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1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 Інженерна та комп’ютерна графіка є одною з фундаментальних і загально-

технічних дисциплін, покладених в основу інженерної освіти, вона сприяє 

розвитку просторового уявлення і є теоретичною базою креслення. Інженерна та 

комп’ютерна графіка є загально-інженерною навчальною дисципліною. 

Інженерна та комп’ютерна графіка як дисципліна передбачає набуття студентами 

вмінь і навичок вираження технічних ідей за допомогою креслень. Одними з 

основних завдань інженерної та комп’ютерної графіки являються: побудова і 

читання креслень, ескізів, схем, які є графічними методами фіксування, 

збереження та передавання технічних ідей. 

В результаті вивчення курсу інженерної та комп’ютерної графіки студенти 

повинні 

знати: 

проекційний метод побудови зображень геометричних фігур 

• правила побудови стандартних видів аксонометричних проекцій 

• суть способів перетворення проекцій 

• суть способів побудови лінії перерізу двох поверхонь 

• правила виконання зображень: видів, розрізів і перерізів за вимогами 

державних стандартів 

• правила зображення і позначення різьби на кресленнях за вимогами 

державних стандартів 

• правила виконання креслень загального виду 

 знати правила виконання ескізів деталей та формування специфікацій. 

вміти: •зображати геометричні фігури в ортогональних і аксонометричних 

проекційних системах 

•  розв’язувати метричні задачі за допомогою способів перетворення епюра 

• розв’язувати позиційні задачі за допомогою допоміжних січних перерізів  

• будувати види, розрізи і перерізи виробів за вимогами державних стандартів 

• виконувати ескізи деталей з натури і на їх основі – робочі креслення 

• виконувати складальні креслення та до них специфікації 

• читати креслення загального виду та робити його дета 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Інженерної та 

комп’ютерної графіки» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні 

компетентності та програмні результати навчання, які  визначені в Стандарті 

вищої освіти зі спеціальності 183 Технології захисту навколишнього 

середовища та освітньо-професійній програмі «Технології захисту 

навколишнього середовища» підготовки бакалаврів. 

Загальні компетентності: 

К 0 6 .Здатність розробляти керувати проектами. 

К 12. Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, розраховувати, проектувати, 

модернізувати, готувати до роботи та використовувати сучасну техніку і 

https://nv.onaft.edu.ua/opp/142b-shusk2018.pdf
https://nv.onaft.edu.ua/opp/142b-shusk2018.pdf
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обладнання для захисту повітряного, водного середовищ, раціонального 

землекористування, поводження з відходами. 

К 15. Здатність до проектування систем і технологій захисту навколишнього 

середовища та забезпечення їх функціонування. 

Програмні результати навчання: 

ПР 01.Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, 

фундаментальні знання з біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та 

фахових і прикладних інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та 

вирішення конкретних природозахисних задач. 

ПР 03. Використовувати інформаційні технології та комунікаційні мережі для 

природоохоронних задач. 

 

 

1.3. Міждисциплінарні зв’язки 

В дисципліні «Інженерна та комп’ютерна графіка» застосовуються знання, 

отримані з курсів фізики, математики, прикладної механіки. 

 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
Кількість кредитів ECTS- 4, години - 120 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 48 12 36 

заочна 14 40 10 

Самостійна робота, годин Денна -72 Заочна - 106 

 

2.Зміст дисципліни 

2.1 Програма змістових модулів 
Змістовний модуль 1: Інженерна графіка 

№ 

теми 
Зміст теми 

Годин 
денна 

Годин. 
Заочн. 

1.  

Методи проекцювання. Ортогональне проекцювання. 

 Зображення точки в епюрі Монжа. 

Пряма лінія. 

 Площина. Головні лінії площини. 

 Перетин прямою загального положення з площиною загального 

положення.  

2 0,6 

2.  

Переріз поверхні січною площиною. ∩ піраміди і сфери січною 

площиною.  

Перетин поверхні прямою лінією. ∩ піраміди і конуса прямою лінією. 

2 0,6 

3.  

Взаємний переріз поверхонь. 

Спосіб допоміжних площин посередників рівня паралельних між собою 

(переріз сфери і конуса). 

Розгортки поверхонь та їх властивості. Спосіб нормального перерізу. 

2 0,6 

4

. 

Способи перетворення епюру. Спосіб заміни площин проекцій.  

Рішення 4-ох основних задач інженерної графіки.  

 

2 0,6 
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5

. 

Різьби та їх поєднання. Класифікація різьб. Зображення на кресленнях. 

Зображення поєднання. 

Різьбові вироби. 

2 0,8 

6 

Ескізування. Послідовность та умовності при виконанні ескізу деталі з 

натури. 

Ескіз кришки вентилю з натури з розрізами і розмірами. 

2 0,8 

 Всього 12 4 

 

 

 

2.1. Перелік лабораторних занять 

№ 

лабор.зан

. 

Назва лабораторного завдання 
Годин. 

денна 

Годин 

заочна 

1 

ЄСКД: формати, масштаби, типи ліній, шрифти, штрихування. 

Нанесення розмірів – самостійно. 

Задачі: 1 – 5 Навчальні завдання (Нз). 

2 0.5 

2 

Прямі. Площини. Головні лінії площин. 

Задачі: 6,7. 

Задача: 9– самостійно (Нз).. 

2 0,5 

3 

Точки на поверхні. Задача 8.  

ЄСКД: Види. 

Задачі: 10. 

Задача: 11 – самостійно (Нз). 

Д.З.-1. Геометричний об’єкт. Види (А3х1). 

2 0,5 

4 

Поточний Тест-1. Розміри.Лінії.  Формати. Масштаби. 

Шрифти… 

Перетин: прямих і площин. 

Переріз площин. 

Задача 16. 

Задача 17 – самостійно (Нз).. 

2 0,5 

5 

Поточний Тест-2. Види.  

Перетин поверхні січною площиною і прямою лінією. 

Задачі: 18, 19 (Нз).. 

2 0,5 

6 

ЄСКД. Розрізи. Перерізи. 

Задача 15 (розрізи + аксонометрія). 

Задача 14 – самостійно (Нз). 

Д.З.-2. Види. Розрізи. Аксонометрія (А3х2).  

2 0,5 

7 

Поточний Тест-3. Розрізи. .Аксонометрія. Основні поняття. 

 Формули, кути між осями та коефіцієнти перетворення. 

Побудова кола в прямокутній ізометрії. 

Задачі: 12, 13(Нз). . 

2 0,5 
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8 

Перетворення епюру. Заміна площин проекцій.  

Задачі: 20, 21. 

Задача 22 – самостійно (Нз). 

2 0,5 

9 
КР-1. Види. Розрізи (побудова 3-го виду за двома відомими + 

необхідні розрізи + розміри). 
2 0,6 

10 

Переріз двох поверхонь. 

Спосіб паралельних площин посередників рівня. 

Задача 24. 

Задача 23 – самостійно (Нз). 

2 0,6 

11 

Різьби. Класифікація різьб. 

Зображення і позначення на кресленнях.  

Поєднання різьбових виробів. 

2 0,6 

12 
Розрахунок довжини болта і шпильки. 

Задачі: 25 – 27 (Нз).. 
2 0,6 

13 

Поточний Тест-4. Різьби.. 

Ескізування. Ескізування з натури найпростішої деталі – 

накидної гайки (вибір головного виду, кількості видів, назначення 

необхідних розрізів,обмір і постановка розмірів деталі). 

Специфікація складального креслення. 

Задача 28 (ескіз деталі з натури) (Нз). 

2 0,6 

14 

Деталювання. Деталювання робочого креслення деталі з  

креслення загального виду. 

Основні етапи, вимоги і спрощення при виконанні робочого 

креслення деталі. 

Д.З.-3. Виконання робочого креслення деталі з креслення 

загального виду (А3х3+ А3х1-аксонометрія). . 

2 0,6 

15 

.Правила роботи на ПЕОМ. Концепція графічного пакету 

AutoCAD. 

Побудова плоского контуру засобами комп’ютерної графіки. 

ДЗ.-4. Плоский контур (А4х1). 

2 0,6 

16 

Функції нанесення розмірів: лінійних, дугових і кутових. 

Нанесення розмірів на плоский контур за допомогою графічного 

пакету       AutoCAD. 

2 0,6 

17 Перевірка ДЗ та «Навчальних завдань» 2 0,6 

18 
КР-2. Деталювання. Робоче креслення деталі з креслення 

загального виду 
2 0,6 

 Всього 36 
1

10 
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2.2. Перелік креслярських завдань до самостійної роботи 

 

№ 

завдан. 
Назва теми 

Об’єм   у 

год. 

№  креслярського 

завдання 

1 
Побудова третього виду геометричного об’єкту за його 

двома відомими (А3х1). 12 20 

2 

Побудова третього виду деталі за двома відомими.  

Виконання необхідних розрізів на всіх видах деталі (А3х1). 

Аксонометрична проекція деталі з вирізом у передній 

четвертині (А3х1). 

20 30 

3 

Виконання робочого креслення деталі з креслення 

загального виду (А3х2). 

Аксонометрична проекція деталі з вирізом у передній 

четвертині з креслення загального виду (А3х1). 

30 40 

4 

Виконання плоского контуру (пластини) за допомогою 

будь-якого графічного редактору на персональному 

комп’ютері. 

10 16 

 Всього 72 106 

 

1. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Види контролю: поточний, підсумковий – диф.залік 

Нарахування балів за виконання змістовного модуля  

Вид роботи, що 

підлягає контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min max 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 

бали 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 

бали 

m

in 

mах m

in 

mах 

1 2 3 4 5 6 0 8 09 

Змістовий модуль 1. Інженерна графіка 

Робота на лекціях 0,5 1 6 3 6 0  2 

Виконання лабораторних 
завдань 

0,5 1 28 
1

4 
28 0  2 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
0/0 

0

/0 
0 0 0 0  0 

Підготовка до 

лабораторних завдань 
0,5 1 28 

1

4 
28 0  2 

Виконання індивідуальних 
завдань 

5 
1

0 
4 

2

0 
40 0  50 

Проміжна сума    2

9 

52 0  56 

Модульний контроль 

(тестовий) 
21/27 

3

3/34 
 

2

1 
33 0  34 

Контроль результатів 

дистанційного модуля 
10/5 

1

5/10 
 

1

0 
15 0  10 

Оцінка за змістовий 

модуль 1 
   

6

0 
100 0  100 
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