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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 
освіти 

бакалавр  

Освітня програма Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

Рік навчання, 
семестр 

1рік, 2 семестр 

Кількість кредитів 3 
Загальна 
кількість годин 

 
90 

Лекції: 16/2 
Лабораторні 
заняття: 

16/6 

Самостійна 
робота: 

58/82 

Курсова робота: ні 
Форма навчання денна/заочна 
Форма 
підсумкового 
контролю 

залік 

Мова викладання українська 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 
Лектор 

 

Сасюк Зоя Костянтинівна, доцент, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
теоретичної механіки, інженерної графіки та 
машинознавства.  

Вікіситет https://cutt.ly/cjMVmzZ  

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6879-7544 

Як комунікувати адреса ел.пошти: z.k.sasiuk @nuwm.edu.ua 
Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі MOODLE  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=598 
 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Навчальна дисципліна «Інженерна та комп’ютерна графіка» 
передбачає вивчення методів ортогонального проеціювання, 
виконання графічних побудов на креслениках та технічних 
схемах; оформлення робочих креслеників та технічних схем з 

https://cutt.ly/cjMVmzZ
https://orcid.org/0000-0001-6879-7544
https://z.k/
mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=598
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урахуванням діючих нормативів (ЄСКД та ДСТУ); уміння 
будувати зображення на робочих креслениках, виконувати 
графічні зображення схем; проставляти необхідні умовні 
позначення на креслениках та схемах вручну та методами 
САПР. 
Вивчення навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна 
графіка» формує базові теоретичні знання та практичні навики: 
побудови зображень просторових форм на площині, читання 
креслеників, графічні зображення схем, читання схем, 
самостійного користування графічно-конструкторським 
редактором AutoCAD при побудові технічних схем та 
креслеників. Знання, уміння та навики слугуватимуть базою для 
подальшого удосконалення фахової компетентності здобувачів 
вищої освіти при вивченні спеціальних дисциплін. 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=598  

  
Компетентності 

 
Фахові компетентності: 

К11. Здатність вирішувати практичні задачі із 
застосуваннямсистем автоматизованого проектування і 
розрахунків (САПР). 

Програмні 
результати 
навчання 

ПР06. Застосовувати прикладне програмне забезпечення, 
мікроконтроллери та мікропроцесорну техніку для вирішення 
практичних проблем у професійній діяльності. 
ПР19. Застосовувати придатні емпіричні і теоретичні 
методи для зменшення втрат електричної енергії при її 
виробництві, транспортуванні, розподілені та використанні. 
ПР22. Уміти здійснювати роботу з інжинірингу 
електроенергетичних, електротехнічних та 
електромеханічних об’єктів. 

Структура 
навчальної 
дисципліни 

 
Приведена в таблиці в кінці даного силабусу 

  
Методи оцінювання 
та структура оцінки 

Методи оцінювання 
Для визначення рівня засвоєння здобувачами вищої освіти 
навчального матеріалу використовуються такі методи 
оцінювання знань: 

 оцінка за виконання індивідуального завдання на практичному 
занятті або самостійна робота; 

 поточне тестування після вивчення кожного змістового 
модуля; 

 оцінка підсумкового контролю (залік). 
Поточне оцінювання знань здобувачів вищої освіти на 
практичних заняттях здійснюється за допомогою перевірки 
виконаних розв’язків графічних задач згідно індивідуального 
завдання. 
За вчасне виконання вище наведених форм контролю здобувачі 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=598
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вищої освіти можуть отримати в сумі 60 балів, що становить 
поточну складову їх оцінки 
Модульний контроль знань здійснюється у вигляді тестування із 
застосуванням системи Moodle. Усього – 20 балів за один 
модульний контроль. 
Загалом буде проведено два модульних контролі, результати 
яких можуть бути зараховані як підсумковий контроль.  

Усього – 100 балів. 
 

Шкала оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти 

Вид заняття Бали 

1. Поточна складова оцінювання 

Лабораторна робота №1. Проеціювання точки, 

прямої, площини. 10 

Лабораторна робота №2. Проеціювання поверхонь. 
10 

Лабораторна робота №3. Проекційне креслення. 

Побудова видів. 10 

Лабораторна робота №4. Проекційне креслення. 

Побудова розрізів, перерізів. 10 

Лабораторна робота №5. Графічні зображення 

схем. Схеми принципові. 5 

Лабораторна робота №6. Графічні зображення 

схем. Схеми структурні та функціональні. 10 

Лабораторна робота №7. Побудова графічних 

об’єктів в AUTOCAD. Команди оформлення та 

редагування двовимірних креслень та схем. 
5 

Всього поточна складова оцінювання: 60 

2. Модульна складова оцінювання   

2.1. Модульний контроль №1 20 

2.2. Модульний контроль №2 20 

Всього модульна складова оцінювання 40 

Разом: 100 

  

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі форми 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
для заліку 

90-100 відмінно 

82-89 добре 

74-81 добре 

64-73 задовільно 

60-63 задовільно 



6 

 

35-59 не задовільно 

0-34 не задовільно 

 
Посилання на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів знань 
студентів, можливість подання апеляції: 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan 

Місце навчальної 
дисципліни в 
освітній траєкторії 
здобувача вищої 
освіти 

Вивчення навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна 
графіка» розпочинається на 1 курсі з 2 семестру, тому її 
успішне опанування ґрунтується на знаннях, отриманих у 
закладах загальної середньої освіти, в першу чергу, 
математики (геометрії). Паралельне вивчення інженерних 
дисциплін полегшують засвоєння даної дисципліни. Отримані 
знання є обов’язковими для вивчення дисциплін «Проектування 
електричних схем», «Інженіринг в електроенергетиці», 
«Електричні системи та мережі» та ін. 

Інформаційні 
ресурси 

Основна література 
1. Сасюк З.К., Козяр М.М. Інженерна графіка. Перерізи та 
розрізи деталей: Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2021. 135 
с. 
2. Козяр М.М. Технічне креслення: Підручник. – Київ: Каравела, 
2011. – 418 с. 
3. Інженерна графіка в системі графічного пакету 
AutoCAD: Лабораторний практикум : навч. посіб. / М. М. Козяр, 
Ю. В. Фещук, З. К. Сасюк. – Рівне : НУВГП, 2011. – 204 с. 
4. 02-05-128М. Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інженерна та 
комп’ютерна графіка» для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 
спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології» та для здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною 
програмою «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» денної форми навчання 
[Електронне видання] / Сасюк З.К. – Рівне: НУВГП, 2020. 35 с. 
5. 02-05-12. Методичні вказівки та варіанти завдань для 
виконання графічних робіт з дисципліни «Інженерна графіка» 
за темою «Графічні зображення схем» для студентів денної 
форми навчання за напрямом підготовки  6.050102  
«Комп’ютерна інженерія»  / З.К.Сасюк, М.М.Козяр. Рівне: 
НУВГП, 2014.– 39 с.  

 
Інформаційні ресурси 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни 
входять: 
6. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського України / 
[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuw.gov.ua/ 
7. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, Майдан 

http://www.nbuw.gov.ua/


7 

 

Короленка,/ [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.libr.rv.ua/ 
8. Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. Олекси 
Новака,75) / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 
http://lib.nuwm.edu.ua/    

 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості, право студента на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі, 
здійснюється згідно «Порядку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної 
дисципліни оприлюднюються на сторінці даної дисципліни на 
платформі Moodle: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=598 

Правила 
академічної 
доброчесності 

Студенти повинні дотримуватися Кодексу честі студентів 
НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/ 
У випадках виявлення плагіату при виконанні завдання, 
здобувач не отримує бали і повинен виконати завдання 
повторно, згідно Положення про виявлення та запобігання 
академічного плагіату в Національному університеті водного 
господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/ 
 

Вимоги до 
відвідування 

Відпрацювання пропущених занять проводиться за графіком 
консультацій викладача, який розміщено на сайті кафедри 
теоретичної механіки, інженерної графіки та 
машинознавства. https://nuwm.edu.ua/nnmi/kaf-tmigm/. 
Індивідуальні завдання можна отримати згідно з 
індивідуальним навчальним планом студента відповідно до 
«Положення про організацію освітнього процесу у 
Національному університеті водного господарства та 
природокористування» http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4088 
 

Неформальна 
та інформальна 
освіта 

Студент маю можливість визнання (перезарахування) 
результатів навчання в розрізі тематики курсу, які він набув у 
неформальній та інформальній освіті, згідно «Положення про 
неформальну та інформальну освіту в НУВГП». 
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/  

ДОДАТКОВО 
Правила 
отримання 
зворотної 
інформації про 
дисципліну* 

Інформаційний зворотній зв'язок передбачає отримання 
студентом відповідей на запитання, які у нього виникли в 
процесі роботи над курсом, наприклад, конкретним завданням. 
Контакти для зворотного зв’язку розміщені в розділі 
Інформація про викладача даного силабусу. 
Отримання зворотної інформації про якість викладання 
навчальної дисципліни проводиться анонімно для здобувачів 
вищої освіти (анонімне опитування або анкетування, тощо) 
відповідно до документа «Порядок опитування здобувачів 
вищої освіти та випускників стосовно якості освіти та 
освітньої діяльності у Національному університеті водного 
господарства та природокористування» 
http://ep3.nuwm.edu.ua/17224/ 
 

Оновлення* Оновлення змісту даної навчальної дисципліни відбувається за 

http://www.libr.rv.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=598
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
https://nuwm.edu.ua/nnmi/kaf-tmigm/
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4088
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/
http://ep3.nuwm.edu.ua/17224/
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пропозиціями кафедр спецдисциплін ННІ будівництва та 
архітектури на основі наукових досягнень і сучасних практик у 
галузі цивільного будівництва та охорони праці. 
Здобувачі вищої освіти можуть долучитися до процедури 
оновлення змісту навчальної дисципліни шляхом внесення 
особистих або колективних пропозицій. 
 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Особливості організації навчання людей з інвалідністю в 
НУВГП регламентується документами за посиланням 
https://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju) 
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 
інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Денна форма навчання 

Лекцій 16 год Лабораторні 16 год Самостійна робота 58 год 

Заочна форма навчання 

Лекцій 2 год Лабораторні 6 год Самостійна робота 82  год 

ПР06. Застосовувати прикладне програмне забезпечення, мікроконтроллери та 
мікропроцесорну техніку для вирішення практичних проблем у професійній 
діяльності. 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 

Виконувати кресленики за допомогою спеціалізованого 
програмного забезпечення у професійній діяльності відповідно до 
правил державних стандартів. Робочі кресленики деталей, 
складальні кресленики та кресленики загального вигляду 
виконувати, використовуючи сучасне програмне забезпечення та 
мікропроцесорну техніку. 

Методи та технології 
навчання 

Лекції із застосуванням сучасного програмного забезпечення 
(програма САПР AutoCAD), обговорення, індивідуальні графічні 
завдання 

Засоби навчання Мультимедіа, проекційна апаратура, інформаційно-комунікаційні 
системи, програмне забезпечення 

ПР19. Застосовувати придатні емпіричні і теоретичні методи для зменшення 
втрат електричної енергії при її виробництві, транспортуванні, розподілені та 
використанні. 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 

Уявляти просторові форми, розміри, пропорції предметів. 
Складати, креслити та читати робочі кресленики та схеми,  
самостійно користуватися графічно-конструкторським 
редактором AutoCAD при побудові технічних схем та 
креслеників.  

Методи та технології 
навчання 

Застосування елементів навчальної дискусії та проблемного 
навчання у поєднанні з репродуктивною та творчою діяльністю 
здобувачів вищої освіти; розв’язування оригінальних (творчих) 
задач з метою набуття здобувачами вищої освіти навичок 
аналізувати та узагальнювати отриману інформацію. 

Засоби навчання Мультимедіа, проекційна апаратура, інформаційно-комунікаційні 
системи, програмне забезпечення 

ПР22. Уміти здійснювати роботу з інжинірингу електроенергетичних, 

https://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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електротехнічних та електромеханічних об’єктів. 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 

Виконувати креслення предметів за правилами і вимогами 
державних стандартів, будувати третю проекцію предмета за 
двома заданими, визначати потрібні зображення для виконання 
креслень предмета, будувати аксонометричні зображення 
предметів за прямокутними проекціями. Виконувати та читати 
схеми електричні принципові. 

Методи та технології 
навчання 

Лекції, обговорення, індивідуальні графічні завдання 

Засоби навчання Застосування наочних навчальних плакатів, мультимедійна 
презентація окремих тем курсу (під час лекційних і лабораторних 
занять); 

 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль 2, бали 40 
Усього за дисципліну 100 

 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 

МОДУЛЬ 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи побудови креслень 

Тема 1. Оформлення креслень згідно стандартів ДСТУ, ЄСКД.  

Результати 
навчання: 

ПР06,  
ПР19,  

     ПР22 

Вид робіт Кількість годин Література: 
[1], [2], [4] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua
/course/view.php?id=598 

д.ф.н. з.ф.н. 
Лекції 2 - 

Лабораторні 2 1 
Самостійна 5 2 

Опис теми Стандартизація як фактор, що сприяє розвитку науки і техніки.  Вимоги 
державних стандартів до оформлення будівельних та машинобудівельних 
креслень (креслеників).  Основні положення стандартів ЄСКД «Формати», 
«Масштаби», «Лінії», «Шрифти креслярські», «Позначення графічних 
матеріалів і правила їх нанесення на креслення», національних стандартів 
ДСТУ ISO 5455-4:2005, ДСТУ ISO 3098-0:2006, ДСТУ ISO 3098-2:2007, 
ДСТУ ISO 3098-6:2007, ДСТУ ISO 129-1:2007, ДСТУ ISO 128-20:2003, ДСТУ 
ISO 128-21:2005, ДСТУ ISO 128-22:2005, ДСТУ ISO 128-23:2005, ДСТУ ISO 
128-24:2005. Відомості про розміри за стандартом ЄСКД «Нанесення 
розмірів та граничних відхилень», ДСТУ ISO 5457:2006. Способи нанесення 
розмірів на креслення.  

Тема 2. Проеціювання точки, прямої, площини. Проеціювання поверхонь. 

Результати 
навчання: 

ПР06,  
ПР19,  

     ПР22 

Вид робіт Кількість годин Література: 
[1], [2] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua
/course/view.php?id=598 

д.ф.н. з.ф.н. 

Лекції 2 1 
Лабораторні 2 - 

Самостійна 5 10 

Опис теми    Загальні положення. Ділення відрізка прямої. Побудова 
перпендикулярних і паралельних прямих. Ділення кутів. Ділення кола на 
рівні частини. Побудова правильних вписаних багатокутників. Побудова 
спряження. 

Тема 3. Проекційне креслення. Побудова видів. Аксонометричні проекції.  

Результати 
навчання: 

ПР06,  

Вид робіт Кількість годин Література: 
[1], [2], [4] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua
/course/view.php?id=598 

д.ф.н. з.ф.н. 
Лекції 2 - 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=598
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=598
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=598
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=598
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=598
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=598
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ПР19, 
ПР22 

Лабораторні 2 1 
Самостійна 10 10 

Опис теми Методи зображення об’єктів за стандартом ЄСКД «Зображення – вигляди, 
розрізи, перерізи», національних стандартів ДСТУ ISO 128-30:2005, ДСТУ 
ISO 128-34:2005, ДСТУ ISO 128-40:2005, ДСТУ ISO 128-44:2005, ДСТУ ISO 
128-50:2005. Види основні, додаткові та місцеві. Побудова видів. 

Тема 4. Проекційне креслення. Побудова розрізів, перерізів. 

Результати 
навчання: 

ПР06,  
ПР19, 
ПР22 

Вид робіт Кількість годин Література: 
 [1], [2], [4] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua
/course/view.php?id=598 

д.ф.н. з.ф.н. 

Лекції 2 - 
Лабораторні 2 1 

Самостійна 13 15 
Опис теми Методи зображення об’єктів за стандартом ЄСКД «Зображення – вигляди, 

розрізи, перерізи», національних стандартів ДСТУ ISO 128-30:2005, ДСТУ 
ISO 128-34:2005, ДСТУ ISO 128-40:2005, ДСТУ ISO 128-44:2005, ДСТУ ISO 
128-50:2005. Прості розрізи, розміщення і позначення розрізів. Складні 
розрізи. Місцеві розрізи. Перерізи винесені та накладені, позначення 
перерізів. Побудова розрізів та аксонометрії деталі. 

МОДУЛЬ 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Графічні зображення схем. 

Тема 5. Графічні зображення схем.  Загальні відомості про технічні схеми. 

Результати 
навчання: 

ПР06,  
ПР19, 
ПР22 

Вид робіт Кількість годин Література: 
 [2], [5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua
/course/view.php?id=598 

д.ф.н. з.ф.н. 

Лекції 2 - 
Лабораторні 2 1 

Самостійна 5 10 
Опис теми Схеми. Основні поняття, класифікація схем. Особливості виконання 

умовних графічних позначень на схемах. Текстова інформація на схемах. 
Правила виконання схем. Графічні зображення символів та їх функцій. 

Тема 6. Графічні зображення схем.  Виконання та читання схем. 

Результати 
навчання: 

ПР06,  
ПР19, 
ПР22 

Вид робіт Кількість годин Література: 
 [2], [5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua
/course/view.php?id=598 

д.ф.н. з.ф.н. 

Лекції 2 - 
Лабораторні 2 - 

Самостійна 10 10 
Опис теми Правила виконання електричних і радіотехнічних схем. Текстова 

інформація на схемах. Умовні графічні позначення на схемах. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Комп’ютерна графіка 

Тема 7. Побудова графічних об’єктів в AUTOCAD. Команди оформлення та 
редагування двовимірних креслень та схем. 

Результати 
навчання: 

ПР06,  
ПР19, 
ПР22 

Вид робіт Кількість годин Література: 
 [3], [4], [5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua
/course/view.php?id=598 

д.ф.н. з.ф.н. 
Лекції 2 - 

Лабораторні 2 1 
Самостійна 5 10 

Опис теми Види комп’ютерної  графіки. Інтерфейс користувача; спадаюче меню; 
панелі інструментів. Декартові та полярні координати. Прошарки та їх 
властивості. Об’єктна прив’язка координат. Графічні примітиви. Текст. Блок: 
створення та вставка блока. Редагування креслеників та схем. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=598
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=598
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=598
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=598
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=598
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=598
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=598
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=598
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Тема 8. Побудова графічних об’єктів в AUTOCAD.  

Побудова схем принципових  в AUTOCAD. 

Результати 
навчання: 

ПР06,  
ПР19, 
ПР22 

Вид робіт Кількість годин Література: 
[3], [4], [5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua
/course/view.php?id=598 

д.ф.н. з.ф.н. 

Лекції 2 1 
Лабораторні 2 1 

Самостійна 5 15 
Опис теми Створення умовних графічних позначень елементів схем.  Створення 

блоків, вставка блоків при побудові принципових схем. Побудова схеми 
принципової. 
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