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Обсяг освітнього компоненту: 1,5 кредити (24 годин аудиторної ро-
боти, 16 годин самостійної роботи). 
Короткий зміст освітнього компоненту: навчальна дисципліна 
«Комп’ютерна графіка» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інжене-
рія» за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» та належить до циклу 
дисциплін вибіркової підготовки. Дисципліна містить теоретичні та 
практичні напрацювання науково-методичних основ і стандартів в об-
ласті педагогічно-адаптованої системи понять про методи та алгорит-
ми моделювання тривимірних об’єктів та розробки конструкторської 
документації за допомогою сучасної комп’ютерної програми (на базі 
пакету Autodesk Inventor). 
  
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 
дисциплін вищої математики, загальної фізики, інформатики та обчис-
лювальної техніки у відповідності до вимог обраної професії. 
  
Компетентності: здатність використовувати сучасні систем автомати-
зованого проектування в фаховій діяльності в галузі матеріалознавст-
ва; здатність моделювання сучасними комп’ютерними методами виро-
бів машинобудування, побудови та оформлення технічної документа-
ції у відповідності до існуючих стандартів; мати судження стосовно ро-
зробки і використання програм та проведення досліджень матеріалів 
та виробів; знати і розуміти заходи по відновленню та збільшенню екс-
плуатаційного ресурсу деталей машин, зварних з’єднань та різних 
конструкцій; здатність до самоорганізації та самостійної діяльності; 
здатність знаходити та використовувати інформацію з різних джерел; 
готовність застосовувати систему функціональних знань для ідентифі-



кації, формулювання та вирішення технічних і технологічних проблем 
експлуатації машин і комплексів. 
 
Результати навчання: формування знань, вмінь та нави-
чок оформлення конструкторської документації, креслеників та зобра-
жень різного призначення, розв’язання інженерно-геометричних задач, 
розвиток здібностей до просторового уявлення, необхідного при ство-
ренні нових конструкцій, оволодіння методами відображень на площи-
ні просторових об’єктів, розвиток умінь і навичок виконання та читання 
креслеників згідно умовам ЄСКД, ДСТУ а також вміння створювати 
кресленики засобами сучасного програмного забезпечення 
комп’ютерної графіки. Розвинути і закріпити логічне і творче інженерне 
мислення. 
 
Методи навчання, форми та методи оцінювання: комп’ютерні прак-
тикуми, які проводяться у спеціально обладнаних комп’ютерних ауди-
торіях та включають проведення контролю підготовленості студентів, 
виконання запланованих завдань, виконання індивідуальних завдань, 
поточний та підсумковий контроль роботи студентів. Підсумкова оцінка 
ставиться в журналі обліку комп’ютерного практикуму і враховується 
при визначенні семестрового рейтингу. Наявність позитивних балів, 
одержаних студентом за всі теми комп’ютерного практикуму та поточ-
не тестування на ПК, є необхідною умовою його допуску до семестро-
вого контролю –  інтегрованого заліку. 
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та комп’ютерної графіки. 


