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1. Опис навчальної дисципліни 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 
Найменування показ-

ників 

Галузь знань, напрям підготов-

ки, освітньо-кваліфікаційний 

рівень 
Денна форма 

навчання 

Заочна,заочна 

скорочена фо-

рма навчання 

Кількість кредитів – 8 

Галузь знань: 

13  Механічна інженерія  

  

Вибіркова 

Модулів – 2
 

Рік підготовки:
 

Змістових модулів – 4 4-й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

Семестр  

6/7-й -й Загальна кількість го-

дин (денна)  240 год. 

Спеціальність: 

133  Галузеве машинобудування 

 

 

Освітньо-професійна програма 

Галузеве машинобудування Лекції 

14/28 год. 2 год. 

Практичні 

16/22 год  год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

60/100 год. год. 

 

Тижневих годин для 

денної форми навчан-

ня: 

аудиторних – 1,88/2,78 

самостійної роботи 

студента – 3,75/5,56. 

Освітній ступінь: бакалавр 

Вид контролю:  

залік/іспит 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і ін-

дивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5/0,5; 

для заочної форми навчання – 0,01/0,01. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни «САПР вузлів та агрегатів автомобілів і трак-

торів» − продовжити ознайомлення студентів з сучасними методами проектуван-

ня та конструювання з використанням можливостей обчислювальної техніки. 

Знання можливостей обчислювальної техніки та засобів її програмування й вмін-

ня ними користуватися є необхідною умовою успішної роботи сучасного інжене-

ра у САПР. Проектування та конструювання транспортних засобів, їх вузлів та 

агрегатів в теперішній час є неможливим без застосування сучасних програмних 

продуктів. Зараз існує безліч програмних засобів, що використовуються для прое-

ктування та конструювання у машинобудуванні, які дають користувачеві різні 

функціональні можливості. Найбільш ефективними є повнофункціональні, “важ-

кі” програмні засоби САПР, до яких відноситься PTC Creo  система тривимірно-

го твердотільного параметричного моделювання. Основна концепція проектуван-

ня в Creo полягає у тому, що замість двовимірного креслення спочатку створю-

ється тривимірна модель, а потім, на її основі, креслення. Дисципліна “ САПР ву-

злів та агрегатів автомобілів і тракторів ” присвячена ознайомленню з основними 

положеннями та особливостям застосування тривимірного конструювання на 

прикладі програмного продукту Creo, і готує студентів до використання цього 

програмного продукту під час вивчення інших дисциплін предметної області, а 

також курсового та дипломного проектування та подальшій професійній діяльно-

сті. 

Завдання  навчальної дисципліни — засвоїти  методику використання три-

вимірного параметричного твердотільного програмного продукту Creo для конс-

труювання колісних транспортних засобів, їх вузлів та агрегатів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «САПР вузлів та агрегатів 

автомобілів і тракторів» студенти набувають наступних компетентностей і про-

грамних результатів навчання.  

Загальні компетентності:   

ЗК1 − Здатність застосовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК2 − Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3 − Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК10 − Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних тех-

нологій; навички використання програмних 

засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах. 

Фахові компетентності спеціальності:  

ФК1 − Здатність застосовувати типові аналітичні методи та комп'ютерні 

програмні засоби для розв'язування інженерних завдань галузевого машинобуду-

вання. 

ФК3 − Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові та 

технічні методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення ін-

женерних завдань галузевого машинобудування. 

ФК4 − Здатність втілювати інженерні розробки для отримування практич-

них результатів. 
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ФК8 − Здатність демонструвати творчий та інноваційний потенціал у про-

ектних розробках. 

ФК11 − Здатність застосовувати норми галузевих стандартів. 

ФК12 − Здатність використовувати знання у розв'язуванні завдань підви-

щування якості продукції та її контролювання. 

ФК13 − Здатність використовувати знання, щоб вибирати конструкційні 

матеріали, устаткування, процеси. 

ФК14 − Здатність демонструвати розуміння, у яких царинах можна вико-

ристовувати інженерні знання. 

Програмні результати навчання:   

РН1 − Здатність демонструвати знання і розуміння засад фундаментальних 

та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування. 

РН2 − Здатність демонструвати знання з механіки і машинобудування та 

окреслювати перспективи їхнього розвитку. 

РН4 − Здатність ставити та розв`язувати інженерні завдання галузевого 

машинобудування з використанням відповідних розрахункових і експерименталь-

них методів  

РН5 − Здатність використовувати отримані знання в аналізуванні інженер-

них об’єктів, процесів та методів. 

РН7 − Здатність експериментувати та аналізувати дані. 

РН8 − Здатність демонструвати розуміння і вміння застосовувати методи 

конструювання типових вузлів та механізмів відповідно до поставленого завдан-

ня. 

РН9 − Здатність обирати і застосовувати потрібне устаткування, інструме-

нти та методи. 

РН10 − Здатність поєднувати теорію і практику для розв'язування інжене-

рного завдання. 

РН11 − Здатність демонструвати фахові майстерність і навички. 

РН16 − Здатність розробляти деталі та вузли машин на базі систем автома-

тизованого проектування. 

РН20 − Здатність використовувати знання у розв'язуванні завдання з під-

вищення якості продукції. 

РН21 − Розуміння принципів конструювання механізмів і машин та облад-

нання різного призначення для машинобудування та методів їх розрахунку. 

РН22 − Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що пе-

редбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризу-

ється комплексністю та невизначеністю умов. 

РН23 − Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; критичне осмислення 

основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльнос-

ті.   

РН24 − Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціа-

лізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збиран-

ня та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засо-

бів, застосування інноваційних підходів.  
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У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

-  особливості, класифікацію  та призначення систем САПР; 

-  особливості та методику створення пружин різних видів; 

-  особливості та методику створення таблиць сімейств; 

-  особливості та методику створення параметричних деталей; 

-  особливості та методику проектування методом Зверху-Вниз 

вміти: 

-  самостійно вести проектування вузла чи агрегата транспортного засобу 

методом знизу догори з використанням технології 3D моделювання; 

-  виконувати аналіз спроектованої конструкції; 

-  використовувати ЕОМ та програмний продукт PTC Creo, що застосову-

ються для проектування та конструювання. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1.  
Змістовий модуль 1. Визначення та основні відомості про САПР. 

Тема 1. Вступ. Зміст курсу. 

1.1 Визначення САПР. 

1.2 Роль проектувальника у системі САПР. 

1.3 Призначення САПР. 

1.4 Види забезпечення САПР. 

1.5 Функціональне забезпечення САПР. 

1.6 Забезпечуючі складова САПР. 

Тема 2. Склад та класифікація САПР. 

2.1 Ознаки класифікації САПР. 

2.2 Класифікація САПР за ступенем формалізації вирішуваних задач. 

2.3 Класифікація САПР за функціональним призначенням. 

2.4 Класифікація САПР за спеціалізацією. 

2.5 Класифікація САПР за технічною організацією. 

2.6 Особливості систем САПР верхнього, середнього та нижнього рівнів. 

Тема 3. Створення 3D моделей пружин. 

3.1 Застосування команди Протягивание по спирали для створення пружин. 

3.2 Профіль пружини, види профілів пружин. 

3.3 Січення пружини та його визначення. 

3.4 Крок пружини. 

3.5 Створення підрізу крайніх витків. 

3.6 Створення різьби. 

Тема 4. Створення 3D моделей пружин змінного кроку. 

4.1 Пружини змінного кроку. 

4.2 Побудова графіка зміни кроку пружини. 

4.3 Уведення даних графіка зміни кроку. 

Змістовий модуль 2. Таблиці сімейств у Creo Parametric. 

Тема 1. Загальні відомості про таблиці сімейств. 

1.1 Теоретичні відомості про таблиці сімейств у Creo 

1.2 Поняття родової моделі та екземпляра таблиці сімейства. 
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1.3 Структура таблиці сімейства, аналогія з таблицями Exce/ 

Тема 2. Створення однорівневих таблиць сімейств. 

2.1 Структура однорівневої таблиці сімейства. 

2.2 Порядок створення структури таблиці, додавання стовчиків. 

2.3 Заповнення таблиці сімейств екземплярами. 

2.4 Налагодження таблиці сімейства, перевірка та перегляд екземплярів. 

2.5 Використання створеної таблиці сімейства. 

Тема 3. Створення багаторівневих таблиць сімейств. 

3.1 Порядок створення багаторівневої таблиці сімейства, приклад таблиці. 

3.2 Заповнення входжень, екземплярів таблиці на першому та нижніх рів-

нях. 

3.3 Налагодження багаторівневої таблиці. 

3.4 Порядок вибору екземплярів з багаторівневої таблиці сімейств. 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 1. Параметризація, основи Pro/Programm 

Тема 1. Створення зовнішніх ескізів. 

1.1 Поняття зовнішнього ескізу. 

1.2 Послідовність створення зовнішнього ескізу. 

1.2 Порядок вставляння зовнішнього ескізу в поточний ескіз тривимірної 

команди. 

Тема 2. Використання команди Сопряжение для створення тіл та поверхонь 

складної форми. 

2.1 Призначення команди Сопряжение та її складові. 

2.2 Вставляння зовнішнього ескізу, параметри вставки, вимоги до кількості 

сегментів ескізу. 

2.3 Порядок зміни напряму та початкової точки ескізу. 

2.4 Порядок визначення відстані між січеннями (глибини). 

2.5 Плавны спряження, вершина спряження. 

Тема 3. Створення просторових опорних точок та просторових кривих. 

3.1 Команда створення просторових точок та її параметри. 

3.2 Привязки для створення просторових точок, задавання координат точок. 

3.3 Групування точок. 

3.4 Приклад використання просторових точок. 

Тема 4. Основи програмування у Pro/Programm 

4.1 Програмування у Creo Parametric, Pro Tool Kit, використання мов про-

грамування для створення зовнішніх модулів. 

4.2 Можливості програмування у Pro/Programm. 

Тема 5. Особливості створення параметричних моделей. 

5.1 Перегляд програми, структура програми, звязок дерева моделі та струк-

тури програми моделі. 

5.2 Редагування програми, блоки програми. 

5.3 Призначення та робота з блоком INPUT. 

5.4 Призначення та робота з блоком програми RELATIONS. 

5.5 Особливості створення параметричних моделей. 

Тема 6. Основи створення зубчастих евольвентних вінців. 
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6.1 Визначення параметрів зубчастого вінця. 

6.2 Побудова ескізу евольвентного профіля за точками чи за рівнянням. 

6.3 Проекціювання профіля на ескіз. 

6.4 Побудова протилежної сторони профіля, пошук точки. 

6.5 Побудова ножки зуба. 

6.6 Використання команди Массив для завершення побудови моделі вінця. 

Тема 7. Створення параметричного зубчастого евольвентного вінця. 

7.1 Створення програми визначення параметрів евольвентного профіля. 

7.2 Побудова профіля вінця за визначеними параметрами, привласнення си-

мвольним значенням розмірів параметрів програми. 

7.3 Заповнення блока INPUT програми моделі. 

7.4 Заповнення блока RELATIONS програми моделі. 

7. 5 Налагодження та перевірка роботи програми. 

Змістовий модуль 2. Робота з поверхнями подвійної кривизни, 3D друк та 

проектування методом Зверху-Вниз. 

Тема 1. Особливості створення та робота з поверхнями подвійної кривизни. 

1.1 Використання інструменту Опорная точка для визначення січення. 

1.2 Послідовність дій під час створення базової точки на перетині просторо-

вої кривої та допоміжної площини. 

1.3 Використання інструменту Базовая кривая для визначення кривих січень 

у повздовжній та поперечних площинах. 

1.4 Використання команди Сопряжение границ для побудови поверхні за 

попередньо створеному каркасу. 

1.5 Команди роботи з поверхнями: Проецировать, Пересекать, Отсечь, 

Объединить, Смещение, утолстить, Удлинить. 

Тема 2. Типи кривизни, плавне спряження поверхонь подвійної кривизни. 

2.1 Типи кривизни: G0, G1, G2, G3. 

2.2 Спряження границь поверхонь: вільне, дотичне, перпендикулярне, кри-

визна. 

2.3 Аналіз випадків неможливості спряжень із заданим типом кривизни. 

2.4 Візуальна перевірка спряження, Кривизна, Закраска кривизны. 

Тема 3. Основи 3D друку. Типи 3D принтерів, їх конструкція, класифікація 

та принципи роботи. 

3.1 Принцип роботи 3D принтерів, типи принтерів, їх конструкції та склад, 

матеріали для друку та іх характеристики. 

3.2 Послідовність дій під час 3D друку. 

3.3 Конвертація файлу моделі, стереолітографічний формат. 

Тема 4. Підготовка до 3D друку, програма Slic3r. 

4.1 Запуск програми Slic3r, інтерфейс програми, місце програми у процесі 

3D друку. 

4.2 Види та параметри заповнення. 

4.3 Вибір матеріалу та товщини прошарків, швидкість екструзії. 

4.4 Налагодження структур підтримки, мостів, заповнення малих площ. 

4.5 Перегляд слайсингу. 

Тема 5. Підготовка до 3D друку, програма Pronterface. 
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5.1 Встановлення параметрів звязку принтера з компютером. 

5.2 Завантаження файлу моделі, перевірка положення сопла принтера перед 

друком, перегляд необхідних температур підігріву. 

5.3 Запуск файлу моделі на друк. 

5.4 Зупинення друку. 

5.5 Мова G-кодів. 

Тема 6. Принципи проектування Зверху-Вниз. 

6.1Стадії проектування за методом Зверху-Вниз. 

6.2 Порівняння, аналіз переваг та недоліків традиційного проектування та 

проектування за методом Зверху-Вниз. 

6.3 Етапи проектування за методом Зверху-Вниз. 

Тема 7. Застосування каркасних моделей під час проектування за методом 

Зверху-Вниз 

7.1 Поняття каркасної моделі. 

7.2 Призначення каркасної моделі. 

7.3 Створення каркасної моделі складальної одиниці. 

7.4 Передача критичної інформації з каркасної моделі до моделей які вхо-

дять у складальну одиницю. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Кількість годин 

денна форма 
Заочна, заочна скороче-

на форма 

у тому числі у тому числі 

Назви змістових модулів і тем 

усього 
л п лаб с.р. 

усього 
л п лаб с.р 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Визначення та основні відомості про САПР. 

Тема 1. Вступ. Зміст курсу. 10 2 – – 8      

Тема 2. Склад та класифікація 

САПР. 
11 2 − − 9      

Тема 3. Створення 3D моде-

лей пружин 
15 2 4 − 9      

Тема 4. Створення 3D моде-

лей пружин змінного кроку. 
13 2 2 – 9      

Разом за змістовим модулем 1 49 8 6 − 35      

Змістовий модуль 2. Таблиці сімейств у Creo Parametric. 

Тема 1 Загальні відомості про 

таблиці сімейств. 
12 2 2 – 8      

Тема 2. Створення однорівне-

вих таблиць сімейств. 
14 2 4 − 8      

Тема 3 Створення багаторів-

невих таблиць сімейств. 
15 2 4 – 9      

Разом за змістовим модулем 2 41 6 10 − 25      

ІНДЗ ( к/р) − − − − −     
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Семестровий контроль (залік)            

Усього годин за семестр 90 14 16 − 60   4  82 

Модуль 2 

Змістовий модуль 1. Параметризація, основи Pro/Programm 

Тема 1. Створення зовнішніх 

ескізів. 
9 2 − − 7  − 2 − 8 

Тема 2. Використання коман-

ди Сопряжение для створення 

тіл та поверхонь складної фо-

рми. 

11 2 2 − 7  1 2 − 8 

Тема 3. Створення просторо-

вих опорних точок та просто-

рових кривих. 

11 2 2 − 7  − − − 8 

Тема 4. Основи програмуван-

ня у Pro/Programm 
9 2 − − 7  − − − 8 

Тема 5. Особливості створен-

ня параметричних моделей. 
9 2 − − 7  − 2 − 8 

Тема 6. Основи створення зу-

бчастих евольвентних вінців. 
11 2 2 − 7  − 4 − 12 

Тема 7. Створення парамет-

ричного зубчастого евольвен-

тного вінця. 

14 2 5 − 7  − − − 8 

Разом за змістовим модулем 1 74 14 11 − 49  1 10 − 60 

Змістовий модуль 2. Робота з поверхнями подвійної кривизни, 3D друк та проек-

тування методом Зверху-Вниз 

Тема 1. Особливості створен-

ня та робота з поверхнями по-

двійної кривизни. 

11 2 2 − 7  1 − − 8 

Тема 2. Типи кривизни, плав-

не спряження поверхонь по-

двійної кривизни. 

16 2 5 − 9  − − − 8 

Тема 3. Основи 3D друку. Ти-

пи 3D принтерів, їх конструк-

ція, класифікація та принципи 

роботи. 

9 2 − − 7  − − − 8 

Тема 4. Підготовка до 3D 

друку, програма Slic3r.  
11 2 2 − 7  − − − 8 

Тема 5. Друк на 3D принтері, 

програма Pronterface. 
11 2 1 − 7  − 2 − 8 

Тема 6. Принципи проекту-

вання Зверху-Вниз. 
9 2 − − 7  − − − 8 

Тема 7. Застосування каркас-

них моделей під час проекту-

вання за методом Зверху-Вниз 

9 2 1 − 7  − − − 8 

Разом за змістовим модулем 2 76 14 11 − 51  1 2 − 56 
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ІНДЗ ( к/р) − − − − −  − − − 20 

Семестровий контроль (іспит) − − − − − − − − − − 

Усього годин за семестр 150 28 22 − 100  2 12 − 136 

Усього 240 42 38 − 160  8 16 − 216 

5. Теми семінарських занять 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

    

 Усього   

 

6. Теми практичних занять 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

1 Визначення параметрів стандартної пружини стиснення 2  

2 
Створення 3D моделі стандартної пружини стиснення по-

стійного кроку. 
4  

3 
Підготовка вихідних даних для моделювання пружини стис-

нення змінного кроку. 
4  

4 
Створення 3D моделі стандартної пружини стиснення змін-

ного кроку. 
4  

5 Моделювання різьби деталей кріплення. 2  

Усього за модулем 1 16  

1 
Підготовка вихідних даних та родової моделі для однорівне-

вої таблиці сімейств стандартних деталей кріплення. 
2  

2 
Створення однорівневої таблиці сімейств для стандартних 

деталей кріплення 
2  

3 
Створення багаторівневої таблиці сімейств для стандартних 

деталей кріплення 
2  

4 
Створення 3D моделей деталей складної форми за допомо-

гою команди Сопряжение. 
2  

5 Створення параметричної простої деталі. 2  

6 
Створення 3D моделі зубчастого вінця евольвентного профі-

ля. 
2  

7 
Створення 3D моделі параметричного зубчастого вінця ево-

львентного профіля. 
2  

8 Створення та спряження поверхонь подвійної кривизни. 2  

9 
Створення 3D моделі зовнішньої форми легкового автомобі-

ля за допомогою команди Сопряжение границ. 
2  

10 Підготовка моделі простої деталі до 3D друку. 2  

11 Друк моделі простої деталі на 3D принтері. 1  

12 
Використання скелетонів під час моделювання гідроцилінд-

ра методом Зверху-Вниз. 
1  
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Усього за модулем 2 22  

Усього 38  

7. Теми лабораторних занять 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

    

 Усього за семестр   

 

8. Самостійна робота 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

1  Вступ. Зміст курсу. 8  

2  Склад та класифікація САПР. 9  

3  Створення 3D моделей пружин 9  

4  Створення 3D моделей пружин змінного кроку. 9  

5  Загальні відомості про таблиці сімейств. 8  

6  Створення однорівневих таблиць сімейств. 8  

7  Створення багаторівневих таблиць сімейств. 9  

 ІНДЗ ( к/р) − 

Усього за модулем 1 60  

1 Тема 1. Створення зовнішніх ескізів. 7  

2 
Тема 2. Використання команди Сопряжение для створення 

тіл та поверхонь складної форми. 
7  

3 
Тема 3. Створення просторових опорних точок та просторо-

вих кривих. 
7  

4 Тема 4. Основи програмування у Pro/Programm 7  

5 Тема 5. Особливості створення параметричних моделей. 7  

6 Тема 6. Основи створення зубчастих евольвентних вінців. 7  

7 
Тема 7. Створення параметричного зубчастого евольвентно-

го вінця. 
7  

8 
Тема 1. Особливості створення та робота з поверхнями по-

двійної кривизни. 
7  

9 
Тема 2. Типи кривизни, плавне спряження поверхонь по-

двійної кривизни. 
9  

10 
Тема 3. Основи 3D друку. Типи 3D принтерів, їх конструк-

ція, класифікація та принципи роботи. 
7  

11 Тема 4. Підготовка до 3D друку, програма Slic3r.  7 

12 Тема 5. Друк на 3D принтері, програма Pronterface. 7 

13 Тема 6. Принципи проектування Зверху-Вниз. 7 

14 
Тема 7. Застосування каркасних моделей під час проекту-

вання за методом Зверху-Вниз 
7 

 ІНДЗ ( к/р) − 
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Усього за модулем 2 100 136 

Усього 160  

9. Методи навчання 

Лекційні заняття, практичні заняття, індивідуальні завдання, контрольні ро-

боти. 

10. Методи контролю 

Опитування, тестування, письмові контрольні роботи, іспит. 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Модуль 1 

Змістовий мо-

дуль №1 

Змістовий мо-

дуль №2 Вид занять 

Т1 – Т4 Т1 – Т3 

Сума 

Лекції 5 5 10 

Поточний контроль  30 30 60 

Практичні 15 15 30 

Усього 50 50 100 

Модуль 2 

Змістовий мо-

дуль №1 

Змістовий мо-

дуль №2 

Підсумковий 

тест (іспит) Вид занять 

Т1 – Т7 Т1 – Т7  

Сума 

Лекції 5 5  10 

Поточний контроль  20 20  40 

Практичні 15 15  30 

Іспит   20 20 

Усього 40 40 20 100 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 

74-81 С 
добре 

64-73 D 

60-63 Е 
задовільно 

зараховано 

35-59 FX 
незадовільно з можливіс-

тю повторного складання 

не зараховано з можливі-

стю повторного складан-

ня 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів» для студентів денної та заоч-

ної форм навчання зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». 

2. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дис-

ципліни «САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів»  для студентів заочної 

форми навчання зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Грэхам Гари, Стеффен Деннис. Pro/ENGINEER 2001. 3-е издание. Моск-

ва: Лори, 2003. 363 с. 

2. Минеев М.А. Pro/Engineer Wildfire 2.0/3.0/4.0: Самоучитель Москва: 

КомпьютерПресс, 2006. 608 с. 

3. Степанов А.М.  Pro/ENGINEER: Специальный справочник. Санкт-

Перербург: Питер, 2002. 624 с. 

4. Степанов Н.В., Голованов А.А. Проектирование в Pro/ENGINEER 2001 / 

ред. Д. Г. Красковского. – М.: КомпьютерПресс, 2002. 320 с. 

5. Чемоданова Т.В. Pro/ENGINEER: Деталь, Сборка, Чертеж. Санкт-

Перербург: БХВ-Петербург, 2003. 560 с 

6. Шульга И. Pro/Engineer: Базовый курс, Санкт-Перербург: БХВ-

Петербург, 2012. 709 с. 

7. CREO Help Center/Creo Parametric. 

 

Допоміжна 

1. Журнал «САПР и графика» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sapr.ru/ 

2. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Машино-

знавство та САПР: http://misapr.khpi.edu.ua/ 


