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Короткий зміст освітнього компоненту: навчальна дисципліна «На-

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

дно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра в галузі 

знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве ма-

шинобудування» та належить до циклу природничо-наукової (фунда-

ментальної) підготовки. Дисципліна містить теоретичні та практичні 

напрацювання науково-методичних основ і стандартів в області педа-

гогічно-адаптованої системи понять про методи та алгоритми моделю-

вання тривимірних об’єктів та розробки 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 використовувати знання у практичних си-

туаціях. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, 

програмні засоби та інтернет-ресурси. Здатність застосовувати типові 

аналітичні методи та комп’ютерні програмні засоби для розв’язування 

інженерних завдань галузевого машинобудування. Здатність застосо-

вувати відповідні кількісні математичні, наукові та технічні методи, а 



також комп’ютерне програмне забезпечення для розв’язання типових 

задач спеціальності, здатність застосовувати знання у практичних си-

туаціях. Здатність до графічного представлення технічних систем. 
 

Результати навчання: знати і розуміти засади фундаментальних та 

інженерних наук, механіки, машинобудування та окреслювати перспе-

ктиви їхнього розвитку. Вміти критично осмислювати основні теорії, 

принципи, методи та поняття у навчальній та професійній діяльності. 

Вміти укладати ділову документацію та працювати з джерелами техні-

чної інформації державною та іноземними мовами. Вміти розробляти 

деталі та вузли машинна базі систем автоматизованого проектування. 

Вміти поєднувати теорію і практику для розв’язування інженерних за-

вдань, що належать до сфери професійної діяльності. Застосовувати 

нормативні та довідникові дані для контролю відповідності технічної 

документації, виробів і технологій стандартам, технічним умовам та 

іншим нормативним документам. Ставити і розв’язувати інженерні за-

вдання галузевого машинобудування з використанням відповідних ро-

зрахункових і експериментальних методів. 
 

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: перший семестр – іспит, другий 

семестр – залік. 
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