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Опис навчальної дисципліни 

«» 

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 Спеціальність 

(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 - 5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр  

 

18 год. 8 год. 

Лабораторні 

18 год. 6 год. 

Самостійна робота 

50 год. 76 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

16 год. 8 год. 

Підготовка та складання 

контрольних заходів 

8 год. 4 год. 

Вид контролю: 

Диф. залік  Диф.залік 

 

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 
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конструкторської і технічної документації.  

Завдання – навчиться представляти і передавати складні технічні форми, 

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

               Нанесення розмірів. 

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. Вступ. 

Предмет і метод 

нарисної геомет-

рії. Метод проек-

цій. Аксономет-

річне проецію-

вання. 

            

Тема 2. Пряма.  

Відображення  

прямої на епюрі. 

Взаємна належ-

ність точки та 

прямої. Взаємне 

положення  двох 

прямих. 

            

Тема 3. Відобра-

ження площин на 

епюрі. Способи 

завдання площин. 

Належність пря-

мої і точки 

площині. 
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Тема 4.  

Відображення 

поверхонь на 

комплексному 

кресленні.  Спо-

соби завдання 

та класифікація. 

Грані поверхні та 

багатогранники. 

Поверхні обер-

тання. 

            

Тема 5. Вимоги 

стандартів до 

оформлення 

креслень. 

Масштаби. Лінії. 

Шрифти. Нане-

сення розмірів. 

            

Тема 6. Види. 

Розрізи та 

перерізи. 

            

Тема 7.  З’єднан-

ня. Різьбові з’єд-

нання. 

            

Тема 8.  Ескізу-

вання. Специфі-

кація.   Складаль-

не креслення. 

            

Тема 9.  Комп’ю-

терна графіка.  

Основні принци-

пи роботи  

AutoCAD. 

            

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

            

Усього годин   90 18  18 16 34     90  8    6   8  76 

 

5. Теми семінарських занять 

                                                                                                            

6. Теми практичних занять 
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7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1    

2    

...    

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу    

2 Підготовка до лабораторних та практичних занять   

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на 

лекції  

  

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань   

5 Виконання курсового проекту (роботи)   

Разом з дисципліни   

Підготовка та складання контрольних заходів   

 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

 
10. Методи навчання 

                                                                                                    

 
11. Методи контролю 

 

                                                                        

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 
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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.  
 

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 та комп’ютерна графіка ” 
(назва) 

Робота на лекціях 1 2 13 13 26 4 4 8 

Виконання лабораторних   

робіт 
2 3 9 18 27 3 6 9 

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
2 3 1 2 3 – – – 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
2 3 2 4 6 11 22 33 

Підготовка до лабораторних / 0,5 1 8 4 8 2 1 2 
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практичних занять  

Виконання контрольних 

завдань  
  1 19 30 1 27 48 

Тощо         

Проміжна сума  – – – 60 100 – 60 100 

Модульний контроль 

(колоквіум) 
30 50 1 30 50 1 30 50 

Оцінка за змістовий модуль 1 

– – – 90 

–

111

111    

150 

– 90 150 

 

Змістовий модуль 2. “_____________________” 
(назва) 

         

         

Оцінка за змістовий модуль 2    90 150  90 150 

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

 

____ семестр (номер семестру) 

 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 2 

Курсова робота 

Назва розділу Оцінні бали для форм навчання 

денна заочна 

min max min max 

Розділ 1. _________________   
(назва) 

 

 
   

Розділ 2. _________________ 
(назва) 

    

Розділ 3. _________________ 
(назва) 

    

Захист КР. 30 50 30 50 

Оцінка за КР 90 150 90 150 

Таблиця 10. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 
 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 130 

         

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
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Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль  

2 

Змістовий модуль 

3 
 150 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

            

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 

Приклад за виконання курсового проекту (роботи) 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 
Захист роботи Сума 

до ___ до ___ до ___ 100 

 

  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. ...... 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. ..... 

 

Допоміжна 

1. ...... 
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15. Інформаційні ресурси 
 
1. ..... 

 

Примітки: ( 

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого 

навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, 

послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та 

засоби поточного і підсумкового контролів. 

2. Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни  

розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії), у раді (методичної комісії) 

факультету (навчального закладу), підписується завідувачем кафедри (головою 

циклової комісії), головою ради (методичної комісії) і затверджується 

проректором (заступником директора) вищого навчального закладу з навчальної 

роботи. 

3. Формат бланка А4 (210297 мм.). 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту вищої освіти                                                   Я. Я. Болюбаш 


