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Затверджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 133 

Галузеве машинобудування (протокол №3 від 07.06.2019) за поданням кафедри 

гірничих машин та інжинірингу (протокол №9 від 27.05.2019). 

 

 

Показано принципи створення та оформлення конструкторської 

документації в SolidWorks 2014 відповідно до Державних стандартів та з 

урахуванням технології виготовлення на численних прикладах.  

Наведено завдання для самостійної роботи, які можна використовувати 

для закріплення результатів навчання, критерії оцінювання комп’ютерного 

практикуму. 

  

Друкується в редакційній обробці укладачів. 
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