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Опис навчальної дисципліни  

 « Інженерна та комп’ютерна графіка » 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання -  0,6 

для заочної форми навчання – 0,2 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни “Інженерна графіка” – формування у студентів 

теоретичних основ знаний, просторової уяви та практичних навичок, що 

використовуються для конструювання  різних геометричних об'єктів, а також 

виконання та читання технічних креслень і ескізів деталей, складання 

конструкторської і технічної документації.  

Завдання – навчиться представляти і передавати складні технічні форми, 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –3  

Галузь знань 
0507 «Електротехніка та 

електромеханіка» 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 Напрям підготовки  
6.050702 «Електромеханіка» 

(шифр і назва) 

Модулів – 1 
Професійне 

спрямування:  

«Електромеханічні 

системи автоматизації 

та електропривод » 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,2 

світньо-валіфікаційний 

рівень: 

бакалавр  

 

18 год. 8 год. 

Лабораторні 

18 год. 6 год. 

Самостійна робота 

54 год. 76 год. 

Індивідуальні завдання: 

18 год. 22 год. 

Вид контролю: 

Диф. залік  Диф.залік 
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конструювати їх креслення на рівні графічних моделей.  Вміти грамотно 

прочитати креслення і вирішувати на цих кресленнях завдання, пов'язані з 

просторовими об'єктами і їх залежностями,  з врахуванням єдиної системи 

основних положень Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), 

виконання креслень у автоматизованій системі проектування AutoCAD. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 1)  ознайомитися з теоретичними основами побудування зображення 

(включно аксонометричні проекції) точок, прямих, площин та окремих видів ліній 

та поверхонь; 

2)  ознайомитися з вирішенням завдань (окремі випадки) на взаємну 

належність та взаємний перетин геометричних фігур, а також на визначення 

натуральної величини окремих геометричних фігур; 

3)  вивчити способи побудови зображень (прямокутні, ізометричні та 

діаметричні проекції включно) простих предметів та умовності стандартів ЄСКД, 

які до них відносяться; 

4)  ознайомитися із зображенням 2–3 видів з’єднання деталей, 

найпоширеніших у своїй спеціальності; 

5)  ознайомитися з теоретичними основами побудови зображень, включаючи 

аксонометричні проекції простих геометричних тіл та їх комбінацій у 

автоматизованій системі проектування AutoCAD; 

вміти: 1)  вміти визначити геометричні форми простих деталей за їх 

зображенням та вміти виконувати ці зображення з натури та по кресленню 

складальної одиниці; 

2)  вміти читати креслення складальних одиниць, що складаються з 10–14 

простих деталей, а також вміти виконувати ці креслення з врахуванням вимог 

стандартів ЄСКД; 

3)  вміти виконувати робочі креслення деталей та складальні креслення у 

автоматизованій системі проектування AutoCAD з врахуванням вимог стандартів 

ЄСКД. 

Мета проведення лекцій – знайомство з основними положеннями теорії 

нарисної геометрії, які використовуються при побудові проекційних креслень та 

вирішені практичних інженерних завдань, з правилами оформлення креслень, 

розвинення просторового уявлення та мислення. 

Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. . Інженерна та комп’ютерна графіка     

Тема 1. Вступ. Предмет і метод нарисної геометрії. Метод проекцій. 

              Аксонометрічне проеціювання.   

Тема 2. Пряма.  Відображення  прямої на епюрі. Взаємна належність точки та 

              прямої. Взаємне положення  двох прямих.                

Тема 3. Відображення площин на епюрі. Способи завдання площин. Належність 

              прямої і точки площині. 

Тема 4. Відображення поверхонь на комплексному кресленні.  Способи завдання  

               та класифікація. Грані поверхні та багатогранники. Поверхні обертання. 

Тема 5.  Вимоги стандартів до оформлення креслень. Масштаби. Лінії. Шрифти. 

               Нанесення розмірів. 
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Тема 6.  Види. Розрізи та перерізи.  

Тема 7.  З’єднання. Різьбові з’єднання.  

Тема 8.  Ескізування. Специфікація.   Складальне креслення. 

Тема 9.  Комп’ютерна графіка.  Основні принципи роботи  AutoCAD. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Назва 

Тема 1.  Пред-

мет і метод на-

рисної геометр-

рії. Точка. 

Аксонометріч-

не 

проеціювання. 

       9  2    1   6    9.5  1  0.5   8 

Тема 2. Пряма.   

Взаємне поло-

ження  двох 

прямих. 

       9  2    1    6    9.5  1  0.5   8 

Тема 3. Площи-

на. Поверхні.  

       9  2    1    6    8.5   0.5   8 

Тема 4. Вимоги 

стандартів до 

оформлення 

креслень. Нане-

сення  розмірів.  

       9      1    6    9.5  1 

  

 0.5   8 

Тема 5. Види.       10  2    2    6    11  1    1    9 

Тема 6.. Розрізи 

та перерізи. 

      12  2    4    6    11  1    1     9 

Тема 7. З’єдна-

ння. Різьбові 

з’єднання. 

      10  2    2    6    11  1    1    9 

Тема 8.  Ескізу-

вання. Специ-

фікація.   Скла-

дальне 

креслення. 

      10  2    2    6   10.5  1  0.5    9 
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Тема 9.  

Комп’ютерна 

графіка. Основ-

ні принципи 

роботи  

AutoCAD. 

      12  2    4    6    9.5  1  0.5    8 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

            

Усього годин      90 18  18  54     90  8    6    76 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Метод проекцій. Проекції точки та прямої. Розв’язання РЗ-1 

ДР-1 –  креслення детали типу «валік». 

2  

2 АР-1. (Точка. Пряма ). 2 1 

3  АР-2 (блакитна модель) – побудова 3-х проекцій моделі.  

ДР-2,3  ( побудова 3-х проекцій та аксономет-ричних проекцій 

моделі по аксонометрічній проекції ). 

2 2 

 

4 АР-3 – побудова 3-х проекцій та аксонометричної проекції 

моделі по двух наданих з виконанням необхідних розрізів й 

перерізів. ДР-4 – побудова 3-х проекцій та аксонометричної 

проекції моделі по двух наданих з виконанням необхідних 

розрізів й перерізів. 

4 2 

5 Розрахунок з’єднання шпилькою. ДР-5 – з’єднання шпилькою. 2  

6 ФЕ – фронтальний ескіз деталі. 2  

7 АЕ – виконання ескізу деталі типу «кришка».ДР-6 ( 2 эскиза ) 2 0.5 

8 АР-4 побудова ломаної лінії 2 0.5 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  9 6 

2 Підготовка до лабораторних  занять  18 24 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на 

лекції  

9 24 

4 Виконання індивідуальних навчальних завдань 18 22 

Разом з дисципліни 54 76 

Підготовка та складання контрольних заходів   
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 9. Індивідуальні завдання 

Виконання  домашніх  завдань, підготовка власних досліджень до 

конференцій та олімпіад. 
 

10. Методи навчання                                                          

       В межах дисципліни проводяться лекції, практичні і лабораторні заняття 

з використанням активних форм навчання. Це передбачає розв'язування задач по 

нарисній геометрії, проекційного та машинобудівного креслення, виконання 

самостійних графічних робіт, використання роздаткових та ілюстративних 

матеріалів із застосуванням технічних засобів навчання.                                  

 

11. Методи контролю 

Забеспечується проведення графічних тестів на 1 занятті та лекційний 

контроль. 

                                                                        

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Рейтингова система ОНАХТ – 150-бальна. 

Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у 

кожному змістовому модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною та 

індивідуальною роботою студентів. 

Вивчення кожного змістового модуля завершується оцінкою.  

Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з дисципліни за семестр) 

визначається за формулою 

Оц = 
m

M
m

i

i
=1

, 

де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 

Якщо вивчення дисципліни протягом семестру завершується заліком, то 

позитивна оцінка за змістовий модуль повинна бути в межах 80 – 130 балів. 

Якщо вивчення дисципліни протягом семестру завершується іспитом, то 

позитивна оцінка за змістовий модуль повинна бути в межах  90 –150 балів.       

          Однакові види роботи студентів обох форм навчання повинні оцінюватись 

однаковими оціночними балами, помноженими на відповідну кількість робіт. 

Виняток становить оцінка виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт), 

що пояснюється суттєвою різницею їх змістів та обсягів – значно більших у 

заочників. 

          Кількість модулів обох форм навчання повинна бути однаковою. Якщо 

кількість контрольних робіт заочників менша, ніж кількість модулів, зміст 

контрольної роботи розбивається відповідно до кількості модулів.  

          Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується екзаменом, наведено в таблиці 9.  
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Таблиця 9. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min max 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

____ семестр (номер семестру) 

 

 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 1. “Інженерна графіка ” 
(назва) 

Робота на лекціях         

Виконання лабораторних   

робіт 
6 10 6 36 60 3 18 30 

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
– – – – – – – – 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
– – – – – 7 22 32 

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  
2 4 – – – 3 6 12 

Виконання контрольних 

завдань  
3 5 6 18 30 3 9 15 

Тощо         

Проміжна сума  – – – 54   90 – 55 89 

Модульний контроль 

(колоквіум) 
36 60 1 36 60 1 30 61 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 90  150 – 90 150 

 

         

         

         

Разом з дисципліни  90...150 90...150 

 

 

 

 

 

 



9 

 

  

  Таблиця 11. Відповідність оцінки знань студентів за різними шкалами.  

За шкалою 

ECTS За національною шкалою 
За шкалою ОНАХТ з підсумком 

 іспит залік 

A відмінно 150 – 131 130 – 121 

B дуже добре 130 – 121 120 – 111 

C добре 120 – 111 110 – 101 

D задовільно 110 – 101 100 – 91 

E достатньо 100 – 90 90 – 80 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
89 – 60 79 – 40 

F 
незадовільно з обов’язковим 

додатковим навчанням 
59 – 0 39 – 0 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Конспект лекцій з курсу інженерної графіки для бакалаврів. / Уклад. Г.Д. 

Маламен, С.О. Смирнова, О.А. Оргіян та ін. /Під ред. О.А. Оргіяна/ Одеса, 

ОДАХТ, 2000 р. – с.44. 

2. Методичні вказівки до практичних занять з курсу Нарисна геометрія. 

Інженерна графіка. «Терміни та визначення» для бакалаврів всіх спеціальностей / 

Укладачі С.О. Смирнова, к.п.н., доцент, Л.Г. Царенко, Т.О. Донченко, – Одеса: 

ОДАХТ, 2001. – 32 с. 

3.  Методичні вказівки до практичних занять з курсу інженерної графіки. 

«Правила оформлення креслень, геометричні побудови, аксонометричні проекції» 

для бакалаврів всіх спеціальностей / Укладачі С.О. Смирнова, к.п.н., доцент, Л.Г. 

Царенко, Т.О. Донченко, Л.М. Сагач – Одеса: ОДАХТ, 2002. – 36 с. 

4. Методичні вказівки до виконання домашніх епюрів з курсу «Інженерна 

графіка» для бакалаврів всіх спеціальностей / Укладачі О.А. Оргіян, к.т.н., доцент, 

Г.Д. Маламєн, к.т.н., доцент, С.О. Смірнова, к.п.н., доцент – Одеса: ОДАХТ, 2003. 

– 17 с. 

5. Основные термины, определения и положения курса «Начертательная 

геометрия и инженерная графика» для студентов І курса технологических 

специальностей. – Одесса: ОНАПТ, 2003. – 30 с. 

6. Опорный конспект лекций по инженерной графике для студентов, 

обучающихся по учебным планам бакалавров технологических специальностей 

заочной формы обучения / Сост.: С.А. Смирнова, Г.Д. Маламен, А.А. Оргиян и др. 

/ Под ред. А.А. Оргияна. Одесса: ОНАПТ. 2004 г. – с. 44. 

7.  Методические указания и контрольные работы по курсу инженерной графики 

разделу «Проекционное черчение» для студентов, обучающихся по учебным 

планам бакалавров технологических специальностей заочной формы обучения / 

Сост.: Г.Д. Маламен, Л.Г. Царенко, А.А. Оргиян. . / Под ред. А.А. Оргияна. 

Одесса: ОНАПТ. 2004 г. – с. 31. 

8. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з модулю 
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“Комп’ютерна графіка” для студентів механічного факультету та факультету АТП 

усіх форм навчання / Укладач: О.А. Краснодемська, ст.викладач – Одеса: ОНАХТ, 

2006. – 26 с. 

9.  Смірнова С.О., *Краснодемська О.А., *Зюзіна О.В. МВ до виконання контр. 

аудитор. вправи "Перетин прямої загального положення з поверхнями" з курсу 

"Нарисна геометрія. Інженерна графіка та комп'ютерна графіка" мод. "Нарисна 

геоме [Електронний ресурс]:для студентів професійного напряму 

6.050502/відповід. за вип. Р.В.*Амбарцумянц; ОНАХТ, Каф. механіки і 

інженерної графіки .-О.:ОНАХТ,2009 .-1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 17 с. 

тексту .-(Комп'ютерний файл:Оптичний диск). 

10.  Смірнова С.О., Царенко Л.Г., Донченко Т.О., Ковтун Л.Я. Методичні вказівки 

до самостійної роботи з курсу "Інженерна графіка", для студентів професійного 

напряму 6.051701 денної форми навчання.  – Одеса: ОНАХТ, 2010. – 24 c. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1.  Посвянский А.Д. Краткий курс начертательной геометрии. – М.: Высшая школа, 

1974. 

2.  Федоренко В.А., Шошин А.И. Справочник по машиностроительному черчению. – 

Л.: Машиностроение, 1981., 1983 г. 

3.  Боголюбов С.К., Воинов А.В. Черчение. «Машиностроение». – М., 1982., 1984 г. 

4.  Годик Е.И., Лисянский В.М. и др.  Техническое черчение. – М., 1983. 

5.  Лагерь А.И., Колесникова Э.А. Инженерная графика: Учебник для ВУЗов. – М.: 

Высш. шк., 1985. – 176 с. 

6.  Единая система конструкторской документации. ГОСТ 2.301-68...2.309-68. 

7.  Попова Г.Н. Машиностроительное черчение. Справочник. – СПб.: Политехника, 

1994. 

8.  Михайленко В.Є. та ін.  Інженерна та комп'ютерна графіка – Київ: Вища школа, 

2000. 

9.  Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та комп'ютерна графіка. – 

Київ, 2003.  

10. Михайленко В.Е., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна графіка 

[Текст]:підручник/за ред. В.Є. Михайленка .-4-є вид.-К:Каравела, 2008 .-272 с .-Вища 

освіта в Україні. 

11.  Куликов В.П.(Виктор Павлович) Дипломное проектирование: Правила написания 

и оформления [Текст]:учеб. пособие .-М.:Форум, 2008 .-160 с.  

12.  Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.М.(Володимир Володимирович) 

Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD [Текст]:навч. посібник .-

К:Каравела, 2008 .-336 с .-(іл.) .-Вища освіта в Україні.  

13. Ткач М.Р. Практичні заняття з комп"ютерної графіки (система Corel Draw) 

[Текст]:навч.посіб.-Л.:"Новий Світ-2000",2008 .-212 с.-(Вища освіта в Україні). 

14. Гордон В.О., Семенцов-Огиевский  М.А.  Курс начертательной геометрии [Текст] : 

учеб. пособие/под ред. В.О. Гордона .-изд.  28-е, стер.-М.:Высш. шк.,2009 .-272 с. 
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Допоміжна 

1.  Хаскін А.М. Креслення. – К.: Вища школа, 1972. 

2. Чуприн А. AutoCAD 2000. лекции и упражнения. СПб.: Издательство 

«ДиасофтЮП», 2000.-784 с. 

3. Чуприн А.И. AutoCAD 2002. Трехмерное проектирование. Лекции и 

упражнения. - СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2002.-528 с. 

4.  Федоренков А. Кимаев А. AUTOCAD 2002: Практический курс. – М.; 

Издательство «ДЕСС КОМ», 2002.- 576 с.  

5. Полещук Н.Н., Савельева В.А. Самоучитель AutoCAD 2004 www.autocad.com.ru 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. Бібліотека Одеської національної академії харчових технологій 65039 м. Одеса, вул. 

Канатна, 112. Тел.: 29 11 88; факс: 25 32 84. E-mail: postmaster@osaft.odessa.ua Internet: 

http://www.library.onaft.edu.ua/catalog. 

2. Одеська державна наукова бібліотека ім. М.Горького 65026, м.Одеса, вул.Пастера, 13. 

Відділ обслуговування читачів: Єпішкіна Лідія Іванівна 32-66-75. Науково-методичний 

відділ: Дузь Валентина Петрівна 723-21-97. E-mail: ognb@ognb.odessa.ua Internet: 

www.ognb.odessa.ua 

3.  Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.Грушевського (ОУНБ ім. 

М.Грушевського) Міністерства культури і туризму України 65045 м. Одеса, вул. Троїцька, 

49/51. E-mail: oounb@inbox.ru  

4. Бібліотека відділу гідроакустики Морського гідрофізичного інституту  

65026 м. Одеса, вул. Преображенська, 3. Тел.: 23 73 08. 

5.  Бібліотека Одеської державної академії будівництва та архітектури 65029 м. Одеса, вул. 

Дідріхсона, 4. Тел.: 20 47 74; 20 46 61; 20 46 07. 

6.  Бібліотека Одеської державної академії холоду 65026 м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3. 

Тел.: 20 91 66. 

7. Бібліотека Одеського механіко-технологічного технікуму Одеської національної 

академії харчових технологій 65003 м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 12. Тел.: 23 

89-43. 

8. Науково-технічна бібліотека ім. Г.К.Суслова Одеського національного морського 

університету (НТБ ОНМУ) 65029 м. Одеса, вул. Мечникова, 34. Тел.: 728 31 08. E-mail: 

galina@osmu.odessa.ua  

9. Науково-технічна бібліотека Одеського національного політехнічного університету 

(НТБ ОНПУ) 65044 м. Одеса, пр. Шевченка, 1. Тел.: 28 82 41; 28 81 21; 28 85 46. E-mail: 

WebMaster@lit.ospu.odessa.ua www.Library.ospu.odessa.ua  

10.  Науково-технічна бібліотека Одеської національної морської академії  

65029 м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8. Тел.: 739 93 14. E-mail: galina@osmu.odessa.ua  

11.  Науково-технічна бібліотека ТОВ “Інвац” 65011 м. Одеса, вул. Рішельєвська, 28. Тел.: 

724 28 51. 

12.  Книжковий магазин №28 Артилерійська вул., Odesa, Odes'ka, 65039 0482 689533  

13.  Супермаркет Книжковий. Телефон: (048) 232-17-97 (048) 232-17-97 Адреса: Одеса, вул. 

Буніна, 33.  

http://www.autocad.com.ru/

