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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

 

1.  Назва ОК Основи нарисної геометрії та комп'ютерної графіки 

2.  Факультет/кафедра Інженерно-технологічний факультет / кафедра 

Проектування технічних систем 

3.  Статус ОК Обов’язковий  

4.  Програма/Спеціальн

ість (програми), 

складовою яких є 

ОК для 

(заповнюється для 

обов’язкових ОК) 

«Агроінженерія»/ 208 «Агроінженерія»,  

початковий (короткий цикл) рівень вищої освіти 

5.  Рівень НРК 5 рівень  НРК 

6.  Семестр та 

тривалість вивчення 

1 семестр, 15 тижнів  

2 семестри, 15 тижнів 

7.  Кількість кредитів 

ЄКТС 

5,0 

8.  Загальний обсяг 

годин та їх розподіл  

Контактна робота(заняття) Самостійна 

робота 

Лекційні Практичні  Лабораторні  

Денна Заоч Денна Заочн Денна Заочн Денна Заочн 
1 семестр – 90 год., екзамен 14 - - - 30 - 46 - 
2 семестр – 60 год., залік - - - - 30 - 30 - 

9.  Мова навчання українська 

10.  Викладач/Координа

тор освітнього 

компонента  

Воліна Т.М., к.т.н., доцент;  Ребрій А.М., ст.викладач 

10.

1 

Контактна 

інформація 
Аудиторія кафедри 415м  інженерно-технологічного 

факультету, корпус №4,  t.n.zaharova@ukr.net, 

rebrii@ukr.net 

11. Загальний опис 

освітнього 

компонента 

Дана дисципліна є основою графічної грамотності, яка 

має особливе значення в умовах сучасного 

виробництва. Вона формує у майбутніх фахівців 

глибокі теоретичні та практичні знання з питань 

читання та виконання креслень, вміння аналізувати 

геометричні форми, методам побудови зображень 

просторових форм на площині та способам рішення 

задач геометричного характеру по заданому 

зображенню цих форм, розвиває логічне мислення та 

просторове уявлення студентів. Вчить застосовувати 

графічні комп’ютерні програми для виконання 

графічних завдань. 

12.  Мета освітнього 

компонента 

Метою освітнього компонента «Основи нарисної 

геометрії та комп'ютерної графіки»   являється  

mailto:t.n.zaharova@ukr.net
mailto:rebrii@ukr.net


 

розвиток у студентів уявлень просторових форм 

об’єктів навколишнього світу графічними методами, 

вивчення способів побудови та читання креслень, 

вивчення державних стандартів, набуття навичок 

виконання креслень за допомогою креслярських 

інструментів та програмних продуктів комп’ютерної 

графіки. 

13. Передумови 

вивчення ОК, 

зв'язок з іншими 

освітніми 

компонентами ОП 

Компетентності, розвинені в освітньому компоненті, 

необхідні для формування у здобувачів вищої освіти 

розвитку просторових форм об’єктів навколишнього 

світу графічними методами. 

Освітній компонент є основою для освітніх 

компонентів ОК 8 «Технічна механіка»,  ОК 9   

«Матеріалознавство і ТКМ»,   

ОК 11 «Сільськогосподарська техніка» 

14. Політика 

академічної 

доброчесності 

Система вимог, які ставляться перед здобувачем вищої 

освіти під час вивчення освітнього компоненту: 

- проходження студентами етапів оцінювання у 

встановлені терміни; 

- виконання і захист лабораторних та графічних робіт у 

встановлені терміни; 

- дотримання студентами кодексу академічної 

доброчесності Сумського НАУ (https://bit.ly/3xf92wW). 

Графічні роботи повинні бути оригінальними, виконані 

самостійно.  Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку.   Роботи, які є копією чужої роботи 

оцінюватимуться на «нуль»  з послідуючим 

виконанням роботи згідно іншого оригінального 

індивідуального завдання.   Перездача письмових робіт 

відбувається після повторного виконання або 

доопрацювання.  Списування із різних джерел 

інформації (в т.ч. із використанням мобільних девайсів 

та гаджетів) під час екзаменів заборонено. При 

виявлені факту списування – робота студента 

анулюється і екзамен складається повторно. 

Перескладання екзамену відбувається із дозволу 

деканату в зазначені терміни після повторного 

засвоєння матеріалу з освітнього компоненту. 

15. Посилання на курс у 

системі Moodle 

1 семестр: 

https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=4692  

2 cеместр: 

https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=4693 



2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ 

ЗВ'ЯЗОК З ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ   

Результати 

навчання за ОК: 

Після вивчення 

освітнього 

компонента 

студент очікувано 

буде здатен… 

 

Програмні результати навчання, на 

досягнення яких спрямований ОК 

(згідно з нумерацією, наведеною в ОП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як оцінюється РНД 
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ДРН 1. Виконувати 

креслення 

відповідно до 

стандартів ДСТУ. 

  + Виконання і захист 

лабораторних та графічних 

робіт. Проміжна комп’ютерна 

атестація - тест множинного 

вибору. 

ДРН 2. Володіти 

комплексом 

основних способів  

подання інформації 

при виконанні 

графічних робіт. 

  + Виконання і захист 

лабораторних та графічних 

робіт. Проміжна комп’ютерна 

атестація - тест множинного 

вибору. 

Підготовка і захист РГР згідно 

індивідуального завдання. 

ДРН 3. 

Застосовувати 

сучасні методи  

графічного 

подання 

інформації при 

виконанні та 

оформленні 

креслень за 

допомогою 

автоматизованої 

системи 

проектування 

Компас-Графік. 

+ +  Виконання і захист 

лабораторних та графічних 

робіт. Проміжна комп’ютерна 

атестація - тест множинного 

вибору. 



3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ) 

1 семестр  

Тема. 

Перелік питань, що будуть 

розглянуті в межах теми 

Розподіл в межах загального 

бюджету часу 

Рекомендована 

література 

Аудиторна робота Самостійна 

робота 
 Лк П. з Лаб. з.   
Тема 1: Вступ. ДСТУ.  Види 

проекційних систем. 

Координатний метод, 

комплексне креслення Монжа.  

1. Вступ. Предмет 

дисципліни, його завдання. 

2. Види проекційних систем. 

Координатний метод. 

Октанти, точка на епюрі. 

3. Основні правила виконання 

креслення. ДСТУ. Типи 

шрифтів. Типи ліній. 

Масштаби. 

4. Геометричне креслення. 

Спряження. Ділення кола на 

рівні частини. 

Л.з. Основні правила 

виконання креслення. ДСТУ. 

Типи шрифтів. Типи ліній. 

Масштаби. 

2 - 4 6 [1], [2], [3], [4],  

[5], [8], [9], 

[10], [11] 

Тема 2: Багатогранники та 

поверхні обертання. 

1. Проекції багатогранників 

(призми, піраміди). 

2. Проекції поверхонь 

обертання (циліндр, конус, 

сфера). 

Л.з. Побудова проекцій 

багатогранників та поверхонь 

обертання 

2 - 4 8 [3], [5], [7], [8], 

[9], [11]  

Тема 3: Аксонометричні 

проекції.  

1. Загальні положення. Види 

аксонометричних 

проекцій. 

Л.з. Аксонометрія 

багатогранників. 

2 - 6 8 [1], [3], [5], [8], 

[9], [11] 



Л.з. Аксонометрія поверхонь 

обертання. 

Тема 4: Переріз  

багатогранників площиною. 

1. Переріз призми 

площиною. 

2. Переріз піраміди 

площиною. 

Л.з. Аксонометрія 

багатогранників з лінією 

перерізу. 

2 - 4 6 [1], [5], [7], [8], 

[9], [11]  

Тема 5: Переріз  поверхонь 

обертання площиною. 

1. Переріз циліндра 

площиною. 

2. Переріз конуса 

площиною. 

Л.з. Аксонометрія поверхонь 

обертання з лінією перерізу. 

2 - 4 6 [1], [5], [7], [8], 

[9], [11]  

Тема 6: Методи 

перетворення комплексного 

креслення. 

1. Метод  заміни площин 

проекцій. 

2. Метод плоско-

паралельного 

переміщення.  

3. Метод обертання навколо 

осі паралельної площині 

проекцій. 

Л.з. Визначення натуральної 

величини лінії перерізу 

багатогранників та 

поверхонь обертання. 

2 - 4 6 [1], [5], [7], [8], 

[9], [11] 

Тема 7: Розгортки 

поверхонь. 

1. Розгортка багатогранників 

(призма, піраміда). 

2. Розгортка поверхонь 

обертання (циліндр, 

конус). 

Л.з. Побудова розгорток та 

натуральної величини 

поверхонь з лінією перерізу. 

2 - 4 6 [5], [8], [9], 

[11]  

Всього 14 - 30 46  



2 семестр  

Тема. 

Перелік питань, що будуть розглянуті 

в межах теми 

Розподіл в межах загального 

бюджету часу 

Рекомендована 

література 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Лк П.з  Лаб. з. 

Тема 1:  Вступ до комп’ютерної 

графіки. Основи графічного подання 

інформації. Система Компас-графік.  

1. Ознайомлення з системою Компас-

графік. 

2. Знайомство з елементами 

інтерфейсу програми Компас -

графік. 

- - 2 2 [6], [18] 

Тема 2:  Головне меню Компас-графік. 

Панелі інструментів. 

1. Ознайомлення з головним меню 

Компас-графік. 

2. Ознайомлення з панеллю 

інструментів та настойкою 

системи. 

- - 2 2 [6], [18] 

Тема 3: Техніка створення креслення. 

Системна панель «Геометрія».  

1. Побудова допоміжних прямих, 

відрізків, кіл, дуг і еліпсу.  

2. Безперервне введення об’єктів, 

крива Без’є, побудова фасок і 

скруглень. 

3. Штриховка та заливка об’єктів. 

- - 2 2 [6], [18] 

Тема 4. Редагування креслень. 

1. Скасування і повтор дій. 

2. Виділення об’єктів і скасування 

виділення. 

3. Зрушення об’єктів. 

4. Копіювання об’єктів. 

5. Побудова симетричного 

відображення об’єктів. 

6. Обертання об’єктів. 

7. Масштабування об’єктів. 

- - 2 2 [6], [18] 

Тема 5: Основні положення системи 

конструкторської документації. 

Оформлення креслень. 

1. Комплекс стандартів системи 

конструкторської документації. 

- - 2 

 

 

 

2 [1], [4], [5], [6], 

[18] 



2. Конструкторські документи.  

3. Правила нанесення  розмірів. 

4. Нанесення розмірів і редагування 

розмірних текстів в системі Компас-

графік. 

Тема 6: Вигляди. 

1. Вигляди їх розташування та 

оформлення на кресленнях. 

2. Побудова виглядів з тривимірної 

моделі деталі простої форми в системі 

Компас – графік. 

- - 4 4 [1], [2], [3], [4], 

[5] 

Тема 7: Розрізи технічних  

деталей. 

1. Класифікація розрізів. 

2.  Зображення та позначення розрізів 

на кресленнях. 

3. Поєднання частини вигляду з 

частиною розрізу. 

- - 2 2 [1], [2], [3], [4], 

[5] 

Тема 8: Перерізи технічних деталей.   

1. Класифікація перерізів. 

2. Побудова розрізів та перерізів в 

системі Компас – графік. 

- - 4 4 [1], [2], [3], [4], 

[5] 

Тема 9. З’єднання та передачі . 

1. Болтове, гвинтове з’єднання, 

з’єднання шпилькою.  

2. Зварні з’єднання. 

3. Заклепкові та шпонкові з’єднання. 

4. Клеєні та паяні з'єднання. 

5. Побудова болтового з’єднання в 

системі Компас-графік. 

 - 4 4 [1], [2],  

[3], [4],  

Тема 10: Ескізи та робочі креслення. 

1. Правила оформлення ескізів. 

2. Правила оформлення робочого 

креслення. 

3. Побудова в системі Компас – 

графік робочого креслення згідно 

ескізу. 

 - 2 2 [1], [2], [3], [4], 

[5] 

Тема 11. Загальний вигляд. 

1. Умовності та спрощення креслень 

загального вигляду. 

 - 2 2 [1], [2], [3], [4],  

[5] 

Тема 12: Складальне креслення. 

Оформлення складальних креслень.  

1. Зміст  та оформленням складальних 

креслень. 

 - 2 2 [1], [2], [3], [4], 

[5] 



2. Умовності та спрощення на 

складальних кресленнях.  

3.  Нанесення розмірів на складальних 

кресленнях. 

4.  Специфікація. 

Всього - - 30 30  
 

4.МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 
 

ДРН Методи викладання (робота, 

що буде проведена виклада-

чем під час аудиторних 

занять, консультацій) 

Кіль-

кість 

годин  

Методи навчання (які види 

навчальної діяльності має 

виконати студент 

самостійно) 

Кіль-

кість 

годин 

ДРН 1. Виконувати 

креслення 

відповідно до 

стандартів ДСТУ. 

Лекція-презентація з 

демонстрацією та 

використанням 

інтерактивних технологій. 

Показ прикладів розв’язання 

завдань інтерактивним 

методом на лекції і 

лабораторних заняттях. 

Лабораторні  заняття з 

графічними роботами за 

індивідуальним завданням. 

20 Опрацювання опорних 

конспектів лекцій та робота з 

книгою. Вивчення матеріалу 

для самостійного 

опанування. Конспектування.  

Виконання завдань 

графічних робіт, виконання 

яких розпочато на 

контактному занятті. 

Самооцінка знань. 

20 

ДРН 2. Володіти 

комплексом 

основних способів 

подання інформації 

при виконанні 

графічних робіт. 

Лекція-презентація з 

демонстрацією та 

використанням 

інтерактивних технологій. 

Показ прикладів розв’язання 

завдань інтерактивним 

методом на лекції і 

лабораторних заняттях. 

Лабораторні  заняття з 

графічними роботами за 

індивідуальним завданням. 

24 Опрацювання опорних 

конспектів лекцій та робота з 

книгою. Вивчення матеріалу 

для самостійного 

опанування. Конспектування.  

Виконання завдань 

графічних робіт, виконання 

яких розпочато на 

контактному занятті. 

Самооцінка знань. 

26 

ДРН 3. 

Застосовувати 

сучасні методи  

графічного 

подання інформації 

при виконанні та 

оформленні 

креслень за 

допомогою 

автоматизованої 

системи 

проектування 

Компас-Графік. 

Наведення  та показ 

прикладів та методик 

розв’язання графічних 

завдань інтерактивним 

методом. 

Лабораторні  заняття з 

графічними роботами за 

індивідуальним завданням. 

30 Підготовка до занять шляхом 

ознайомлення з попереднім 

матеріалом робота з книгою. 

Вивчення матеріалу для 

самостійного опанування. 

Виконання завдань 

графічних робіт, виконання 

яких розпочато на 

контактному занятті. 

Самооцінка знань. 

30 



5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

5.1. Сумативне оцінювання  

5.1.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 

1 семестр 

№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у 

загальній оцінці  

Дата складання 

1.  Виконання і захист лабораторних і графічних 

робіт згідно індивідуального варіанту 

40 балів / 40% на протязі семестру 

2-15 тиждень 

2.  Проміжна комп’ютерна атестація-тест 

множинного вибору 

15 балів / 15% 8 тиждень 

3.  Підготовка та захист РГР згідно 

індивідуального завдання 

15 балів / 15% до кінця 15 тижня 

4.  Екзамен – креслення (графічне завдання) 

відповідь на білет 

30 балів / 30% терміни 

екзаменаційної сесії 
 

2 семестр 

№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у 

загальній оцінці  

Дата складання 

1.  Виконання і захист лабораторних і графічних 

робіт згідно індивідуального варіанту 

70 балів / 70% на протязі семестру 

2-15 тиждень 

2. Проміжна комп’ютерна атестація-тест 

множинного вибору 

15 балів / 15% 8 тиждень 

3. Підсумкова комп’ютерна атестація-тест 

множинного вибору 

15 балів / 15% 15 тиждень 

 

5.1.2. Критерії оцінювання 

1 семестр 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Виконання і захист 

лабораторних і 

графічних робіт 

згідно 

індивідуального 

варіанту 

<24 балів 24-29 балів 30-35 балів 36-40 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано 

Більшість вимог 

виконано, але 

окремі складові 

відсутні або 

недостатньо 

розкриті  

Виконано усі 

вимоги 

завдання,  але 

є незначні 

зауваження, 

щодо 

оформлення 

Виконано усі 

вимоги 

завдання, 

запропоновано 

власний варіант 

розв’язання 

завдань 

Проміжна 

комп’ютерна 

атестація-тест 

множинного вибору 

<9 балів 9-11 12-13 балів 14-15 балів 

Вірних 

відповідей 

менше 9 із 15 

Вірних відповідей 

9 або 11 із 15 

Вірних 

відповідей 12 

або 13 із 15 

Вірних 

відповідей 14 

або 15 із 15 

Підготовка та захист 

РГР згідно 

індивідуального 

завдання  

 

<9 балів 9-11 12-13 балів 14-15 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано 

Більшість вимог 

виконано, але 

окремі складові 

відсутні або 

недостатньо 

розкриті 

Виконано усі 

вимоги 

завдання,  але 

є незначні 

зауваження, 

Виконано усі 

вимоги завдання 



Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

щодо 

виконання 

Екзамен – креслення 

(графічне завдання) 

відповідь на білет 

<18 балів 18-22 балів 23-26 балів 27-30 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано 

Більшість вимог 

виконано, але 

окремі складові 

відсутні або 

недостатньо 

розкриті 

Виконано усі 

вимоги 

завдання,  але 

є незначні 

зауваження, 

щодо 

виконання 

Виконано усі 

вимоги завдання 

2 семестр 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Виконання і захист 

лабораторних і 

графічних робіт 

згідно 

індивідуального 

варіанту 

<42 балів 42-52 53-62 балів 63-70 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано 

Більшість вимог 

виконано, але 

окремі складові 

відсутні або 

недостатньо 

розкриті  

Виконано усі 

вимоги завдан-

ня,  але є нез-

начні заува-

ження, щодо 

оформлення 

Виконано усі 

вимоги 

завдання, 

запропоновано 

власний варіант 

розв’язання 

завдань 

Проміжна 

комп’ютерна 

атестація-тест 

множинного вибору 

<9 балів 9-11 12-13 балів 14-15 балів 

Вірних 

відповідей 

менше 9 із 15 

Вірних відповідей 

9 або 11 із 15 

Вірних 

відповідей 12 

або 13 із 15 

Вірних 

відповідей 14 

або 15 із 15 

Підсумкова 

комп’ютерна 

атестація-тест 

множинного вибору 

<9 балів 9-11 12-13 балів 14-15 балів 

Вірних 

відповідей 

менше 9 із 15 

Вірних відповідей 

9 або 11 із 15 

Вірних 

відповідей 12 

або 13 із 15 

Вірних 

відповідей 14 

або 15 із 15 

 

5.2. Формативне оцінювання: 

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів 

подальшого удосконалення передбачено 

№ Елементи формативного оцінювання Дата  

1 Виконання лабораторних робіт згідно індивідуального завдання 

під час проведення занять зі зворотним зв'язком від викладача. 
Протягом 2-15 

тижнів 

2 Усний зворотний зв'язок від викладача під час роботи над 

індивідуальним завданнями протягом аудиторних занять. 
Протягом 2-15 

тижнів 

2 Усний зворотній зв'язок від викладача та студентів  підчас 

підготовки РГР  згідно індивідуального завдання. 
Протягом 3-15 

тижнів 

3 Усний зворотній зв'язок від викладача та студентів  після захисту 
РГР  згідно індивідуального завдання  

протягом 15 тижня  

після захисту 
 

Самооцінювання може використовуватися, як елемент сумативного 

оцінювання, так і формативного оцінювання.  
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