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Короткий зміст освітнього компоненту: навчальна дисципліна «На-

рисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка» складена відпові-

дно до освітньої програми підготовки бакалаврів «Матеріалознавство» 

за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» галузі знань 13 «Механічна 

інженерія», що розроблена на основі проекту галузевого стандарту 

вищої освіти з урахуванням досвіду підготовки фахівців з машинобуду-

вання та належить до циклу обов’язкових компонентів ОП. Дисципліна 

містить теоретичні та практичні напрацювання науково-методичних 

основ і стандартів в області педагогічно-адаптованої системи понять 

про методи та алгоритми моделювання тривимірних об’єктів та розро-

бки конструкторської документації за допомогою сучасних 

комп’ютерних програм (на базі пакету Autodesk AutoCAD). 
 

Передумови для вивчення освітнього компоненту: дисципліна ба-

зується на попередній підготовці студентів з геометрії, стереометрії, 

фізики, креслення та інформатики в межах програм закладів середньої 

технічної освіти, а також, знаннях з основ фундаментальних розділів 

вищої математики, загальної фізики, інформатики та обчислювальної 

техніки у відповідності до вимог обраної професії 
 

Компетентності: здатність до комунікацій в усній та письмовій формах 

іноземною мовою в професійній (науково-технічній) діяльності. Здат-

ність до усного та письмового спілкування рідною мовою. Здатність ді-

яти на підставі правових та етичних суджень. Здатність до самооргані-

зації та самостійної діяльності. Готовність використовувати гуманітар-

ні, математичні, природничо-наукові та загально-інженерні знання в 

професійній діяльності. Здатність і готовність до реалізації сучасних 

технологічних процесів отримання, обробки матеріалів, технологій по-

кращення властивостей і відновлення виробів з метою відповідності їз 



вимогам виробництва. Знання основ стандартизації, сертифікації ма-

теріалів та виробів. 
 

Результати навчання: знати і розуміти гуманітарні, соціально-

економічні, фундаментальні науки та інженерні дисципліни, на яких ба-

зується спеціальність «Матеріалознавство», на рівні, необхідному для 

досягнення результатів освітньої програми. Розуміти методи визна-

чення економічної ефективності та екологічної безпеки заходів, спря-

мованих на підвищення надійності деталей машин а механізмів. Мати 

судження стосовно моделювання, розробки і використання та прове-

дення досліджень матеріалів, напівфабрикатів та виробів. 
 

Методи навчання, форми та методи оцінювання: комп’ютерні та 

аудиторні практикуми, які проводяться у спеціально обладнаних 

комп’ютерних аудиторіях та включають проведення контролю підгото-

вленості студентів, виконання запланованих завдань, виконання інди-

відуальних завдань, поточний та підсумковий контроль роботи студен-

тів. Підсумкова оцінка ставиться в журналі обліку комп’ютерного та ау-

диторного практикуму і враховується при визначенні семестрового 

рейтингу. Наявність позитивних балів, одержаних студентом за всі те-

ми практикуму та поточне тестування на ПК, є необхідною умовою йо-

го допуску до семестрового контролю: заліку – четвертий семестр. 
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