
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ________________; 

2. Назва: САПР; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5-6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Кондратюк О.М., канд. техн. наук, доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• вміти: відповідно до державних стандартів, ЄСКД, СПДБ виконувати     геометричні побудови, 

проекціювати об’єкти; уявляти просторові форми, їх розміри, пропорції предметів; користуватися 

засобами введення та виведення графічної інформації при роботі на комп’ютері; описувати та вводити 

геометричні дані при створенні креслеників; створювати технічні кресленики та геометричні побудови 

на персональному комп’ютері за допомогою графічної системи (пакету) AutoCAD або КОМПАС; 

редагувати технічні кресленики в системі AutoCAD або КОМПАС; 

• знати: основні правила та методи зображення просторових об’єктів на площинах проекцій та 

розміщення зображень на кресленнях відповідно до стандартів; розділи нарисної геометрії, проекції з 

числовими відмітками, які входять до систем геодезичного проектування; правила користування 

персональним комп’ютером для графічних побудов; правила введення й виведення графічної інформації 

при автоматизованому створенні зображень в системі графічного редактора (AutoCAD або 

КОМПАС); структуру та можливості системи (AutoCAD або Компас); набір команд графічної 

системи (AutoCAD або КОМПАС), що дають змогу створювати та редагувати креслення, схеми тощо. 

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

контрольні заходи; 

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

математика, тригонометрія, основи машинної графіки; 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
_____________________________________________________________________________________ 

12. Зміст курсу: Загальні питання нарисної геометрії. Проекції з числовими відмітками. 

Геометричне креслення. Проекційне креслення. Використання основ машинної графіки при розробці 

геодезичних проектів. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии. М. : Наука 1988. 

2. Хаскин А.М. Черчение К. Вища школа 1988. 

3. Крівцов В.В., Дєєв С.С., Козяр М.М., Проекції з числовими позначками. К. : НМК. ВО 1991. 

4. Крівцов В.В., Дєєв С.С. Нарисна геометрія: Навч. посібник. – Київ : НМК ВО, 1992. – 244 с. 

5. Козяр М.М., Янцур М.С. Основи машинної графіки: Навч. посібник для студентів педагогічних і 

технічних спеціальностей. – Рівне : РДТУ, 2002. – 182 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 30 год. практичних робіт, 90 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: заліки в кінці 5-го і 6-го семестрів.  

Поточний контроль (100 балів): тестування, практичні заняття, графічні роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE DESCRIPTION OF DISCIPLINE 
 
 
 

1 Code:.: ________________; 

2. Name: SAPC; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: І (bachelor); 
5. The year of study, when the discipline is offered:  3; 

6. Semester, when the discipline is studied:  5-6; 

7. Credits: 5; 

8. Surname, lecturer’s initials, scientific degree, position: Kondratiuk O.M.,cand. techn. sciences, 

associate professor 

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

be able to: in accordance with state standards, ESKD, SPDB to carry out geometrical constructions, 

project objects; to imagine spatial forms, their sizes, proportions of objects; use the means of input and output graphic 

information when working on a computer; describe and enter geometric data when creating drawings; to create 

technical shafts and geometric constructions on a personal computer using the graphical system (package) of 

AutoCAD or COMPASS; edit technical drawings in the AutoCAD or COMPASS system; 

know: the basic rules and methods for the representation of spatial objects on the projection planes and the 

placement of images in the drawings in accordance with the standards; sections of descriptive geometry, projections 

with numerical marks that are part of geodetic design systems; rules of using a personal computer for graphic 

constructions; rules for entering and displaying graphic information when automated image creation in the system of 

a graphic editor (AutoCAD or COMPASS); structure and capabilities of the system (AutoCAD or Compass); a set of 

graphic command commands (AutoCAD or COMPASS) that allows you to create and edit drawings, diagrams, and 

more. 

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

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

trigonometry, bases of machine graphics; 

• Disciplines that are studied simultaneously with the mentioned discipline (if necessary): 
_____________________________________________________________________________________ 

12. Course content: General questions of descriptive geometry. Numeric projections. Geometric drawing. 

Projection drawing. Usage the basics of machine graphics in the development of geodetic projects. 

13. Recommended literature: 
1. Hordon V.O., Sementsov-Ohievskii M.A. The course of descriptive geometry. М. : Nauka, 1988. 

2. Haskin A. M. Drafting К. Higher school 1988. 

3. Krivtsov V.V., Dieiev S.S., Koziar М.М., Projections with numerical marks. К. : NМК. VО 1991. 

4. Krivtsov V.V., Dieiev S.S. Descriptive geometry: Textbook. – Kyiv : NMK VO, 1992. – 244 p. 

5 Koziar М.М., Yantsur M.S. Bases of machine graphics: Textbook for students of pedagogical and 

technical specialities. – Rivne : RDTU, 2002. – 182 p. 

14. Planned educational activities and methods of teaching: 
30 hours of lectures,, 30  hours of practical classes, 90  of individual work. Together – 150 hours.  

Methods: interactive lectures, individual tasks,use of multimedia. 

15. Forms of control and evaluation: 
Evaluation is carried out on a 100-point scale. 
Final control: tests at the end of 5 and 6 semesters.  

Current control (100 points): testing, practical classes, graphic works. 

16. Language of teaching: Ukranian. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


