
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:__ПП-1, ПП-2_; 

2. Назва: Нарисна геометрія, інженерна графіка та проекції з числовими позначками 184 

«Гірництво»; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1, 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2, 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 

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 теоретичні засади нарисної геометрії; способи розв’язання позиційних і метричних задач; основні 

положення нормативної бази України по створенню конструкторської документації; основні правила 

зображення об’єктів в проекціях з числовими позначками; основні положення, на яких ґрунтується 

вертикальне планування; способи визначення точок нульових робіт та меж земляних робіт при проектуванні 

споруди на земній поверхні; 

вміти застосовувати теоретичні засади нарисної геометрії до розв’язання практичних задач; складати і 

читати конструкторську документацію; застосовувати теоретичні засади проекцій з числовими 

позначками до розв’язування практичних задач (визначати точки нульових робіт та будувати межі земляних 

робіт споруди на земній поверхні, виконувати вертикальне планування ділянки місцевості тощо); 

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

контрольні заходи; 

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

фізика, географія; 
12. Зміст курсу: проеціювання точки, прямої, площини та їх взаємне положення, способи перетворення 

проекцій, поверхні, розгортки поверхонь, перетин поверхні з площиною, прямою лінією та взаємний перетин, 

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

з числовими позначками: основи проектування споруд на земній поверхні та розв’язування позиційних та 

метричних задач в проекціях з числовими позначками; 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Інженерна та комп’ютерна графіка: Підручник / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. 

Скидан. – К.: Вища шк., 2001. – 350 с. 

2. Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та комп’ютерна графіка: підруч. для студ. 

вищих закл. освіти / За ред. В.Є. Михайленка. – К.: Каравела, 2003. – 344 с. 

3. Козяр М.М. Інженерна графіка. Тестові завдання: Навчальний посібник / М.М. Козяр. – Рівне: ВАТ 

“Рівненська друкарня”, 2012. – 68 с 

4. Козяр М.М. Машинобудівні кресленики: Навчальний посібник / М.М. Козяр, Ю.В. Фещук. – Рівне: НУВГП, 

2011. – 196 с.  

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

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 30 год. лекцій, 30 год. 

практичних, 120 год. самостійної роботи. Разом – 180 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.  

2 і 3 семестр: оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Поточний контроль 100 балів. 

Підсумковий контроль диференційований залік.  

16. Мова викладання: українська. 

 

 

 

Завідувач кафедри                                                                    М.М. Козяр, д.пед.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
THE DESCRIPTION OF DISCIPLINE 

 
1. Code:__PP-1, PP-2_; 

2. Name: descriptive geometry, engineering graphics and projections with numerical marks for speciality 

184 «Mining»; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: І (bachelor); 

5. The year of study, when the discipline is offered: 1; 2; 

6. Semester, when the discipline is studied: 2, 3; 

7. Credits: 6; 

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

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

know the theoretical principles of descriptive geometry; ways of solving positional and metric tasks; 

main provisions of the normative base of Ukraine for the development of design documentation; basic rules 

for the image of objects in projections with numerical marks; the main provisions on which vertical planning 

is based; ways of determining the points of the zero works and the boundaries of earthworks in the design of 

structures on the earth's surface; 

be able to apply the theoretical principles of descriptive geometry to the solution of practical problems; 

to compose and read the design documentation; to apply theoretical principles of projections with numerical 

marks for solving practical problems (to determine the points of zero works and to construct the boundaries 

of excavation works on the earth's surface, to carry out vertical planning of the area, etc.). 

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: projection of a point, a straight line, a plane and their mutual position, methods of 

projections transformation, surfaces, surface scans, a section of a surface with a plane, a straight line and a 

mutual cross section, axonometric projections. Technical drawing: geometric, projection and machine –

building drawings. Projections with numerical marks: the basics of designing structures on the earth's 

surface and solving positional and metric problems in numerical projections; 

13. Recommended literature:  

1.Engineering and computer graphics: Textbook / V.Ye. Mykhailenko, V.М. Naidish, А.М. Pidkorytov, І.А. Skydan. 

– К.: Vyshcha shk., 2001. – 350 p. 

2. Mykhailenko V. Ye., Vanin V. V., Koval’ov S.M. Engineering and computer graphics:textbook for stud. of higher 

educ. establish. / Under edition V.Ye. Mykhailenko – К.: Каravela, 2003. – 344 p. 

3. Koziar М.М. Engineering graphics. Test tasks: Textbook / М.М. Koziar. – Rivne: VAT “Rivne publishing 

house”, 2012. – 68 p 

4. Koziar М.М. Machine-building layouts: Textbook / М.М. Коziar, Yu.V. Feshchuk. –  

Rivne : NUWMEE, 2011. – 196 p.  
5. Koziar М.М. Technical layouts: textbook. – К.: Каravela, 2011. – 418 p.  

14. Planned educational activities and methods of teaching: 30 hours lectures, 30 hours practical classes, 

120 hours of individual work. Together – 180 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. 

2 і 3 semester: evaluation is carried out on a 100-point scale.  Current control 100 points. 

Final control differentiated test.  

16. Language of teaching: Ukranian. 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


