
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: __КСП-3__; 

2. Назва: Інженерна та комп’ютерна графіка; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

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; раціонально 

працювати з креслярськими та вимірювальними інструментами; виконувати та читати графічні 

креслення; виконувати побудови геометричних об’єктів  в графічній системі AutoCAD; визначати 

основні геометричні параметри евольвентного зубчатого зачеплення та його якісні характеристики; 

будувати картину зубчатого зачеплення; знаходити передаточні відношення в багатоланкових 

зубчастих механізмах; виконувати зрівноваження механізмів.; 

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

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

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

основні положення і принципи роботи графічної системи AutoCAD. 

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

тригонометрія, основи машинної графіки; 

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

математика 

12. Зміст курсу: Загальні питання нарисної геометрії. Геометричне креслення. Проекційне 

креслення. Машинобудівне і будівельне креслення. Основи машинної графіки. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

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

2. 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. 

3. 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. 

4. Крівцов В.В., Дєєв С.С. Нарисна геометрія:контрольні запитання та відповіді. Навч. посібник. – 

Рівне: НУВГП, 2010. – 162 с. 

7. 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: 
14 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

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

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

Підсумковий контроль: диф. залік в кінці 1-го семестру.  

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:__КSP-3__; 

2. Name: engineering and computer graphics; 

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, 
7. Credits:  3; 

8. Surname, lecturer’s initials, scientific degree, position:  Kondratiuk O.M., cand. technical sciences, 
associate professor 
9. Outcomes of studying: As the result of the discipline studying students must: 

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

project objects; to imagine spatial forms, their sizes, proportions of objects; work efficiently with drawing and 

measuring instruments; perform and read graphic drawings; carry out the construction of geometric objects in the 

graphic system AutoCAD; to determine the basic geometric parameters of the impeller toothed gear and its qualitative 

characteristics; to build a picture of a gear engagement; find transmission ratios in multi-link gear mechanisms; 

perform balancing of mechanisms .; 

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

placement of images in drawings in accordance with the standards; basic information about the sketches and the 

order of drawing, requirements for working drawings of details; requirements for detail drawing of assembly unit; 

basic provisions and principles of the AutoCAD graphical system. 

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

trigonometry, bases of machine graphics; 

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

mathematics 

12. Course content: General issues of descriptive geometry. Geometric layout. Projection layout. Machine-

building and construction layout. Bases of machine graphics.  

13. Recommended literature:  

1. Krivtsov V.V., Deev S.S. Descriptive geometry: Textbook. – Kyiv: NMC VO, 1992. – 244 p. 

2. Descriptive geometry: Textbook/ V.Ye. Myhailenko, М.F. Yebstifieiev, S.M. Koval’ov, O.V. 

Kashchenko: Under edition. V. Ye. Myhailenko. – К.: Vyshcha sch. 2004 – 303 p. 

3. Myhailenko V.Ye., Vanin V.V., Koval’ov S.M. Engineering and computer graphics: textbook for stud. 

of higher educ. estab. / Under edition of V. Ye. Myhailenko. – К.: Karavela, 2003. – 344 p. 

4. Krivtsov V. V.., Dieiev S.S. Descriptive geometry: control questions and responses. Textbook. – 

Rivne: NUWMEE, 2010. – 162 p. 

7. 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: 
14 hours of lectures, 16 hours of practical classes, 60 hours of individual work. Together – 90 hours.  
Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, case studies, use of multimedia. 

15. Forms of control and evaluation: 
Evaluation is carried out on a 100-point scale. 
Final control: test in the end of 1 semester.  

Current control (100 points): testing, practical classes, graphic works. 
16. Language of teaching: Ukranian. 

 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


