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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Курсова робота є складовою частиною дисципліни ”НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ,  

ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП‘ЮТЕРНА ГРАФІКА‖, виконується студентами 1 курсу 

інженерно-фізичного факультету. 

 

 

ІІ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

 

 

Семестр 
Код кредит-ного 

модуля 

Всього 

(кред./ год) 

Курсова 

робота 

Атестація 

(вид) 

2 ЗП-08/2 1/36 36 захист 

 

ІІІ МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

     Основною метою виконання курсової роботи є придбання знань та навичок розробки і 

оформлення конструкторської документації. 

 

 

ІV. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

     В процесі виконання курсової роботи студент розробляє та оформлює  конструкторську 

документацію у вигляді графічної частини (ескізи деталей та складальний кресленик) та 

текстової (специфікація та пояснювальна записка). 

 

V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО- 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

     Використовуються такі методи навчання: аудиторні практичні заняття, самостійна домашня 

робота, консультації. 

     Для досягнення результатів виконання студентами курсової роботи кафедрою надаються: - 

вихідні дані за варіантами; 

- складальна одиниця (в натурі); 

- технічний паспорт; 

- методичні матеріали. 
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VI. МОВА 

 

     Для виконання курсової роботи пропонуються українська та російська мови. 

 

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
 

     Курсова робота включає завдання з розробки та оформлення робочих креслеників деталей 

машин, обґрунтування вибору матеріалу, способів обробки деталей різанням, вибору розмірів 

стандартних конструктивних елементів деталей, розробки складального кресленика, вибору та 

позначення допусків і посадок, оформлення текстової конструкторської документації, вміння 

публічно захищати роботу. 

 

 

VIII. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська.  

 

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  

 

 


