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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Дисципліна ―Нарисна геометрія, інженерна та комп‘ютерна графіка‖ в цілому відноситься 

до циклу загальноінженерних дисциплін конструкторського напряму. Але, враховуючи те, що її 

метою (і умовою вивчення) є також розвиток просторового, логічного і алгоритмічного 

мислення студентів, вона одночасно є і фундаментальною дисципліною. 

Нарисна геометрія, інженерна та комп‘ютерна графіка є фундаментом для подальшого 

вивчення студентами всіх конструкторських дисциплін загальноінженерного і профілюючого 

циклів для всіх спеціальностей інженерно-фізичного факультету. ЇЇ вивчення базується на 

шкільних курсах геометрії і стереометрії. 

ІІ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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ІІІ МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

     Головна мета курсу – навчити студентів геометричному моделюванню технічних об‘єктів 

згідно з стандартами ЄСКД. Для досягнення цієї мети вивчення дисципліни забезпечує 

фундаментальну та загально інженерну підготовку студентів, засвоєння студентами методів та 

засобів машинної графіки, отримання знань та вмінь по роботі з сучасними автоматизованими 

системами проектування. 

ІV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

     Кредитний модуль має за мету: розвинути просторове, логічне та алгоритмічне мислення 

студентів; навчити студентів виконувати та читати проекційні зображення геометричних 

об‘єктів і створювати їх аксонометричні проекції, вміти будувати графічні моделі складних 

технічних форм за допомогою автоматизованої графічної системи AutoCAD. 

V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО- 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
     Використовуються такі методи навчання: лекційний, аудиторні практичні заняття, 

самостійна домашня робота, виконання домашніх і аудиторних завдань, розрахунково – 

графічних робіт, лабораторних занять у дисплейних класах. 

     Для досягнення результатів навчання та забезпечення роботи студентів кафедрою надаються 

методичні матеріали: таблиці довідкові, картки методичні, зразки виконання графічних робіт, 

картки програмованого контролю, типографські методичні вказівки. 
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VI. МОВА 

     Для викладання дисципліни ‖Інженерна графіка‖ пропонуються українська, російська та 

англійська мови. 

 



VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
     З метою зміцнення та поглиблення студентами знань, вмінь та навичок необхідне виконання 

завдань для розвитку просторового, логічного і алгоритмічного мислення. 

     Робота включає побудову проекційних зображень геометричного тіла складної форми та 

його аксонометрії за варіантами, а також побудову цих геометричних форм за допомогою 

ПЕОМ. 

VIII. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська. 

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  


