
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: __ФП-2__; 
2. Назва: моделювання технічних об’єктів засобами чотиривимірної графіки у SolidWorks, для здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Козяр М.М., д.п.н., професор. 

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

знати основні положення і принципи роботи системи SolidWorks; 
вміти користуватися засобами введення та виведення графічної інформації при роботі на комп’ютері; 

описувати (складати графічний алгоритм побудов) та вводити геометричні дані при створенні креслеників; 

створювати технічні кресленики та геометричні побудови на персональному комп’ютері за допомогою 

графічної системи (пакету) SolidWorks; редагувати технічні кресленики, моделювати деталі та збірки, 

візуалізувати вироби в системі SolidWorks. 

10. Форми організації занять навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 

заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: нарисна геометрія, інженерна графіка, 

інформатика, деталі механізмів і машин, основи проектування. 

12. Зміст курсу: загальні відомості про комп’ютерну графіку та САПР Solidworks. Історія розвитку 

комп’ютерної графіки. Мета САПР. Становлення та розвиток САПР. Програмні продукти САПР. Базовий 

понятійно-термінологічний апарат. Характеристика САПР Solidworks. Інтерфейс програми Solidworks; 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Козяр М. М. Комп’ютерна графіка. SolidWorks : Навчальний посібник / М.М. Козяр, Ю. В. Фещук, О. В. 

Парфенюк. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 252 с.  

2. Сотников Н.Н. Основы моделирования в SolidWorks: Учебное пособие / Н.Н. Сотников, Д.М. Козарь. – 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. 129 с. 

3. Сухов С.А. Основы моделирования в SolidWorks: методические указания. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. 48 с. 

4. Козяр М.М. Технічне креслення: підруч. – К.: Каравела, 2011. 418 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 16 год. лекцій, 29 год. практичних, 45 

год. самостійної роботи. Разом – 90 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, кейс методів, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми контролю та оцінювання: усне опитування, письмові контрольні запитання та завдання, 

тестування, захист графічних робіт.  

3 семестр: оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Підсумковий контроль диференційований залік.  

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                                    М.М. Козяр, д.пед.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
THE DESCRIPTION OF DISCIPLINE 

1. Code:__FP-2__; 

2. Name: design of technical objects by 4D graphic arts facilities in SolidWorks, for the bread-winners bachelor 

students of all NUWEE majors; 

3. Type: optional; 

4. Higher education level: І (bachelor); 

5. The year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester, when the discipline is studied: 4; 

7. Credits: 3; 

8. Surname, lecturer’s initials, scientific degree, position: Коziar М.М. Dr. hab. in Education, professor. 

9. Outcomes of studying: As the result of the discipline studying students must: 

know: basic provisions and principles of the SolidWorks system; 

be able to: use the means of input and output of graphic information when working on a computer; describe (to 

draw up a graphic algorithm of constructions) and enter geometric data when creating drawing sets; create technical 

shafts and geometric constructions on a personal computer using the SolidWorks graphics system (package); edit 

technical drawings, model parts and assemblies, and visualize products in the SolidWorks system. 

10. Forms of work: practical class, self dependent work, control test; 

11. Disciplines that precede the studying of the mentioned discipline: descriptive geometry, engineering graphics, 

computer science, parts of mechanisms and machines, basics of design. 

12. Course content: general information about computer graphics and Solidworks CAD. History of computer 

graphics development. Purpose of CAD. Formation and development of CAD. Software products of CAD. The basic 

concept-terminology cal apparatus. SolidWorks CAD Feature. Solidworks Interface; 

13. Recommended literature:  

1. Kozyar M. M. Computer Graphics. SolidWorks: Tutorial / MM Kozyar, Yu. V. Feschuk, O. V. Parfenyuk. - 

Kherson: OLDI-PLUS, 2018. 252 p. 

2. Sotnikov N.N. Fundamentals of SolidWorks Modeling: Tutorial / NN Sotnikov, DM Kozarev - Tomsk: Publishing 

house of Tomsk Polytechnic University, 2013. 129 p. 

3. Sukhov S.A. Fundamentals of SolidWorks Modeling: Guidelines. – Ulyanovsk: ULSTU, 2007. 48 p. 

5. Koziar М.М. Technical layout: textbook. – К.: Каravela, 2011. 418 p.   

14. Planned educational activities and methods of teaching: 16 hours of lectures, 29 hours of practical classes, 45 

hours of self dependent work. Together – 90 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, case studies, use of multimedia. 

15. Forms of control and evaluation: oral questioning, written control questions and tasks, testing, defense of 

graphic works. 

3rd semester: assersment is carried out on a 100-point scale.  

Final control: test.  

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of department                                                                   М.М. Коziar, Dr. hab. in Education, professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


