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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 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 142 «Енергетичне 

машинобудування» та належить до циклу природничо-наукової (фун-

даментальної) 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 застосовувати знання у практичних ситуа-

ціях. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку при проекту-

ванні деталей і вузлів енергетичного і технологічного обладнання. 



Здатність брати участь у роботах з розробки і впровадження техноло-

гічних процесів у ході підготовки виробництва нової продукції, переві-

ряти якість монтажу й налагодження при випробуваннях і здачі в екс-

плуатацію нових енергетичних об’єктів та систем. Здатність забезпе-

чувати моделювання об’єктів і процесів з використанням стандартних і 

спеціальних пакетів програм та засобів автоматизації інженерних роз-

рахунків, проводити експерименти за заданими методиками з оброб-

кою й аналізом результатів. 

 

Результати навчання: розробляти і проектувати вироби в галузі енер-

гетичного машинобудування, процеси і системи, що задовольняють 

конкретні вимоги, які можуть включати обізнаність про нетехнічні ( сус-

пільство, здоров’я і безпека, навколишнє середовище, економіка і 

промисловість) аспекти; обрання і застосування адекватної методоло-

гії проектування. 

 

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 

та третій семестри – залік. 
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Допоміжна 
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