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Обсяг освітнього компоненту: 48 годин аудиторної роботи, 88 годи-

ни самостійної роботи – перший семестр; 48 годин аудиторної роботи, 

26 години самостійної роботи – другий семестр) 
 

Короткий зміст освітнього компоненту: навчальна дисципліна «На-

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

дно до освітньої програми підготовки бакалаврів «Автоматизоване 

проектування та експлуатація будівельних і дорожніх машин» за спеці-

альністю 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механіч-

на інженерія», що розроблена на основі проекту галузевого стандарту 

вищої освіти з урахуванням досвіду підготовки фахівців з машинобуду-

вання та належить до циклу природничо-наукової (загально-технічної) 

підготовки. 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 розробки конструкторської документації за до-

помогою 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 розв’язувати складні задачі і проблеми у 

сфері машинобудування і загальні проблеми галузевого машинобуду-

вання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інно-

вацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Здатність вчи-

тися і оволодівати сучасними знаннями, прагнення до саморозвитку. 

Здатність працювати в команді та автономно. Здатність вирішувати 



перспективні завдання сучасного виробництва, спрямовані на задово-

лення потреб споживача. 
 

Результати навчання: представляти результати комплексних дослі-

джень у галузі машинобудування у вигляді наукових звітів і презента-

цій; вміти використовувати основні пакети для вирішення задач маши-

нобудівного характеру; вміти розраховувати локальні, регіональні інди-

катори та індекси сталого розвитку галузевого машинобудування; вмі-

ти використовувати дидактичні засади та здійснювати науково-

методичне забезпечення навчально-виховного процесу у вищій школі. 
 

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: іспиту – перший семестр, заліку 

– другий семестр. 
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