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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 27 «Транспорт» за спеціальністю 274 «Автомобільний транс-
порт» та належить до циклу обов’язкових компонентів ОП – норматив-
на частина. 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 застосовувати фахові та фундаментальні 
знання у професійній діяльності. Володіння навиками використання 
сучасного програмного забезпечення, Internet-ресурсів і роботи в 
комп’ютерних мережах, володіння основними методами, способами і 
засобами отримання, зберігання та переробки і використання технічної 



інформації у професійній діяльності. Здатність застосовувати сучасні 
програмні засоби для розробки проектно-конструкторської та техноло-
гічної документації зі створення, експлуатації, ремонту та обслугову-
вання дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх 
систем та елементів. 

 
Результати навчання: розробляти, оформляти та впроваджувати у 
виробництво документацію щодо визначеності технологічних процесів 
виробництва, експлуатації, ремонту та обслуговування дорожніх тран-
спортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та інших ін-
структивних вказівок, правил та методик. Розробляти технічні завдан-
ня і технічні умови на проектування об’єктів автомобільного транспор-
ту, його систем та окремих елементів; складати плани розміщення 
устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, ви-
значати склад та площі приміщень, розраховувати завантаження уста-
ткування та показники якості продукції. 

 
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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