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ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
 

Дата засідання  
кафедри – 

розробника РПНД 

Номер 
протоколу 

Підпис 
завідувача 
кафедри 

Підпис голови НМК (для дисциплін 
загальної підготовки та дисциплін 

професійної підготовки за спеціальністю) 
або завідувача випускової кафедри (для 

дисциплін професійної підготовки зі 
спеціалізації, якщо РПНД розроблена не 

випусковою кафедрою) 
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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів 

сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, оволодіння 
сучасними інформаційними технологіями, які базуються на знанні 
персонального комп’ютера та комп’ютерних мереж; отримання навичок роботи 
із сучасними прикладними програмами обробки текстової, числової та 
графічної інформації; сучасними комплексами САПР, знань про засади 
функціонування САПР і навичок роботи з системами автоматизації інженерної 
діяльності, такими як КОМПАС, Autodesk AutoCаd, SolidWorks для вирішення 
конкретних завдань, що виникають на практиці. 

 
Компетентності 

Вміти використовувати нові інформаційні технології (ІТ) у професійній 
діяльності та розуміти етичну та професійну відповідальність при прийнятті 
інженерних рішень. Здатність до аналізу та критики прийнятих рішень 

 
Результати навчання 

Знати існуючі засоби і методи підтримки прийняття рішень, автоматизацію 
експериментів, особливості використання інформаційних технологій при 
моделюванні і проектуванні технічних рішень, організацію пошуку інформації 
в автоматизованих інформаційних системах та їх безпеку 

 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Основи інформатики Проектування промислових об'єктів з 

використанням САПР 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 

З них За видами аудиторних 
занять (годин) 

Поточний 
контроль 

Семестровий 
контроль  
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к 

Ек
за

ме
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 150/5 80 70 32 48  КР   + 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає  53 (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
№

 з/
п.

 

В
ид

и 
на

вч
ал

ьн
их

 за
ня

ть
 

(Л
, Л

З,
 П

З,
 С

Р)
 

К
іл

ьк
іс

ть
 г

од
ин

 

Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 

Ре
ко

ме
нд

ов
ан

а 
лі

те
ра

ту
ра

 
(б

аз
ов

а,
 д

оп
ом

іж
на

) 

1 2 3 4 5 
   Змістовний модуль 1. Комп'ютеризація інженерної 

діяльності. Структура САПР 
 

1 Л 2 Тема 1. Комп'ютеризація інженерної діяльності.  
Поняття САПР. Місце САПР в інженерній діяльності. Історія 
розвитку САПР. Класифікація САПР. Цілі і завдання в галузі 
автоматизованого проектування. Документація САПР. Критерії 
розвитку САПР. 

 

2 Л 2 Тема 2. Структура САПР.  
Етапи комплексного проектування. Функціональна структура 
САПР. Організаційна структура і склад САПР. Структура 
системи діалогового проектування.   

3 ЛР 6 Лабораторна робота 1. Робота з програмними комплексами 
MathCAD, Excel, Statistica  

4 СР 2 Етапи життєвого циклу промислових виробів: проектування, 
технологічна підготовка виробництва (ТПП), власне 
виробництво, реалізація продукції, експлуатації, утилізації. 
Життєвий цикл виробу з точки зору CALS-технології. PLM — 
управління життєвим циклом виробу.  

5 Л 2 Тема 3. Технічне забезпечення САПР.  
Технічні засоби САПР. Обчислювальні мережі. Інтернет та його 
можливості.  

6 Л 2 Тема 4. Інформаційне забезпечення САПР 
Бібліотеки інформаційного забезпечення. Організація 
інформаційного забезпечення. Бази даних. Автоматизовані 
системи інформаційного забезпечення.  

7 ЛР 6 Лабораторна робота 2. Знайомство з основами роботи у 
графічному редакторі Microsoft Visio 2007, побудова графіків, 
діаграм та технологічних схем у графічному редакторі Microsoft 
Visiо   

8 СР 2 Принципи системності, наступності, стандартизації і 
автоматизації – методологічна основа автоматизації процесу 
проектування. Системний підхід – основа для створення моделей 
досліджуваних об'єктів і процесів. Дві головні процедури у складі 
процесу проектування: аналіз і синтез об'єкта.  

9 Л 2 Тема 5. Лінгвістичне забезпечення САПР 
Мови програмування. Мови управління. Мови проектування  

10 Л 2 Тема 6. Програмне забезпечення САПР 
Структура програмного забезпечення САПР. Модульна побудова 
програмного забезпечення САПР. Бібліотеки обчислювальних  
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модулів.  
11 ЛР 6 Лабораторна робота 3. Знайомство з інтерфейсом системи САПР 

КОМПАС-3D. Геометрична побудова 2D креслень у КОМПАС-
3D  

12 СР 2 Комплексна автоматизація виробництва. Інтеграція ряду систем: 
автоматизованих систем наукових досліджень, систем 
автоматизованого проектування, автоматизованої системи 
технологічної підготовки виробництв, автоматизованої системи 
управління підприємством. Основні принципи організації 
взаємодії автоматизованих систем.  

13 Л 4 Тема 7. Математичне забезпечення САПР. 
Загальна характеристика математичного забезпечення. Роль 
розрахунків у проектній роботі. Моделювання об'єктів і 
алгоритмізація розрахунків. Аналіз технологічних систем 
хімічних (харчових) виробництв. Моделювання технологічних 
процесів і обладнання. Методи розв'язання модельних задач.  

14 ЛР 6 Лабораторна робота 4. Знайомство з 3D моделюванням твердих 
тіл у КОМПАС-3D  

 СР 2 Методичне забезпечення – керівництво з вибору необхідних 
засобів для виконання автоматизованого проектування. 
Організаційне забезпечення, його завдання і компоненти при 
створенні та експлуатації САПР.  

15 СР 2 Підготовка до контрольної роботи  
16  1 Контрольна робота  
17   Змістовний модуль 2. Застосування сучасних САПР для 

вирішення проектних завдань  

18 Л 2 Тема 8. Виготовлення креслень в САПР. 
Роль графіки у проектній роботі. Генераційний метод 
формування зображення. Варіантний метод проектування 
виробів. 

 

19 Л 4 Тема 9. Аналіз альтернативних варіантів і прийняття проектного 
рішення. 
Елементи теорії прийняття рішень. Аналіз альтернативних 
варіантів. Використання лінгвістичних підходів для вибору 
варіантів рішень. Рішення задач оптимізації. Метод експертних 
оцінок проектних рішень. 

 

20 ЛР 6 Лабораторна робота 5. Побудова деталі у 3D з виконанням 
креслення у КОМПАС-3D  

21 СР 2 Особливості технологічного проектування в умовах одиничного і 
дрібносерійного виробництва. Особливості технологічного 
проектування для великосерійного і масового виробництва. 
Підвищені вимоги до якості проектних рішень. Використання 
оптимізаційних методів в математичному забезпеченні САПР. 

 

22 Л 2 Тема 10. Сучасні САПР для проектування об'єктів хімічних та 
харчових виробництв. 
Загальна характеристика програмних продуктів. Пакети і модулі 
для графічних конструкторських робіт. Системи для розробки 
тривимірних компонувальних рішень.  

 

25 ЛР 6 Лабораторна робота 6. Побудова деталі у 3D з виконанням 
креслення та перерізів у КОМПАС-3D 

 

26 СР 2 Системи автоматизованого управління проектами на 
підприємствах (PDM-системи). Елементи, документи, атрибути в 
PDM. Використання PDM в процесі проектування: визначення 
вживаності, пошук об'єктів за групами характеристик, 
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формування вибірок, звітів. Принципи колективної роботи над 
проектами в PDM. 

 Л 4 Програми для інженерного розрахунку трубопроводів. Системи 
для аналізу технологічних схем. Системи для проектування схем 
електропостачання та автоматизації. Системи для проектування 
елементів машин і апаратів.  

 

 ЛР 6 Лабораторна робота 7. Використання бібліотек стандартних 
елементів у КОМПАС-3D. Створення конструкторської 
документації, та її оформлення у КОМПАС 

 

 СР 2 Перспективи САПР. Вимоги до сучасних систем 
автоматизованого проектування. Удосконалення математичного 
забезпечення. Оптимізація як основний напрямок 
автоматизованого пошуку проектних рішень. Використання 
експертних систем при вирішенні важко формалізованих завдань. 
Вдосконалення інтерфейсу та засобів машинної графіки для 
підвищення інформативності результатів проектування. 

 

 Л 2 Програми для розрахунку міцності та інженерного аналізу 
конструкцій. Програми опрацювання технології виготовлення 
виробів. 

 

 ЛР 6 Лабораторна робота 8. Створення складальних одиниць та 
моделювання виробів в КОМПАС-3D 

 

 СР 2 Підготовка до контрольної роботи  
 М 1 Контрольна робота  

Разом 
(годин) 

 98   
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу (СР) 16 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  12 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  18 

4 Виконання індивідуального завдання (курсова робота) 34 
5 Інші види самостійної роботи - 
 Разом 70 

 
 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
Курсова робота 

____________________________________________________________________ ______________________
______ 

 (вид індивідуального завдання) 
 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконання  
(на якому тижні) 

  Курсова робота за індивідуальним завданням 2-15 

 
  

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Лекції  – основний вид навчальних занять призначених для засвоєння 
теоретичного матеріалу  та вводять студентів в певну систему наукових знань і 
в методологію науки, являються своєрідною школою наукового мислення. 

Лекції проводяться лекторами – професорами і доцентами, а також 
провідними науковими працівниками та спеціалістами, запрошеними для 
читання лекцій. Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях – 
аудиторіях для однієї або більше академічних груп студентів. 

Лекції передбачають викладення основного змісту теоретичного 
матеріалу та розгляд деяких питань, пов’язаних з сучасними інформаційними 
технологіями для вирішення інженерних завдань. Для всебічного розвитку 
професійного потенціалу студентів, їм пропонується вникнути у питання 
лекцій, проаналізувати стан проблематики та зробити певні виводи з теми 
лекції.  

На лекціях використовуються активні методи навчання за методикою 
діалогу з аудиторією та відповіді студентів на питання, розглянуті у окремій 
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лекції чи по матеріалам самостійного вивчення. Частину матеріалу 
пропонується винести на самостійне опрацювання. 

Під час лекції використовують наочні методи які передбачають 
використання демонстрації у вигляді відео матеріалів та ілюстрацій у вигляді 
фотографій, малюнків, схем та графіки. Лекції проходять із застосуванням 
мультимедійних матеріалів. 

 
Лабораторні роботи за курсом дозволяють ознайомитися із програмними 

комплексами призначеними для обробки текстової, табличної, графічної 
інформації та з сучасними системами САПР. Під час проведення лабораторних 
занять студенти використовують комп’ютерну техніку для виконання 
індивідуальних лабораторних завдань. 

 
Самостійна робота студента є основним  засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час вільний від обов’язкових навчальних занять. 
Самостійна робота студента важлива частина навчального процесу в 

університеті. Якість самостійної роботи в значній мірі обумовлює загальну 
якість в навчанні. 

Включення самостійної роботи до змісту навчального плану, визначення 
її   бюджету   за видами самостійної роботи, пошуки шляхів її раціонального 
використання – одно з важливіших умов організації та планування навчального 
процесу. 

Самостійна робота студента розподіляється: 
 - робота по забезпеченню аудиторних занять – вивчення обов’язкової та 

додаткової літератури, матеріалів лекцій, електронних матеріалів за темами 
лекцій та семінарів, рішення заданих завдань та вправ, підготовка доповідей за 
темами семінарів, підготовка до контрольних робіт, колоквіумів та інших форм 
поточного контролю. 

 - виконання індивідуальних завдань; 
 - науково-дослідну роботу; 
 - забезпечення семестрового контролю з навчальних дисциплін 

(підготовка до здачі модулів, диференційованих заліків та екзаменів). 
Всі форми самостійної роботи направлені на поглиблення і закріплення 

знань студента, розвиток практичних та аналітичних навичок з проблем 
навчальної дисципліни під час її освоєння, виконання індивідуальних завдань 
та науково-дослідної роботи. 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 
конкретної дисципліни може виконуватися у науково-технічної бібліотеці 
університету, навчальних (методичних) кабінетах, лабораторіях, комп’ютерних 
класах, а також у гуртожитках або домашніх умовах. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-
методичних  засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної 
дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспекти лекцій, 
практикум. Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений 
навчальною програмою для засвоєння студентами в процесі самостійної 
роботи, виносяться на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, 
який опрацьовується при проведення навчальних занять. 
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Контроль якості навчання студентів передбачає поточне опитування по 

теоретичному матеріалу під час питань на лекціях і має на меті перевірку рівня 
підготовленості студента та рівня засвоєння пройденого матеріалу.  

Підсумковий контроль знань та вмінь студентів здійснюється за 
підсумком виконання двох контрольних робіт у середині та наприкінці 
семестру. 

Також поточний контроль реалізується у захисту самостійно виконаного 
завдання –курсової роботи. 

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 
роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, написання 
контрольних робіт; 

Відсоток балів, відведений на усі види контролю за кожним змістовим 
модулем наданий у таблиці.  

Умовою отримання заліку є:  
- сума накопичених балів за результатами поточного контролю змістових 

модулів повинна бути не менша, ніж 60 балів від загальної кількості балів (за 
внутрішнім вузівським рейтингом або системою ESTC);  

- у випадку, коли вищезазначена сума балів менша за 60 % від загальної 
кількості або студент хоче підвищити оцінку, проводиться підсумковий 
контроль у вигляді підсумкового тесту.  

Для оцінювання знань використовують стобальну шкалу оцінювання 
ECTS.  

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену в усній формі по 
екзаменаційних білетах відповідно до навчального плану в обсязі навчального 
матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені 
навчальним планом. 

Студент вважається допущеним до семестрового заліку з навчальної 
дисципліни за умови виконання індивідуального самостійного завдання – 
курсової роботи. 

 
 

 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 
Контрольні 

роботи 
Лабораторні 

роботи 
КР 

(КП) РГЗ Індивідуальні 
завдання Тощо Екзамен Сума 

42 20 30 -  - 8 100 
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Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів 
Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 
проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що 
навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 
кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 
компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 
відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 
можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, 
розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 
особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та 
вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 
рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 
протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 
викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 
діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 
рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 
(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням 
державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи 
„незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 
Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
 

Критерії оцінювання Рейтин-
гова 

Оцінка, 
бали 

Оцінка 
ЕСТS та 

її 
визначен

ня 

Націо-
нальна  
оцінка 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навчального 
матеріалу модуля, що містяться в 
основних і додаткових 
літературних джерелах; 
- вміння аналізувати явища, які 
вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 
- вміння проводити теоретичні 
розрахунки; 
- відповіді на запитання чіткі, 
лаконічні, логічно послідовні; 
- вміння  вирішувати складні 
практичні задачі. 

Відповіді на запитання можуть  
містити незначні неточності 

82-89 В Добре - Глибокий рівень знань в обсязі 
обов’язкового матеріалу, що 

Відповіді на запитання містять 
певні неточності; 
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передбачений модулем; 
- вміння давати аргументовані 
відповіді на запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати складні 
практичні задачі. 

 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, що 
вивчається, та його практичного 
застосування; 
- вміння давати аргументовані 
відповіді на запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати практичні 
задачі. 

- невміння використовувати 
теоретичні знання для 
вирішення складних 
практичних задач. 

64-74 D Задо-
вільно 

- Знання основних 
фундаментальних положень 
матеріалу, що вивчається, та їх 
практичного застосування; 
- вміння вирішувати прості 
практичні задачі. 

Невміння давати 
аргументовані відповіді на 
запитання; 
- невміння аналізувати 
викладений матеріал і 
виконувати розрахунки; 
- невміння вирішувати складні 
практичні задачі. 

60-63 Е Задо-
вільно 

- Знання основних 
фундаментальних положень 
матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати найпростіші 
практичні задачі. 

Незнання окремих 
(непринципових) питань з 
матеріалу модуля; 
- невміння послідовно і 
аргументовано висловлювати 
думку; 
- невміння застосовувати 
теоретичні положення при 
розв’язанні практичних задач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадо-
вільно 

Додаткове вивчення матеріалу 
модуля може бути виконане в 
терміни, що передбачені 
навчальним планом. 

Незнання основних 
фундаментальних положень 
навчального матеріалу модуля; 
- істотні помилки у 
відповідях на запитання; 
- невміння розв’язувати прості 
практичні задачі. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадо-
вільно – 

- Повна відсутність знань 
значної частини навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні помилки у 
відповідях на запитання; 
-незнання основних 
фундаментальних положень; 
- невміння орієнтуватися під 
час розв’язання  простих 
практичних задач 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 
Базова література 

1. 
В.О. Мирошниченко. Використання сучасних інформаційних технологій. 
Формування мультимедійної компетентності. Київ: Центр навчальної 
літератури, 2017, 296 с. 

2 О.П. Буйницька. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. 
Київ: Центр навчальної літератури, 2019, 240 с. 

3 В.І. Гайдаржи, І.В. Ізварін. Бази даних в інформаційних системах. Київ: 
Университет "Украина", 2018, 418 с. 

4 М.Ф. Пічугін, І.О. Канкін, В.В. Воротніков. Комп'ютерна графіка. 
Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019, 346 с. 

5 
Є.М. Нужний, І.В. Клименко, О.О. Акімов. Інструментальні засоби 
електронного офісу. Навчальний поcібник. Київ: Центр навчальної 
літератури, 2017, 296 с. 

6 Г.В. Брюханова. Комп'ютерні дизайн-технології. Навчальний посібник. 
Київ: Центр навчальної літератури, 2019, 180 с. 

7 

Жук А.Я., Желябіна Н.К., Таратута К.В., Коваль М.В. Напрями творчого 
проектування та його техніко-економічне обґрунтування. Кн. 1. Навч. 
пос. - К.: Кондор-Видавництво, 2018. - 540 с. Обкл. тверда. Формат 
60х84/16. ISBN 978-966-2781-13-7. Код 155770. 

8 

Жук А.Я., Желябіна Н.К., Таратута К.В., Коваль М.В. Напрями творчого 
проектування та його техніко-економічне обґрунтування. Кн.2. Навч. пос. 
- К.: Кондор-Видавництво, 2018. - 542 с. Обкл. тверда. Формат 60х84/16. 
ISBN 978-966-2781-13-7. Код 155770. 

 
Допоміжна література 

9 Н.Т. Тверезовська, А.В. Нєлєпова. Інформаційні технології в агрономії. 
Київ: Центр навчальної літератури, 2019, 282 с. 

10 
Г.Ф. Мартинюк. Комп’ютерно-орієнтовані технології в системі 
підготовки студентів гуманітарних спеціальностей. Київ: Кондор, 2017, 
182 с 

11 Ю.Я. Бобало, І.В. Горбатий, М.Д. Кіселичник. Інформаційна безпека. 
Львів: Львівська політехніка, 2019, 580 с. 

12 
І.В. Горбатий, А.П. Бондарєв. Телекомунікаційні системи та мережі. 
Принципи функціонування, технології та протоколи. Львів: Львівська 
політехніка, 2016, 336 с. 

13 С. Онисик. Моделювання об’єктів керування. Поняття. Тлумачення. 
Моделі. Дослідження. Львів: Львівська політехніка, 2019, 292 с. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 
 
www.ansys.com - сайт компанії ANSYS, Inc. — розробника пакету для 

інженерного аналізу конструкцій ANSYS 
www.aspentech.com, www.hysys.com — сайти компанії Hyprotech Ltd. — 

розробника пакету HYSYS для аналізу технологічних схем; 
 www.autodesk.com, — сайти компанії Autodesk - розробника Автокад, 

Инвентор, Аутодеск 
www.cadmaster.com - сайт видавництва журналу CAD-Master; 
www.catia.com, www.catia.ru - сайти компанії Dessault Systemes — 

розробника інтегрованого комплексу СATIА, 
 www.chemstations.com - сайт компанії Chemstations Inc. — розробника 

пакету ChemCAD, для аналізу технологічних схем; 
www.csoft.com - сайти компанії Consistent Software, що займається 

розробкою, впровадженням програмного забезпечення і технологій; 
www.pts.com, — сайти компанії Parametric Technology Corporation — 

розробника комплексу Pro /Engineer; 
www.solidcam.com - сайт розробника пакету SOLID САМ для створення 

керуючих програм для верстатів з ЧПК; 
 www.solidworks.com - сайт компанії Solid Works Corporation — 

розробника системи Solid Works; 
 
Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 
Сайт: http://library.kpi.kharkov.ua/ 
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка 
Сайт: http://korolenko.kharkov.com/ 
Харківська обласна універсальна наукова бібліотека 
Сайт: http://www.library.kharkov.ua/ 
https://www.yakaboo.ua – книжковий магазин 

 


