тик приступає до створення його геометричної 

3D-моделі засобами автоматизованого проек-

тування, наприклад, AutoCAD, Компас-Графік 

або іншими. Далі створюються сіткова 3D-мо-

дель як необхідна складова, що передує розраху-

нку сітковим методом, і реалістична 3D-модель, 

що враховує налаштування використаних елект-

ротехнічних матеріалів. Після завершення 

налаш-тувань на етапах гео-метричної, сіткової і 

реаліс-тичної 3D-моделей проводиться 

математичний розрахунок 3D-моделі з 

попереднім завданням його граничних умов. 

В процесі формування проектувально-

порівняльної компетенції етап аналізу і 

обробки результатів є основним. Від блоку 

аналізу і обробки результатів паралельно один 

одному відходять місцеві зворотні зв’язки. 

Перший місцевий зворотний зв’язок представ-

ляє собою корегувальні налаштування електро-

технічних матеріалів реалістичної 3D-моделі. В 

процесі формування вищезазначеної компетен-

ції інженер-електроенергетик має можливість 

спроектувати, а потім і порівняти різні варіанти 

електроенергетичного устаткування, викори-

ставши в них різноманітні провідні, напівпро-

відні та ізоляційні електротехнічні матеріали. 

Наприклад, інженер-електроенергетик може 

визначити оптимальний матеріал для 

струмопровідної спіралі трубчастих електрич-

них нагрівачів, взявши за основний критерій 

кількість виділеної теплоти при протіканні 

сили струму однакової величини. Так 

порівнюючи електротехнічні матеріали типу 

вольфрам, нікель і хром стає очевидним 

перевага хрому або сплаву ніхрому. 

Другий місцевий зворотний зв'язок 

призначений для формування проектувально-

порівняльної компетенції у майбутніх 

інженерів-електроенергетиків, представляє 

собою корегування налаштувань сітки сіткової 

3D-моделі. Подібне корегування налаштувань є 

необхідним для отримання розуміння впливу 

розміру сітки на зв’язок між похибкою 

розрахунку та його тривалістю при 

використанні сіткових чисельних методів 

розрахунку. Наприклад, при наявності в 

електроенергетичному устаткуванні мініатюр-

них частин з малими габаритними розмірами, а 

також кріпильних засобів зменшення розміру 

сітки, а отже і автоматичне збільшення трива-

лості розрахунку є майже неминучим. В про-

цесі побідних налаштувань у майбутніх інжене-

рів-електроенергетиків можна сформувати 

проективні навички та здатність об’єктивно 

мислити. 

Третій місцевий зворотний зв'язок надає 

можливість майбутнім інженерам-електро-

енергетикам корегувати геометричні налашту-

вання 3D-моделі. Він дозволяє розкрити вплив 

форми та габаритних розмірів електроенер-

гетичного устаткування на результати проекту-

вання. Наприклад, в разі розгляду струмопро-

відних шин розподільчих пристроїв електро-

підстанцій інженер-електроенергетик може за 

необхідності збільшити переріз шини, тим 

самим уникнувши її виходу з ладу в аварійний 

проміжок часу при протіканні струмів коротко-

го замикання. На цьому етапі у майбутніх 

інженерів-електроенергетиків можуть бути 

сформовані причинно-наслідкові зв’язки 

геометричних форм і габаритів з складними 

електричними і температурними фізичними 

процесами. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

після виконання варіаційних проектно-

порівняльних технічних рішень шляхом коре-

гувальних налаштувань паралельних місцевих 

зворотних зв’язків інженер-електроенергетик 

за допомогою головного зворотного зв’язку, 

що пов’язує вихід схеми (рис. 1) з її входом, 

остаточно перевіряє відповідність отриманих 

результатів проектування поставленому про-

ектному завданню. Тим самим за рахунок коре-

гування блоків етапів 3D-моделювання 

електроенергетичного устаткування може бути 

сформована проектувально-порівняльна 

компетенція. 
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Кириченко А.С. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВОЧНО-СРАВНИТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКОВ СРЕДСТВАМИ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В данной работе проанализированы вопросы формирования проектировочно-сравнительной компетенции в 

процессе подготовки инженеров-электроэнергетиков средствами 3D-моделирования, обоснована 

необходимость ее внедрения. Представлена схема формирования проектировочно-сравнительной компетенции 

у инженеров-электроэнергетиков, которая предусматривает пять основных этапов 3D-моделирования 

электроэнергетического оборудования. Проанализирована необходимость местных обратных связей между 

блоком анализа и обработки результатов и такими блоками как блок геометрического 3D-моделирования, блок 

сеточной 3D-модели и блок реалистичной 3D-модели. За счет коррекции перечисленных выше блоков может 

быть сформирована проектировочно-сравнительная компетенция в процессе подготовки инженеров-

электроэнергетиков. 

 

Kyrychenko O. 

FORMATION OF DESIGN-COMPARATIVE COMPETENCE IN THE PROCESS OF PREPARATION OF 

ELECTRIC POWER ENGINEERS USING 3D-MODELING TOOLS 

The question of designing-comparative competence in the process of electric power engineers training by tools of 3D-

modeling is analyzed, the necessity of its implementation is substantiated. The determination of the designing-comparative 

competence and the tools of its realization are  сlarified. The scheme of forming designing-comparative competence for 

electric power engineers is presented. This scheme includes five stages of 3D-modeling of electric equipment. The need 

of local feedbacks between the analysis and processing unit of the results and such blocks as the block of geometric 3D-

modeling, the block of mesh 3D-models and the block of the realistic 3D-model is analyzed. Due to the correction of the 

above blocks of 3D-modeling of electric power equipment, designing-comparative competence of  the training of electric 

power engineers can be formed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


