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Короткий зміст освітнього компоненту: навчальна дисципліна 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
бакалавра з галузі знань 01 «Освіта. Педагогіка» за спеціальністю 
015.38 «Професійна освіта. Транспорт» та 015.32 «Професійна осві-
та. Метрологія, стандартизація та сертифікація» та належить до ци-
клу математичної, природничо-наукової (фундаментальної) підготов-
ки. Включає у себе теоретичні основи моделювання просторових 
об’єктів, складання та читання креслеників технічних виробів, роз-
робку конструкторської документації та розв’язування інженерних 
задач методами геометричного моделювання та засобами сучасно-
го (пакет Autodesk AutoCAD) програмного забезпечення 
комп’ютерної графіки. 
 
Передумови для вивчення освітнього компоненту: дисципліна 
базується на попередній підготовці студентів з геометрії, стереоме-
трії, фізики, креслення та інформатики в межах програм навчальних 
закладів середньої освіти, а також, знаннях з основ фундаменталь-
них розділів дисциплін вищої математики, загальної фізики, інфор-
матики та обчислювальної техніки у відповідності до вимог обраної 
професії. 
 
Компетентності: здатність використовувати сучасне графічне мо-
делювання в галузі у відповідності зі стандартами ЄСКД на рівні 
професійних вимог (в тому числі з використанням програм геомет-
ричного моделювання та засобів обчислювальної техніки); здатність 
до самоорганізації та самостійної діяльності; здатність знаходити та 
використовувати інформацію з різних джерел; готовність застосову-
вати систему функціональних знань для ідентифікації, формулю-
вання та вирішення технічних і технологічних проблем на рівні про-



фесійних вимог; здатність аргументувати вибір методів 
розв’язування спеціалізованих задач, оцінювати отримані результа-
ти та захищати прийняті рішення. 
 
Результати навчання: формування знань, вмінь та навичок офор-
млення конструкторської документації, креслеників та зображень рі-
зного призначення, розв’язання інженерно-геометричних задач, роз-
виток здібностей до просторового уявлення, необхідного при ство-
ренні нових конструкцій, оволодіння методами відображень на пло-
щині просторових об’єктів, розвиток умінь і навичок виконання та 
читання креслеників згідно умовам ЄСКД, ДСТУ а також вміння 
створювати кресленики засобами програмного забезпечення 
комп’ютерної графіки. Розвинути і закріпити логічне і творче інжене-
рне мислення. 
 
Методи навчання, форми та методи оцінювання: графічний та 
комп’ютерний практикуми, які проводяться у спеціально обладнаних 
аудиторіях та включають проведення контролю підготовленості сту-
дентів, виконання запланованих завдань, виконання індивідуальних 
завдань, виконання розрахунково-графічних робіт, поточний та під-
сумковий контроль роботи студентів. Підсумкова оцінка ставиться в 
журналі обліку графічного та комп’ютерного практикумів і врахову-
ється при визначенні семестрового рейтингу. Наявність позитивних 
балів, одержаних студентом за всі теми практикуму та поточне тес-
тування на ПК, є необхідною умовою його допуску до семестрового 
контролю – іспиту.  
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