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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Інженерна графіка» належить до обов’язкових компонент 

освітньо-професійної програми підготовки фахових молодших бакалаврів за 

спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія і вивчається після інтегрованої 

загальноосвітньої дисципліни «Інформатика», отримані при вивченні даного 

курсу знання та навики необхідні при подальшому вивченні дисциплін 

«Робототехніка та матеріали робототехнічних систем», «3D-моделювання та 3D-

друк». 

Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни у навчальних планах 

підготовки фахових молодших бакалаврів визначений вимогами ОПП і 

становить 3 кредити ЄКТС (90 академічних годин).  

Метою вивчення дисципліни є набуття здобувачами освіти ґрунтовних 

знань щодо методів зображення дво- та тривимірних об’єктів на площині, 

способів вирішення позиційних та метричних задач, пов’язаних з цими 

об’єктами, стандартів ЄСКД та вирішення ряду технічних задач на сучасному 

науковому рівні, застосування технологій інженерної графіки як у сфері 

комп’ютерної інженерії, так і в інших галузях людської діяльності. 

Завданням навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів освіти із 

діючими стандартами оформлення технічної документації, формування навиків 

виконання та читання технічних креслень з використанням систем 

автоматизованого проєктування, які допоможуть здобувачам освіти успішно 

виконувати розрахунково-графічні роботи, моделювання об’єктів із 

застосуванням сучасних систем автоматизованого проєктування. 

Зміст навчальної дисципліни забезпечує формування наступних 

компетентностей, які визначенні освітньо-професійною програмою «Інженерія 

інтернету речей»: 

Загальні компетентності: 

ЗК4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК5 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК3 Здатність вільно користуватись сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, прикладними та спеціалізованими 
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комп’ютерно-інтегрованими середовищами для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних засобів комп’ютерної інженерії. 

СК6 Здатність брати участь в модернізації та реконструкції апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної інженерії, зокрема з метою підвищення їх 

ефективності. 

Після завершення даного курсу здобувач освіти набуває та/або здатний 

продемонструвати наступні програмні результати навчання:  

РН11 Вміти застосовувати знання технічних характеристик, 

конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної інженерії для вирішення технічних задач у 

професійній діяльності. 

РН15 Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів комп’ютерної інженерії.  

РН17 Вміти обґрунтовувати прийняті рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної діяльності згідно діючій нормативній 

документації. 

Основними методами формування фахових компетентностей у процесі 

вивчення даної дисципліни є пояснювально-ілюстративні та наочні,  

інтерактивні (дискусія, мозковий штурм, інтерактивні презентації, тестування) та 

практичні (розбір практичних ситуацій, відпрацювання навичок, виконання 

практичних та лабораторних робіт). Ці методи дають можливість у повному 

обсязі опанувати навчальний матеріал, закріпити його, сформувати практичні 

навики та діагностувати якість знань. 

Ключова роль відводиться формуванню практичних навичок застосування 

інструментарію сучасних систем автоматизованого проєктування (САПР) для 

вирішення прикладних задач комп’ютерної інженерії шляхом виконання 

різнорівневих індивідуальних та групових завдань, які в свою чергу поділяються 

на навчальні, контролюючі, пошуково-дослідницькі. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Основні поняття інженерної графіки 

Основи нарисної геометрії та її застосування в інженерній графіці. 

Проєкційне креслення, поняття проєкції, її застосування в інженерній графіці, 

методи проєціювання, проєкції точки, прямої, площини у дві та три площини 

проєкцій, епюр Монжа та аксонометричної проєкції об’єкта. Креслення та 

технічні схеми об’єктів. Технічний рисунок. Поняття про стандарти оформлення 

конструкторської документації. Формати креслень, основний напис, типи ліній, 

масштаби та креслярські шрифти, що використовуються при оформленні 

креслень, правила нанесення написів. Оформлення креслень відповідно до 

стандартів.                                          

 

Змістовий модуль 2. Представлення графічної інформації. Системи 

автоматизованого проєктування 

Представлення графічної інформації в комп’ютері. Основні поняття 

комп’ютерної графіки, види, області застосування. Формати графічних 

зображень. Програмне забезпечення комп’ютерної графіки, вимоги до 

апаратного забезпечення. Системи автоматизованого проєктування, області 

застосування та функціональні можливості. Інтерфейс та функціональні 

можливості САПР Autocad. Інтерфейс та набір інструментів Autocad, 

налаштування робочого середовища, інструменти для побудови креслень 

об’єктів, розміщення об’єктів та умовних позначень відповідно до стандартів. 

 

Змістовий модуль 3. Тривимірне моделювання 

Основні поняття тривимірного моделювання. Етапи побудови 3D-моделі, 

поняття сцени, точок освітлення, рендерингу, текстурування. Основні алгоритми 

моделювання, їхні особливості і  застосування. Тривимірне моделювання в 

Autocad, інструменти для 3D-моделювання, налаштування освітлення та тіней, 

накладання текстур, візуалізація. 
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3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 
програми 

Програмні результати навчання  
  

Обсяг годин  

Всього 

з них: 

ауди-
торних 

самос-
тійних 

1 2 3 
4 5 6 

  Модуль 1.  Основні поняття інженерної графіки 20 10 10 

1 

Основи нарисної 
геометрії та її 
застосування в 
інженерній графіці. 
Проєкційне креслення 

Знати поняття проєкції, її застосування в 
інженерній графіці, методи проєціювання, 
вміти виконувати проєкції точки, прямої, 
площини у дві та три площини проєкцій, 
знати поняття епюра Монжа та 
аксонометричної проєкції об’єкта.          

10 4 6 

2 

Креслення та технічні 
схеми об’єктів. 
Технічний рисунок. 
Поняття про стандарти 
оформлення 
конструкторської 
документації.  

Знати формати креслень, основний напис, 
типи ліній, масштаби та креслярські шрифти, 
що використовуються при оформленні 
креслень, знати правила нанесення написів. 
Знати типи перерізів та зрізів об’єктів  на 
кресленнях, володіти навиками оформлення 
креслень відповідно до стандартів                                          

10 6 4 

  Модуль 2. Представлення графічної інформації. Системи 
автоматизованого проєктування 

42 20 22 

3 

Представлення 
графічної інформації в 
комп’ютері. Основи 
комп’ютерної графіки 

Знати поняття комп’ютерної графіки, її види, 
області застосування. Вміти розрізняти 
растрові та векторні графічні зображення, 
знати основні характеристики та переваги і 
недоліки кожного з видів графіки.  

6 2 4 

4 

Програмне 
забезпечення 
комп’ютерної графіки. 
Формати графічних 
зображень.  

Знати особливості та види програмного 
забезпечення комп’ютерної графіки, вимоги 
до апаратного забезпечення. Знати види та 
принципи зберігання графічних файлів, види 
графічних форматів, їхні особливості та 
застосування 

8 4 4 

5 

Системи 
автоматизованого 
проєктування. Області 
застосування та 
функціональні 
можливості 

Знати поняття проєктування, його методи, 
сфери застосування та інструментарій. Знати 
поняття системи автоматизованого 
проєктування, види САПР та функціональні 
можливості.          

5 3 2 

6 
 Інтерфейс та 
функціональні 
можливості Autocad 

Знати функціональні можливості системи 
автоматизованого проєктування Autocad, 
особливості інтерфейсу та набір 
інструментів. Вміти виконувати 
налаштування робочого середовища, 
застосовувати інструменти для побудови 
креслень об’єктів       

7 3 4 
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7 

Основні принципи 
виконання робочих 
креслень в системі 
Autocad 

Знати технологію створення найпростіших 
креслень Autocad, розміщення об’єктів та 
умовних позначень. Вміти виконувати 
геометричні побудови та виконувати і 
оформляти відповідно до стандартів 
креслення об’єктів 

16 8 8 

  Модуль 3. Тривимірне моделювання 28 15 13 

8 

Основні поняття 
тривимірного 
моделювання. Етапи 
побудови 3D-моделі. 

Знати базові поняття тривимірної 
графіки: 3D-моделі, сцени, точок 
освітлення, рендерингу, текстурування, 
принципи отримання тривимірних 
зображень, та етапи розробки 3D-
моделі. Знати основні алгоритми 
моделювання, їхні особливості і  
застосування. 

11 5 6 

9 
Тривимірне 
моделювання в Autocad 

Знати принципи створення тривимірних 
зображень в Autocad  інструменти для 
3D-моделювання, вміти 
використовувати інструменти для 
створення 3D-моделей об’єктів, 
виконувати навігацію по сцені, 
налаштовувати освітлення та тіні, вміти 
накладати текстури та налаштовувати 
візуалізацію. 

17 10 7 

            

    ВСЬОГО 90 45 45 
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4. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ПР1 Проєціювання точки на дві та три взаємно перпендикулярні 
площини проекції.  Побудова проєкції точки у дво- та тривимірний простір. 
Побудова епюра Монжа 

 
ПР2 Аналіз функціональних характеристик найпоширеніших САПР. 

Дослідження САПР для проєктування деталей, пристроїв, виробів. Порівняльна 
характеристика. Дослідження можливості створення проєкту для 3Д-принтера 

 
ЛР1 Створення проєкту в Autocad. Створення проєкту, зберігання. 

Розміщення робочої рамки, нанесення розмірів. Огляд інструментів для 
побудови креслень. Додаткові налаштування інструментів 

 
ЛР2 Робота з графічними примітивами. Створення найпростіших об’єктів: 

пряма, лінія, полілінія, дуга, багатокутник, коло, сплайн. Штрихування об’єктів. 
 
ЛР3 Оформлення та редагування об’єктів.  Нанесення розмірів, розмірні 

стилі. Основні операції редагування об’єктів: видалення, копіювання, 
дзеркальне відображення, обертання, масштабування. Обрізування та 
розривання об’єктів. 

 
ЛР4 Створення креслення об’єкта. Створення креслення об’єкта 

відповідно до стандартів. Виконання індивідуальних завдань. 
 
ЛР5 Основи створення 3D-обєктів. Інструменти для створення 

тривимірних об’єктів. Створення об’єктів з використанням базових 
інструментів.  Порядок побудови тривимірного геометричного тіла. Огляд 
об’єктів з різних ракурсів. 

 
ЛР6 Побудова креслення тривимірного об’єкта. Порядок побудови 

кресленика геометричного тіла. Створення ортогонального кресленика 3D-
моделі. 
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5. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота полягає в опрацюванні теоретичних навчальних 

матеріалів та виконанні практичних завдань з наступних тем : 

СР1. Наочні зображення предметів у системі аксонометричних проекцій.    

СР2. Поняття про ЄСКД, огляд стандартів ЄСКД. 

СР3. Фрактальна графіка. 

СР4. Дво- та тривимірна графіка.      

СР5. Універсальні формати зображень. 

СР6. Представлення графічних даних. Типи растрових зображень. 

СР7. Декартові та відносні координати в Autocad. Особливості введення 

відносних координат в командному рядку. 

СР8. Інструменти для вимірювання розмірів та відстаней в Autocad. 

СР9. Штрихування та заливка об’єктів в Autocad. 

СР10. Робота з текстом в Autocad. 

 СР11. Робота з шарами в Autocad. Налаштування шарів, дії над шарами 

креслення.             

СР12. Алгоритми тривимірного моделювання, їхні особливості і сфери 

застосування. 

СР13. Сфери застосування тривимірної графіки. 

СР14. Робота з поверхнями моделі,  текстурування. 

Контроль виконання завдань самостійної роботи є складовою поточного, 

модульного та підсумкового контролю.  

Примітка: Співвідношення між аудиторними годинами та годинами на 

самостійну роботу може бути змінене у Робочій програмі навчальної 

дисципліни відповідно до Робочого навчального плану. 
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6. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Підсумковий  контроль проводиться у формі диференційованого 

заліку – форма семестрового контролю, що полягає в оцінці засвоєння 

студентом навчального матеріалу з навчальної дисципліни на підставі 

поточного контролю, за умови відсутності негативних оцінок за лабораторні 

роботи. 
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Четверикова]. Луцьк, 2016.  

2. Буянов П. Г. Основи нарисної геометрії : навчально-методичний посіб-ник.  К 
: Юго-Восток, 2017. 141 с. 
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Додаткові: 
4. Методичні рекомендації та завдання до практичних занять, розрахунково-
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графіка».  / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Т. П. 
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5. Комп’ютерне проектування та моделювання. Конспект лекцій для студентів 
денної форми навчання спеціальності 5.05150103 ―Комп’ютерна обробка 
текстової, графічної та образної інформації‖ Запорізького 
гідроенергетичного коледжу Запорізької державної інженерної академії. – 
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