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Короткий зміст освітнього компоненту: навчальна дисципліна «Ін-

женерна та комп’ютерна графіка» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра в галузі знань 27 «Транс-

порт» за спеціальністю 275.03 «Транспортні технології (на автомобіль-

ному транспорті)» 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 розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та вирішувати практичні проблеми в галузі автомобільного транспорту 

з використанням теорій та методів сучасної транспортної науки на ос-

нові системного підходу та з урахуванням комплексності та невизначе-

ності умов функціонування транспортних систем. Навики використання 

інформаційних і комунікаційних технологій.  
 

Результати навчання: Брати відповідальність на себе, проявляти 

громадянську свідомість, соціальну активність та участь у житті грома-

дянського суспільства, аналітично мислити, критично розуміти світ. 



 

Формування знань, вмінь та навичок створення комп’ютерних мо-

делей виробів та оформлення конструкторської документації, кресле-

ників та зображень різного призначення, розв’язання інженерно-

геометричних задач, розвиток здібностей до просторового уявлення, 

оволодіння методами відображень на площині просторових об’єктів, 

розвиток умінь і навичок виконання та читання креслеників згідно умо-

вам ЄСКД, ДСТУ, а також вміння створювати кресленики засобами су-

часного програмного забезпечення комп’ютерної графіки. Розвинути і 

закріпити логічне і творче інженерне мислення. 
 

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 – заліку. 
 

Рекомендована література:  

Базова 
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