
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: __1.2.10__; 

2. Назва: нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка для спец. 144 “Теплоенергетика“; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1-2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 9,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Козяр М.М., д.п.н., професор. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
знати основні правила та методи зображення просторових об’єктів на площинах проекцій та розміщення 

зображень на машинобудівельних кресленнях відповідно до стандартів; основні відомості про ескізи та 

порядок ескізування, вимоги до робочих креслень деталей; вимоги до деталювання креслень складальної 

одиниці; відмінності у постановці розмірів, застосуванні масштабів, розмірності ліній обвідки, найменування 

видів проекцій, пояснювальних написів, умовних зображень та позначень на технічних кресленнях; основні 

положення і принципи роботи системи AutoCAD; 

вміти уявляти просторові форми, розміри, пропорції предметів; раціонально працювати з креслярськими 

та вимірювальними інструментами; самостійно працювати з науково-методичною, довідковою та 

нормативною літературою; відповідно до національних стандартів СКД ДСТУ ISO, стандартів ЄСКД 

виконувати геометричні побудови, технічні креслення і читати їх, здійснювати проеціювання об’єктів різних 

геометричних форм; користуватися засобами введення та виведення графічної інформації при роботі на 

комп’ютері; описувати (складати графічний алгоритм побудов) та вводити геометричні дані при створенні 

креслеників; створювати технічні кресленики та геометричні побудови на персональному комп’ютері за 

допомогою графічної системи (пакету) AutoCAD; редагувати технічні кресленики в системі AutoCAD. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: креслення, вища математика, 

фізика, інформатика; 

12. Зміст курсу: Проекціювання точки, прямої, площини та їх взаємне положення. Способи перетворення 

проекці., Поверхн. Розгортки поверхоні. Перетин поверхні з площиною, прямою лінією та взаємний перетин, 

аксонометричні проекції. Технічне креслення: геометричне, проекційне та машинобудівне креслення. Основні 

положення та принципи роботи системи AutoCAD. Створення та редагування 2D i 3D зображень технічних 

форм засобами AutoCAD. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Нарисна геометрія: Підручник / В.Є. Михайленко, М.Ф.Євстіфєєв, С.М. Ковальов, О.В. Кащенко: За ред. 

В.Є. Михайленко. – К.: Вища шк., 2004 – 303 с. 

2. Крівцов В.В. Нарисна геометрія: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 240 с. 

3. Козяр М.М. Інженерна графіка в системі графічного пакету AutoCAD: Навчальний посібник. Навчальний 

практикум / М.М. Козяр, Ю.В. Фещук, З.К. Сасюк. – Рівне: НУВГП, 2011. – 206 с. 

4. Козяр М.М. Комп’ютерна графіка. AutoCAD: Навч. посібник. – Х.: Грінь Д.С., 2015. – 304 с.  

5. Козяр М.М. Технічне креслення: підруч. – К.: Каравела, 2011. – 418 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 44 год. лекцій, 46 год. 

практичних, 125 год. самостійної роботи. Разом – 225 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, кейс методів, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: усне опитування, письмові контрольні запитання та завдання, 

тестування, захист графічних робіт.  

1 семестр: оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Підсумковий контроль (40 балів) – іспит 

письмовий (1 семестр). Поточний контроль 60 балів. 

2 семестр: поточний контроль 100 балів. Підсумковий контроль диференційований залік.  

16. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри                                                                М.М. Козяр, д-р. пед. наук, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE DESCRIPTION OF DISCIPLINE 
1. Code:__1.2.10__; 

2. Name: descriptive geometry, engineering and computer graphics for speciality 144 “Heat engineering“; 

3. Type: obligatory; 
4. Higher education level: І (bachelor); 

5. The year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. . Semester, when the discipline is studied: 1-2; 

7. Credits: 9,5; 

8. Surname, lecturer’s initials, scientific degree, position: Коziar М.М., d.p.s., professor. 

9. Outcomes of studying: As the result of the discipline studying students must: 

know: basic rules and methods of spatial objects’ image on planes of projections and placement of images 

on machine-building drawings in accordance with standards; basic information about the sketches and the order of 

the sketching, the requirements for working drawings of parts; requirements for detail drawing of assembly unit; 

differences in size setting, application of scales, dimensions of lines of flight, names of types of projections, 

explanatory inscriptions, conditional images and designations on technical drawings; Basic provisions and principles 

of the AutoCAD system; 

be able to: imagine spatial forms, dimensions, proportions of objects; work efficiently with drawing and 

measuring instruments; independently work with scientific-methodical, reference and normative literature; in 

accordance with the national standards of the SCS DSTU ISO, ESCR standards to carry out geometrical 

constructions, technical drawings and read them, project objects of various geometric forms; use the means of input 

and output graphic information when working on a computer;  describe (to draw up a graphic algorithm of 

constructions) and to enter geometric data when creating drawing sets; create technical drawings and geometric 

constructions on a personal computer using the AutoCAD graphical system (package); edit technical drawings in the 

AutoCAD system. 

10. Forms of work: practical class, individual work, control test; 

11. Disciplines that precede the studying of the mentioned discipline: drafting, higher mathematics, 

physics, geography; 

12. Course content: Designing a point, a straight line, a plane and their relative position. Methods of 

project conversion., Surface. Scan surfaces. Intersection of the surface with a plane, a straight line and a cross 

section, axonometric projections. Technical drawing: geometric, projection and machine drawing drawings. Basic 

principles and principles of the AutoCAD system. Create and edit 2D and 3D images of technical forms using 

AutoCAD. 

13. Recommended literature:  

1. Descriptive geometry: Textbook / V.Ye. Mykhailenko, М.Ф.Yevstafieiev, S.M. Kovalev, О.V. Kashchenko: Under 

edit.V.Ye. Mykhailenko. – К.: Higher sch., 2004 – 303 p. 

2. Krivtsov V.V. Descriptive geometry: Textbook. – Rivne: NUWMEE, 2012. – 240 p. 

3. Koziar М.М. Engineering graphics in the system of graphic package AutoCAD: Textbook. Practical work / 

М.М. Koziar, Yu.V. Feshchuk, Z. К. Sasiuk. – Rivne : NUWMEE, 2011. – 206 p. 
4. Koziar М.М. Computer graphics. AutoCAD: Textbook. – Х.: Hrin’ D.S., 2015. – 304 p.  

5. Koziar М.М. Technical layout: textbook. – К.: Каravela, 2011. – 418 p.  
14. Planned educational activities and methods of teaching:  44 hours of lectures,, 46, hours of practical 

classes 125 hours of individual work. Together – 225 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, case studies, use of multimedia. 

15. . Forms of control and evaluation: oral questioning, written control questions and tasks, testing,. defense 

of graphic works. 
1 semester: evaluation is carried out on a 100-point scale. Підсумковий контроль (40 балів) – іспит письмовий (1 

семестр). Поточний контроль 60 points. 

1 semester: current control 100 points. Final control differentiated test.  

16. Language of teaching: Ukranian. 

 

Head of department                                                                    М.М. Коziar, d.ped.s., professor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


