
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 
2. Назва: Комп’ютерне моделювання деталей машин 

3. Тип: вибірковий 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 або 3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3 або 4 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Сасюк З.К., к. с.-г. н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студенти повинні знати:  
• принципи роботи системи AutoCAD; 

• прості і складні графічні примітиви, команди створення та редагування плоских зображень; 

• нанесення розмірів, допусків, граничні відхилення, штрихування; 

• побудови робочих креслеників та тривимірних твердотільних моделей у AutoCAD; 

вміти:  
• створювати шаблони та використовувати готові програмні бібліотеки; 

• створювати, переглядати, редагувати кресленики та тривимірні моделі; 

• проставляти розміри на робочих та складальних креслениках; 

• використовувати методики двох- та тривимірного моделювання у САПР; 

10. Форма організації занять: лекційні заняття, лабораторні заняття, індивідуальні завдання. 

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

інформатика та комп’ютерна техніка, комп’ютерна графіка.  

12. Зміст курсу: Загальні принципи роботи системи AutoCAD: основні елементи інтерфейсу 

програми, налаштування робочого середовища. Створення креслеників: графічні примітиви для 

побудови креслеників, команди редагування, створення прошарків, керування властивостями 

об’єктів. Робота з блоками як засіб оптимізації процесу креслення в AutoCAD, використання 

шаблонів. Системи координат і їх використання. Нанесення розмірів: розмірні стилі, нанесення 

текстової інформації. Вивід креслеників на друк. Засоби тривимірного моделювання: побудова 

геометричних моделей, редагування просторових моделей, видові вікна, команди гізмо. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Козяр М. М. Інженерна графіка в системі графічного пакету AutoCAD: Лабораторний 

практикум : навч. посіб. / М. М. Козяр, Ю. В. Фещук, З. К. Сасюк. – Рівне : НУВГП, 2011. – 204 с. 

2. Методичні вказівки до створення ортогональної проекції пластини засобами САПР AUTOCAD, 

SOLIDWORKS на тему «Двовимірне моделювання. Команди графічних примітивів та 

редагування» з комп’ютерної графіки для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

денної форми навчання /М.М. Козяр, З.К. Сасюк, О.В. Парфенюк – Рівне: НУВГП, 2018. – 33 с. 

3. Меркулов А. Создание проекта в AutoCAD. От идеи до печати. Иллюстрированый самоучитель. 

Интернет-издание, 2005. – 136 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
лекції – 10 год., практичні – 20 год., самостійна робота – 60 год., загальна кількість  – 90 год.  

Методи: використання мультимедійних засобів на лекції, інтерактивні лабораторні роботи, 

індивідуальні завдання, самостійна робота. 

15. Форми та критерії оцінювання: оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Потосний 

контроль (100 балів): тестування, опитування, індивідуальні завдання. Підсумковий контроль – 

залік в кінці семестру.  

16. Мова викладання: українська 

 

Завідувач кафедри     Козяр М.М., д-р, пед., наук, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPTION OF THE DISCIPLINE 
1. Code: 
2. Title: Computer Modeling of Machine Parts 

3. Type: selective 

4. Higher education level: І (bachelor); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3 

6. Semester when the discipline is studied: 4 

7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Zoia Sasiuk, PhD, Associate 

professor. 

9. Results of studies be able to:  

• principles of operation of the AutoCAD system; 

• simple and complex graphic primitives, commands for creating and editing flat images; 

• drawing of sizes, tolerances, marginal deviations, hatching; 

• construction of working drawings and 3D solid models in AutoCAD; 

know: 
• create templates and use ready-made software libraries; 

• create, view, edit drawings and 3D models; 

• put dimensions on working and assembly drawings; 

• print drafts; 

• use two- and three-dimensional modeling techniques in CAD; 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical studies, individual work, test 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: engineering graphics, computer science 

and computer engineering, computer graphics. 

12. Course contents:  
General principles of operation of the AutoCAD system: basic elements of the program interface, configuration 

of the working environment. Drawing Sketches: Graphical primitives for drawing sketches, editing commands, 

creating layers, managing object properties. Working with blocks as a means of optimizing the drawing process in 

AutoCAD, using templates. Coordinate systems and their use. Sizing: dimensional styles, textual information. Print 

drawing. 3D modeling tools: building geometric models, editing spatial models, view windows, gizmo commands.  

13. Recommended educational editions: 
1. Koziar M.M. Engineering Graphics in the AutoCAD Graphic Package System: Laboratory Workshop: Teaching. 

tool. / M. Koziar, Yu. V. Feshchuk, Z.K. Sasiuk. - Exactly: NSUPP, 2011. - 204 p. 

2. Methodical instructions for creating an orthogonal projection of a plate by means of CAD software AUTOCAD, 

SOLIDWORKS on the theme "Two-dimensional modeling. Graphic Primitives and Editing Teams »from 

Computer Graphics for Higher Education First-Time (Bachelor) Degree Students / M.M. Koziar, Z.K. Sasiuk, O.V. 

Parfeniuk - Exactly: NSUGP, 2018. - 33 p. 

3. Merkulov A. Creating a project in AutoCAD. From idea to print. Illustrated tutorial. Internet Edition, 2005. - 136 

p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
10 h lectures, 20 h laboratory work, 60 h individual work. Total – 90 h  

Methods: interactive lectures, individual assignments, use of multimedia, training in laboratory. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. Current control (100 points): tests, polls, individual 

results. Final control - credit at the end of the semester. 

16. Language of teaching:  ukrainian. 
 
 

The Head of Department                M.M. Koziar, Doctor of Pedagogical Sciences, Full Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


