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Обсяг освітнього компоненту: кількість годин за семестр: 180, в 

т. ч. лекційних: 16; практичних занять: 32; лабораторних занять: 16; на 
самостійне опрацювання: 86. 

 
Короткий зміст освітнього компоненту: навчальна дисципліна 

складена відповідно до навчального плану підготовки бакалавра з га-
лузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 121 «Інжене-
рія програмного забезпечення» та належить до циклу математичної, 
природничо-наукової підготовки. Включає у себе теоретичні основи 
моделювання просторових об’єктів, складання та читання креслеників 
технічних виробів, розробку конструкторської документації та 
розв’язування інженерних задач методами геометричного моделюван-
ня та засобами сучасного програмного забезпечення комп’ютерної 
графіки. 

 
Передумови для вивчення освітнього компоненту: дисципліна 

базується на попередній підготовці студентів з геометрії, стереометрії, 
креслення та інформатики в межах програм навчальних закладів се-
редньої освіти, а також, знаннях з основ фундаментальних розділів 
дисциплін вищої математики, інформатики та обчислювальної техніки 
у відповідності до вимог обраної професії. 

 
Компетентності: Здатність застосовувати знання у практичних си-

туаціях, здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
 
Результати навчання: знати і застосовувати професійні стандарти і 

інші нормативно-правові документи в галузі інженерії програмного за-
безпечення, знати та вміти використовувати методи та засоби збору, 
формулювання та аналізу вимог до програмного забезпечення.  

 
Методи навчання,форми та методи оцінювання: комп’ютерні 

практикуми, які проводяться у спеціально обладнаних комп’ютерних 



аудиторіях та включають проведення контролю підготовленості студе-
нтів, виконання запланованих завдань, виконання індивідуальних за-
вдань, поточний та підсумковий контроль роботи студентів. Підсумкова 
оцінка ставиться в журналі обліку комп’ютерного практикуму і врахову-
ється при визначенні семестрового рейтингу. Наявність позитивних 
балів, одержаних студентом за всі теми комп’ютерного практикуму та 
поточне тестування на ПК, є необхідною умовою його допуску до се-
местрового контролю – іспиту. 
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Додаткові джерела: http://files.khadi.kharkov.ua; механічний факуль-

тет, кафедра інженерної та комп’ютерної графіки. 


