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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показни-

ків  

Галузь знань, напрям підготов-

ки, освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна фо-

рма нав-

чання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

10 “Природничі науки” 

183 Виробництво та технології 

Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність 101 Екологія 

183 Технології захисту навко-

лишнього середовища 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання                                            
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 120 

4-й 

Лекції 

Тижневих годин для ден-

ної форми навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи сту-

дента – 5. 

. 

Освітньо-кваліфікаційний рі-

вень: 

молодший спеціаліст 

 

15- год. 

Практичні, семінарські 

15 год. 

Лабораторні 

15 год. 

Самостійна робота 

75 год. 

Індивідуальні завдання: -  

Вид контролю:  

4 семестр – диференційова-

ний залік,  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 0.6; 

для заочної форми  навчання – 0.1. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою викладання “Інженерної графіки та комп’ютерного проектування 

екотехніки” є розвиток просторового уявлення студентів, зокрема освоєння 

правил проекціювання та елементів конструювання, навчання правилам побу-

дови і читання креслень, оволодіння технікою їх виконання. Вивченя правил 

роботи з системою графічного моделювання AutoCAD дасть змогу отримати 

креслення на сучасному рівні.  

Основними завданнями дисципліни є вивчення: 

- методів зображення геометричних форм на площині, тобто засвоєння на-

вичок виконання креслень; 

- геометричних форм за їх плоскими зображеннями, тобто розвиток вміння 

читати креслення; 

- способів розв'язання геометричних задач за плоскими зображеннями гео-

метричних форм; 

- засобів та методів роботи в системі AutoCAD. 

Після вивчення курсу студент повинен знати: 

- головні вимоги стандартів ЄСКД до креслень; 

- правила виконання простих креслень виробів та нанесення розмірів; 

- правила виконання складальних креслень вузлів та виробів; 

- правила читання креслень деталей і складальних креслень вузлів та виро-

бів; 

- команди побудови та редагування креслень у графічній системі AutoCAD; 

- правила зберігання та обміну креслень. 

Студенти повинні мати такі навики: 

- зображення нескладних виробів на комплексному кресленні та аксономе-

тричних проекціях; 

- мисленого уявлення форм та розмірів виробів по їх зображенням на крес-

ленні; 

- техніки виконання креслень які вручну, так і в графічній системі AutoCAD 

Студент повинен вміти: 

- розрізняти зображення об'єктів в ортогональних проекційних системах; 

- зображати геометричні фігури в ортогональних проекційних системах; 

- уявляти форму та положення геометричної фігури у просторі за її проек-

ційним зображенням; 

- будувати на кресленні зображення (включно з аксонометричними проек-

ціями) простих деталей з урахуванням вимог стандартів ЄСКД; 

- зображати найбільш розповсюджені з'єднання деталей; 

- визначити геометричні форми простих деталей з їх зображень та викону-

вати ці зображення; 

- використовувати графічну систему AutoCAD для виконання креслень де-

талей. 
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Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей: 
 

Спеціальність: 101 «Екологія» 

Освітня програма: «Екологія та охорона навколишнього середовища» 

Компетентності, якими повинен ово-

лодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

К02. Навички використання ін-

формаційних і комунікаційних 

технологій. 

К06. Здатність спілкуватися з пред-

ставниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів еко-

номічної діяльності). 

К08. Здатність проведення до-

сліджень на відповідному рівні. 

К11. Здатність оцінювати та забез-

печувати якість виконуваних робіт. 

К18. Здатність до оцінки впливу 

процесів техногенезу на стан на-

вколишнього середовища та вияв-

лення екологічних ризиків, 

пов’язаних з виробничою діяльніс-

тю. 

К20. Здатність проводити екологі-

чний моніторинг та оцінювати по-

точний стан навколишнього сере-

довища. 

К23. Здатність до використання су-

часних інформаційних ресурсів для 

екологічних досліджень. 

ПР08. Уміти проводити пошук інфор-

мації з використанням відповідних 

джерел для прийняття обґрунтованих 

рішень. 

ПР10. Уміти застосовувати програмні 

засоби, ГІС-технології та ресурси інте-

рнету для інформаційного забезпечення 

екологічних досліджень. 

ПР14. Уміти доносити результати дія-

льності до професійної аудиторії та ши-

рокого загалу, робити презентації та по-

відомлення. 

ПР19. Підвищувати професійний рівень 

шляхом продовження освіти та самоос-

віти. 

ПР22. Брати участь у розробці проектів 

і практичних рекомендацій щодо збе-

реження довкілля. 

ПР25. Зберігати та примножувати дося-

гнення і цінності суспільства на основі 

розуміння місця предметної області у 

загальній системі знань, використовува-

ти різні види та форми рухової активно-

сті для ведення здорового способу жит-

тя. 

ПР27. Вміти приймати організаційні, 

нормативно-правові, природоохоронні 

та інші рішення, які забезпечують еко-

логічно-безпечне функціонування інже-

нерно-технічної інфраструктури. 

 
Спеціальність: 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

Освітня програма: «Технології захисту навколишнього середовища» 

Компетентності, якими повинен оволоді-

ти здобувач 
Програмні результати навчання 

К04. Навички використання інфор-

маційних і комунікаційних техно-

логій.  

 

ПР05. Вміти розробляти проекти з 

природоохоронної діяльності та 

управляти комплексними діями щодо 

їх реалізації. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

МОДУЛЬ 1. Інженерна графіка та комп’ютерне проектування екотехніки 

 

Змістовий модуль 1. Інженерна графіка 

Тема 1. Стандарти Системи конструкторської документації (СКД). Оформлення крес-

лень. Формати. Масштаби. Типи ліній. 

Тема 2. Проекційне креслення. Зображення – вигляди, розрізи, перерізи. Штриховка. 

Нанесення розмірів. 

Тема 3. Аксонометричні проекції. Стандартні аксонометричні осі, коефіцієнти спотво-

рення, приведені коефіцієнти. Стандартні аксонометричні проекції. Зображення кривих ліній 

і кіл в стандартних аксонометричних проекціях. Побудова овалів 

Змістовий модуль 2. Основи машинобудівного креслення 
Тема 4 Різьби та елементи деталей з різьбою. Зображення різьби на кресленні та її по-

значення. 

Тема 5. Особливості виконання ескізів машинобудівних деталей з натури. Вибір голов-

ного вигляду та кількості основних видів. Розрізи та перерізи. Визначення та нанесення роз-

мірів. Позначення матеріалів на кресленні. 

Тема 6 Різьбові з’єднання. З’єднання деталей болтом та шпилькою (фрагменти техніч-

них вузлів). Особливості виконання машинобудівних складальних креслень. Специфікація. 

Тема 7. Читання складальних машинобудівних креслень (деталювання). Вибір головно-

го вигляду і кількості основних виглядів, виконання розрізів та перерізів. Визначення і нане-

сення розмірів. Виконання ескізу та робочого креслення деталі за складальним кресленням 

 

Змістовий модуль 2. Комп’ютерне проектування екотехніки. 

Тема 1. Графічний інтерфейс і файл креслення системи AutoCAD. Вікно графічного ре-

дактора. Головне меню. Панелі інструментів, піктограми. Випадаючи меню. Формати збері-

гання креслень. Налагодження параметрів креслення, команди LIITS, ZOOM. Режими SNAP, 

GRID, ORTHO.  

Тема 2. Шари на кресленнях. Їх властивості, способи налагодження. Типи ліній, їх за-

вантаження. Постійна об’єктна прив’язка . Побудова графічних примітивів. Команди LINE, 

RECTANGLE, CIRCLE. Команди ARC, ELLIPS, POLIGON, DONUT. Написання тексту на 

кресленнях.  

Тема 3. Редагування креслень. Способи вибору об’єктів. Команди простого редагуван-

ня креслень ERASE, MOVE, COPY, ROTATE Команди конструктивного редагування 

об’єктів MIRROR, OFFSET, TRIM, EXTEND, STRETCH.  

Тема 4. Штриховка на кресленнях. Способи вибору та налагодження її параметрів. На-

несення та редагування розмірів. Асоціативні розміри. Способи підготовки креслення до ви-

воду на графічний пристрій. Простір моделі та простір аркуша. 

Тема 5. Створення моделей стандартних тіл (паралелепіпед, циліндр, конус, тор, куля, 

клин). Спосіб видавлювання. Операції булевої алгебри (об’єднання, віднімання, перетин) при 

формуванні моделей. 

Тема 6. Видові екрани простору моделі та простору аркуша. Їх створення та налашту-

вання параметрів. Формування креслення для виводу на графічний пристрій. 

Тема 7. Формування об’ємних тіл способом обертання навколо осі. Команда SLICE 

відсічення тіл лощинами. Створення креслення у чотирьох видових екранах. 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Інженерна графіка та комп’ютерне проектування екотехніки 

Змістовий модуль 1. Інженерна графіка 

Тема 1. Стандарти Системи конструк-

торської документації (СКД). Оформлен-

ня креслень. Формати. Масштаби. Типи 

ліній. 

8 3 - - - 5       

Тема 2. Проекційне креслення. Зобра-

ження – вигляди, розрізи, перерізи. 

Штриховка. Нанесення розмірів. 

17 3 4 – - 10       

Тема 3. Аксонометричні проекції. Стан-

дартні аксонометричні осі, коефіцієнти 

спотворення, приведені коефіцієнти. 

Стандартні аксонометричні проекції. 

Зображення кривих ліній і кіл в стан-

дартних аксонометричних проекціях. По-

будова овалів 

11 2 3   6       

Тема 4 Різьби та елементи деталей з різь-

бою. Зображення різьби на кресленні та її 

позначення. 

9 1 2 – - 6       

Тема 5. Особливості виконання ескізів 

машинобудівних деталей з натури. Вибір 

головного вигляду та кількості основних 

видів. Розрізи та перерізи. Визначення та 

нанесення розмірів. Позначення ма-

теріалів на кресленні. 

10 2 2 – - 6       

Тема 6. Різьбові з’єднання. 

З’єднання деталей болтом та шпилькою 

(фрагменти технічних вузлів). Особли-

10 2 2 – - 6       
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вості виконання машинобудівних скла-

дальних креслень. Специфікація. 

Тема 7 Читання складальних машино-

будівних креслень (деталювання). Вибір 

головного вигляду і кількості основних 

виглядів, виконання розрізів та перерізів. 

Визначення і нанесення розмірів. Вико-

нання ескізу та робочого креслення де-

талі за складальним кресленням 

10 2 2  - 6       

Разом за змістовим модулем 1 75 15 15 – - 45       

Змістовий модуль 2. Комп’ютерне проектування екотехніки 

Тема 1. Графічний інтерфейс і файл кре-

слення системи AutoCAD. Вікно графіч-

ного редактора. Головне меню. Панелі 

інструментів, піктограми. Випадаючі ме-

ню. Формати зберігання креслень. Нала-

годження параметрів креслення, команди 

LIITS, ZOOM. Режими SNAP, GRID, OR-

THO.  

5 -  2 - 3       

Тема 2. Шари на кресленнях. Їх власти-

вості, способи налагодження. Типи ліній, 

їх завантаження. Постійна об’єктна 

прив’язка . Побудова графічних приміти-

вів. Команди LINE, RECTANGLE, CIR-

CLE. Команди ARC, ELLIPS, POLIGON, 

DONUT. Написання тексту на креслен-

нях. 

6 -  2 - 4       

Тема 3. Редагування креслень. Способи 

вибору об’єктів. Команди простого реда-

гування креслень ERASE, MOVE, COPY, 

ROTATE Команди конструктивного ре-

дагування об’єктів MIRROR, OFFSET, 

TRIM, EXTEND, STRETCH. 

6 -  2  4       
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Тема 4. Штриховка на кресленнях. Спо-

соби вибору та налагодження її парамет-

рів. Нанесення та редагування розмірів. 

Асоціативні розміри. Способи підготовки 

креслення до виводу на графічний прист-

рій. Простір моделі та простір аркуша.  

6 -  2 - 4       

Тема 5. Створення моделей стандартних 

тіл (паралелепіпед, циліндр, конус, тор, 

куля, клин). Спосіб видавлювання. Опе-

рації булевої алгебри (об’єднання, відні-

мання, перетин) при формуванні моде-

лей. 

8 -  2 - 6       

Тема 6. Видові екрани простору моделі 

та простору аркуша. Їх створення та на-

лаштування параметрів. Формування 

креслення для виводу на графічний при-

стрій. 

5 -  2 - 3       

Тема 7. Формування об’ємних тіл спосо-

бом обертання навколо осі. Команда 

SLICE відсічення тіл площинами. Ство-

рення креслення у чотирьох видових ек-

ранах 

9 -  3 - 6       

Разом за змістовим модулем 2 45 -  15 - 30       

Усього годин за 1 модулем 120 15 15 15 - 75       

Разом 120 15 15 15 - 75       



6. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

МОДУЛЬ 1 

1 Вступ. Конструкторська документація. Стандарти Єдиної системи 

конструкторської документації (ЄСКД). Оформлення креслень. 

Формати, масштаби, лінії, шрифти. Основний напис. Основні пра-

вила нанесення розмірів. Видача завдання на титульний аркуш 

повного обсягу. 

1 

2 Проекційне креслення. Зображення – вигляди, розрізи, перерізи. 

Розрізи прості та складні. Перерізи накладені та винесені на крес-

ленні. Штриховка. Нанесення розмірів. Видача завдання та вико-

нання аркуша 01 – Креслення деталі з натури. 

1 

3 Проекційне креслення. Особливості виконання креслення деталі 

та нанесення розмірів за аксонометричною проекцією. Виконання 

аркуша 02 – Креслення деталі з аксонометрії. 

1 

4 Проекційне креслення. Особливості виконання креслення деталі 

та нанесення розмірів за двома заданими її виглядами. Виконання 

аркуша 03 – Креслення деталі за двома її видами. 

1 

5 Завершення виконання завдань з проекційного креслення – трьох 

деталей 

1 

6 Аксонометричні проекції. Стандартні аксонометричні осі, коефі-

цієнти спотворення, наведені коефіцієнти. Стандартні аксономет-

ричні проекції. Зображення кіл в аксонометричних проекціях. Ви-

дача та виконання графічного завдання на аркуш 04 – Аксономет-

рична проекція деталі за аркушем 01 або 03 

1 

7 Різьби та елементи деталей з різьбою. Зображення різьби на крес-

ленні та її позначення. Правила виконання креслень кріпильних 

виробів (пояснення). 

1 

8 Виконання креслення “Кріпильні вироби” із зображенням болта, 

гайки, шайби та шпильки. Розташування на форматному аркуші, 

позначення розмірів. (аркуш 05) 

1 

9 Особливості виконання ескізів машинобудівних деталей з натури. 

Вибір головного вигляду та кількості основних видів. Розрізи та 

перерізи. Визначення та нанесення розмірів. Позначення ма-

теріалів на кресленні. Видача та виконання ескізу машинобудівної 

деталі з натури – аркуш 06 

1 

10 Різьбові з’єднання. З’єднання деталей болтом та шпилькою (фра-

гменти технічних вузлів). Креслення спрощене (без фасок). Особ-

ливості виконання машинобудівних складальних креслень. Спе-

цифікація. Видача та виконання графічного завдання на аркуш 07 

– Різьбові з’єднання  

1 

11 Читання складальних креслень машинобудівних деталей. Вико-

нання ескізу деталі за складальним кресленням. Компонування 

ескізу. Вибір головного вигляду та кількості основних виглядів, 

виконання розрізів та перерізів. Визначення і нанесення розмірів. 

Видача завдання на аркуш 08 – Ескіз деталі за складальним крес-

ленням 

1 

12 Правила виконання ескізів машинобудівних деталей із складаль-

ного креслення. Компонування ескізу. Виконання ескізу деталі за 

складальним кресленням машинобудівного вузла (аркуш 08). 

1 

13 Виконання робочого креслення деталі за складальним кресленням 

(за аркушем 08). Умовності і спрощення при виконанні робочих 

1 
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креслень. Компонування креслення, розташування виглядів, ро-

зрізів. Нанесення розмірів, позначення матеріалів. Аркуш 09 – Ро-

боче креслення деталі за складальним кресленням 

14 Залікова робота. Ескіз машинобудівної деталі за складальним 

кресленням з нанесенням розмірів і виконанням наочного зобра-

ження деталі від руки  

1 

15 Прийом заліків з інженерної графіки 1 

 

 

7. Теми лабораторних робіт 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

МОДУЛЬ 2 

1 Вивчення графічного інтерфейсу системи AutoCAD. Головне ме-

ню. Панелі інструментів, піктограми. Випадаючи меню. Способи 

зберігання креслень. Налагодження параметрів креслення, коман-

ди LIITS, ZOOM. Використання режимів SNAP, GRID, ORTHO. 

Виконання завдання «Титульний аркуш» до альбому завдань з 

комп’ютерної графіки та рамки головного надпису для креслень. 

2 

2 Шари на кресленнях. Їх властивості, способи налагодження. Типи 

ліній, їх завантаження. Постійна об’єктна прив’язка Побудова 

графічних примітивів. Команди LINE, RECTANGLE, CIRCLE. 

Команди ARC, ELLIPS, POLIGON, DONUT. Надписання тексту 

на кресленнях. Виконання рамки головного надпису. 

2 

3 Редагування креслень. Способи вибору об’єктів. Команди просто-

го редагування креслень ERASE, MOVE, COPY, ROTATE Коман-

ди конструктивного редагування об’єктів MIRROR, OFFSET, 

TRIM, EXTEND, STRETCH. Виконання аркуша «Геометричне 

креслення». 

2 

4 Штриховка на кресленнях. Способи вибору та налагодження її па-

раметрів. Нанесення та редагування розмірів. Асоціативні розмі-

ри. Способи підготовки креслення до виводу на графічний прист-

рій. Простір моделі та простір аркуша. Друкування креслень 

2 

5 Створення моделей стандартних тіл (паралелепіпед, циліндр, ко-

нус, тор, куля, клин). Спосіб видавлювання. Операції булевої ал-

гебри (об’єднання, віднімання, перетин) при формуванні моделей. 

Виконання креслення твердотільної моделі деталі за заданими 

двома проекціями. 

2 

6 Формування об’ємних тіл способом обертання навколо осі. Ко-

манда SLICE відсічення тіл площинами Створення моделі тіла 

обертання, виконання ліній зрізу. 

2 

7 Видові екрани простору моделі та простору аркуша. . Їх створення 

та налаштування параметрів.Формування креслення моделі тіла 

обертання у чотирьох видових екранах. Формування креслення 

для виводу зображення на графічний пристрій. 

2 

8 Залікова робота з комп’ютерного проектування машинобудівних 

деталей. 

1 
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8. Самостійна робота 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

МОДУЛЬ 1 

1 Пророблення стандартів, що регламентують правила оформлення 

графічної документації (ГОСТ 2.301-68 – Формати, ГОСТ 2.302-68 – 

Масштаби, ГОСТ 2.303-68 – Лінії, ГОСТ 2.301-81 – Шрифти, ГОСТ 

2.104-68 – Основний напис). Виконання титульного аркуша у повно-

му обсязі в тонких лініях. 

5 

2 Пророблення матеріалу з геометричного креслення. Побудова спря-

жень, ухилів, конусностей, нанесення розмірів. Виконання завдання 

з геометричного креслення (аркуш 01) 

5 

3 Пророблення матеріалу з проекційного креслення. Зображення – ви-

гляди, розрізи, перерізи, умовності їх виконання. Нанесення роз-

мірів. (аркуші 02, 03, 04). 

5 

4 Пророблення матеріалу з аксонометричні проекції. Аксонометричні 

осі, коефіцієнти спотворення. Стандартні аксонометричні проекції. 

Зображення кіл в аксонометричних проекціях (аркуш 05).  

5 

5 Пророблення матеріалу на тему різьби. Зображення різьби на крес-

ленні та її позначення. Особливості виконання креслень кріпильних 

виробів (аркуш 06). 

5 

6 Пророблення матеріалу на тему різьбові з’єднання. Особливості зоб-

раження різьби у з’єднаннях та її позначення. З’єднання болтом та 

шпилькою (фрагменти технічних вузлів, аркуш 07). 

5 

7 Особливості виконання ескізів машинобудівних деталей з натури. 

Підбір формату. Вибір головного вигляду та кількості основних ви-

глядів. Розрізи та перерізи. Визначення та нанесення розмірів. По-

значення матеріалів на кресленні. Виконання ескізу машинобудівної 

деталі (аркуш 08). 

5 

8 Пророблення матеріалу з особливостей виконання та читання скла-

дальних креслень. Специфікація. Виконання ескізу деталі за скла-

дальним кресленням (аркуш 10). 

5 

9 Пророблення матеріалу з особливостей читання складальних 

креслень. Виконання робочого креслення деталі за складальним 

кресленням (аркуш 11) 

5 

МОДУЛЬ 2 

1 Вивчення графічного інтерфейсу системи AutoCAD. Головне меню. 

Панелі інструментів, піктограми. Випадаючи меню. Способи збері-

гання креслень. Налагодження параметрів креслення, команди LIITS, 

ZOOM. Використання режимів SNAP, GRID, ORTHO. Виконання за-

вдання «Титульний аркуш» до альбому завдань з комп’ютерної гра-

фіки та рамки головного надпису для креслень. 

4 

2 Шари на кресленнях. Їх властивості, способи налагодження. Типи 

ліній, їх завантаження. Постійна об’єктна прив’язка Побудова графі-

чних примітивів. Команди LINE, RECTANGLE, CIRCLE. Команди 

ARC, ELLIPS, POLIGON, DONUT. Надписання тексту на креслен-

нях. Виконання рамки головного надпису. 

4 

3 Редагування креслень. Способи вибору об’єктів. Команди простого 

редагування креслень ERASE, MOVE, COPY, ROTATE Команди 

конструктивного редагування об’єктів MIRROR, OFFSET, TRIM, 

EXTEND, STRETCH. Виконання аркуша «Геометричне креслення». 

4 
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4 Штриховка на кресленнях. Способи вибору та налагодження її пара-

метрів. Нанесення та редагування розмірів. Асоціативні розміри. 

Способи підготовки креслення до виводу на графічний пристрій. 

Простір моделі та простір аркуша. Друкування креслень 

4 

5 Створення моделей стандартних тіл (паралелепіпед, циліндр, конус, 

тор, куля, клин). Спосіб видавлювання. Операції булевої алгебри 

(об’єднання, віднімання, перетин) при формуванні моделей. Вико-

нання креслення твердотільної моделі деталі за заданими двома про-

екціями. 

4 

6 Формування об’ємних тіл способом обертання навколо осі. Команда 

SLICE відсічення тіл площинами Створення моделі тіла обертання, 

виконання ліній зрізу. 

4 

7 Видові екрани простору моделі та простору аркуша. . Їх створення та 

налаштування параметрів.Формування креслення моделі тіла обер-

тання у чотирьох видових екранах. Формування креслення для виво-

ду зображення на графічний пристрій. 

4 

8 Вивчення роботи з простором аркуша для формування файлу до ви-

ведення на графічний пристрій. 

2 

 

10. Методи навчання 
Під час викладання дисциплін використовуються майже всі відомі методи навчання. За 

зовнішніми ознаками діяльності викладача та студентів: лекції, бесіди, інструктажі, демонст-

рація, розв’язання задач, робота з літературою. За джерелом отримання знань: вербальні 

(словесні), наочні (демонстрація плакатів, схем, використання технічних засобів тощо) та 

практичні (практичні завдання). За критерієм степені самостійності та творчості в діяльності: 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, дослідницький та конструктивний методи. 
 

11. Методи контролю 
Для поточної перевірки знань студентів використовується форма опитування на кож-

ному практичному та лабораторному занятті, а також під час захисту виконаних аудитор-

них та домашніх завдань. Крім того проводиться атестація студентів та залікові роботи. 

Фориою контроля рівня засвоєння студентами лекційного матеріалу та навичок, здо-

бутих на практичних та лабораторних заняттях, є диференційований залік, оцінка за який 

виставляється у відповідну відомість і складається з оцінки поточної активності студента та 

оцінок за модульні контрольні заходи. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

 

Змістовий модуль №1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

60 
2 8 10 10 10 10 10 

практ. 1 5 5 5 5 5 5 

сам. р. 1 3 5 5 5 5 5 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

 Змістовий модуль №2 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

40 
 5 5 6 6 6 6 6 

практ. 3 3 3 3 3 3 3 

сам. р. 2 2 3 3 3 3 3 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового про-

екту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можли-

вістю повторного скла-

дання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дис-

ципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням дисци-

пліни 

 

13. Методичне забезпечення 
Під час вивчення курсу "Інженерна графіка та комп’ютерне проектування екотехніки" 

використовуються різні навчально-методичні матеріали та технічні засоби навчання. Серед 

них: 

1. моделі по темах: "Проекційне креслення", "Різьбові вироби та з'єднання", "Профілі 

прокатних сталей", "Складальні креслення суднової запірної арматури". 

2. фільми по темах: "Проекційне креслення", "Аксонометричні проекції", "Різьба та 

різьбові з'єднання". 

3. плакати по темах: "Креслярські шрифти", "Нанесення розмірів", "Розрізи та перети-

ни", "Аксонометричні проекції", "Різьби та різьбові з'єднання", "Складальне креслення ма-

шинобудівного вузла". 

Виконання завдань з комп’ютерної графіки здійснюється після проробки матеріалу, що 

пояснювався, та вивчення лабораторних робіт з використанням ПЕОМ в спеціалізованому 

комп’ютерному класі НУК. Використовується 2013 версія графічної системи AUTOCAD. 



 15 

14. Рекомендована література 
Базова 

Модуль 1 

1. Борисенко В.Д., Бідніченко О.Г. Аксонометричні проекції: Навчальний посібник. – 

Миколаїв: НУК, 2009. – 56с. 

2. Борисенко В.Д., Кремсал В.Ю., Кукліна О.Ю. Правила оформлення креслень: Мето-

дичні вказівки. – Миколаїв: НУК, 2006. – 52 с. 

3. Інженерна та комп’ютерна графіка/ В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкори-

тов, І.А. Скидан. За ред. В.Є. Михайленка. – 2-ге вид., перероб. – К.: Вища школа, 2001. – 350 

с. 

4. Михайленко В.Е., Пономарев А.М. Инженерная графика. – Киев: Вища школа, 1985. – 

295 с. 

5. Справочное руководство по черчению/ В.Н. Богданов, И.Ф. Малежик, А.П. Верхола и 

др. – М.: Машиностроение, 1989. – 864 с. 

6. Техническое черчение / Е.И. Годик, В.М. Лысянский, В.Е. Михайленко, А.М. Поно-

марев. – Киев: Вища школа, 1983. – 440 с. 

Модуль 2 

7. Борисенко В.Д. Основи об’ємних зображень у середовищі проектування AutoCAD: 

навчальний посібник / В.Д. Борисенко, О.Г. Бідніченко, Д.В. Котляр. – Миколаїв: НУК, 2012. 

– 336 с. 

8. Полещук Н.Н. AutoCAD 2010 – СПб: БХВ-Петербург. 2009. – 800 с.: ил. +CD ROM –

(В подлиннике)  

9. Хаус Рон. Использование AutoCAD 2000. Специальное издание: Пер. с англ.: Уч. пос. 

– М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. – 832 с.:ил. – Парал. тит. Англ. 

10. Финкельштейн Эл. AutoCAD 2002. Библия пользователя.: Пер. с англ. – М.: Издатель-

ский дом “Вильямс”, 2004. – 1072 с. Ил. – Парал. тит. англ. 

11. Ткачев Д.А. AutoCAD 2004: Самоучитель – Киев:BHV; СПб.: Питер, 2004. – 432 с.:ил. 

Допоміжна 

Модуль 1 

1. Антонов Е.К., Байбарак А.Г., Лясковская Г.П. Резьбовые соединения: Методиче-

ские указания. – Николаев: НКИ, 1981. – 23 с. 

2. Антонов Е.К., Камененцкая А.В. Методические указания к выполнению надписей 

чертежным шрифтом. – Николаев: НКИ, 1989. – 12 с. 

3. Антонов Е.К., Кондратьева Т.Г. Проекционное черчение: Методические указания. – 

Николаев: НКИ, 1990. – 29 с. 

4. Антонов Е.К., Конопляник В.Г. Геометрическое черчение: Методические указа-

ния. – Николаев, НКИ, 1990. – 17 с. 

5. Антонов Е.К., Липин В.Г. Аксонометрические проекции: Методические указания. 

– Николаев: НКИ, 1991. – 23 с. 

6. Антонов Е.К., Никитин М.Н. Методические указания к выполнению задания по 

черчению «Ескизы и рабочие чертежи машиностроительных деталей». – Николаев: НКИ, 

1978. – 19 с. 

7. Волик А.С., Владинец Г.И. Резьбовые соединения: Методические указания. – Ни-

колаев: НКИ, 1990. – 30 с. 

8. Воробйов Л.П., Ткач М.Р. Геометричне креслення: Методичні вказівки. Миколаїв: 

УДМТУ, 1999. – 20 с. 

9. Годик Е.И., Хаскин А.М. Справочное руководство по черчению. – М.: Машино-

строение, 1974. – 696 с. 

10. Егошин Р.А., Моргун А.К., Градиль В.П. Справочник по единой системе кон-

структорской документации. – Харьков: Прапор, 1975. – 303 с. 

11. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение. – М.: Высшая школа, 1988. – 

351 с. 
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12. Методическое руководство по простановке размеров на машиностроительных 

чертежах/ Е.К. Антонов, Л.А. Андреева, А.Г. Байбарак, Л.В. Добровольская. – Николаев: 

НКИ, 1979. – 28 с. 

13. Методическое руководство по чтению и деталированию сборочных машиностро-

ительных чертежей/ Е.К. Антонов, В.Е. Кремсал, Г.П. Лясковская, В.И. Селина. – Никола-

ев:НКИ, 1979. – 18 с. 

14. Суворов С.Г., Суворова Н.С. Машиностроительное черчение в вопросах и отве-

тах. Справочник. – М.: Машиностроение, 1984. – 352 с. 

15. Федоренко В.А., Шошин А.И. Справочник по машиностроительному черчению. – 

14-е изд., перераб. и доп. Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1983. – 416 с. 

Модуль 2 

16. Беляков С.Ю., Ткач М.Р., Щулежко С.В. Методичні вказівки до виконання курсової 

роботи з комп’ютерної графіки. – Миколаїв: УДМТУ, 2000. – 32 с. 

17. Бідніченко О.Г. Команди редагування двовимірних графічних примітивів у системі 

AutoCAD: Навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 2006. – 64 с. 

18. Бідніченко О.Г., Кремсал В.Ф., Слободян С.О. Побудова графічних зображень у сис-

темі AutoCAD: Навчальний посібник. – Миколаїв: УДМТУ, 2001. – 44 с. 

19. AutoCAD 2004 для «чайников».: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 

– 368 с. : ил. – Парал. тит. англ. 
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Додаток 1 

Перелік питань до самостійної роботи студентів 
 

МОДУЛЬ 1. Інженерна графіка 
 

Змістовий модуль 1. Основні правила виконання і оформлення креслень 

1. Що називають форматом? Чим відрізняється основний формат від до-

даткового? 

2. Як проводять рамку креслення? 

3. Де розміщують основний напис та графу 26? Які їх розміри? 

4. Які основні типи ліній застосовуються під час виконання креслень? Які 

співвідношення між їх товщинами? 

5. У яких межах можна вибирати довжину штрихів для штрихової та 

штрихпунктирної лінії? 

6. Що таке масштаб зображення? На які три групи вони поділяються? 

7. Які розміри та типи шрифтів застосовують у машинобудівному креслен-

ні? 

8. Які загальні правила виконання штриховки на кресленнях? 

9. Як виконують штриховку двох суміжних деталей? 

10. Як проводять розмірні та виносні лінії для прямолінійного відрізка? 

кола? дуги? кута? 

11. На якій мінімальній відстані проводять розмірну лінію від контуру? від 

паралельної розмірної лінії? 

12. Як записують розмірні числа при різних нахилах розмірних ліній для 

лінійних розмірів? для кутових розмірів? 

13. Як виконують розмірні лінії та наносять розмірні числа, якщо не виста-

чає місця для стрілок та чисел? 

14. Як проставляють розміри радіусів і діаметрів? 

15. Що називають конусністю і нахилом? 

16. Які правила нанесення розмірів конусності та нахилів? 

17. Що називають спряженням? Які його основні елементи? 

18. Яке спряження називають зовнішнім, внутрішнім, змішаним? 

19. Що таке коробова крива? 

20. Що називають виглядом? Які є основні вигляди? 

21. Як розміщують та позначають основні вигляди? 

22. Які вигляди називають додатковими? Як їх розміщують та позначають? 

23. Чим відрізняються місцеві вигляди від додаткових? 

24. У чому відмінність між розрізом і перерізом? 

25. Як поділяють розрізи залежно від кількості січних площин? 

26. Як виконують місцевий розріз? 

27. У яких випадках прості розрізи не позначаються? 

28. Як оформити поєднання частини вигляду з частиною розрізу? 

29. Чим відрізняється накладений переріз від винесеного? Коли переріз не 

позначається? 

30. Як виконують кілька однакових перерізів, що належать одному пред-

мету? 
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31. Що називають виносним елементом і як його виконують? 

32. Яка умовність дозволяється при зображенні симетричних зображень? 

33. Як зображують кілька однакових рівномірно розміщених елементів? 
 

Змістовий модуль 2. Основи машинобудівного креслення. 

1. Що називають різьбою? Назовіть основні їх види. 

2. Як позначають на кресленнях метричні різьби з крупним і дрібним кро-

ком? 

3. Як показують у розрізі болти, гвинти, шпильки, вали тощо? 

4. Із яких деталей складається болтове з’єднання? 

5. Як визначається довжина болта для з’єднання деталей? 

6. Які розміри вказують на кресленні болтового з’єднання? 

7. З яких деталей складається з’єднання шпилькою? 

8. За якими умовними співвідношеннями креслять шпильку і гніздо під 

шпильку? 

9. Чому дорівнює відстань від кінця шпильки до кінця різьби в гнізді?   

10. Як зображують на розрізі тонкі стінки та ребра жорсткості? 

11. З чого складається робоче креслення деталі? 

12. Які вимоги ставлять до зображень деталі на робочому кресленні? 

13. Що таке технологічні, конструкторські та вимірювальні бази деталі?   

14. Як наносять розміри при ланцюговому, координатному та комбінова-

ному способах? 

15. У чому полягає загальне правило позначення матеріалів на кресленнях? 

16. Які розміри називають довідковими та як їх наносять на кресленні? 

17. Чим відрізняється ескіз деталі від її робочого креслення? 

18. Які рознімні та нерознімні з’єднання найбільше застосовують у тех-

ніці? 

19. Яки види різьби розрізняють залежно від її профілю? 

20. Які основні види кріпильних деталей? Призначення їх. 

21. Які спрощення допускають при зображенні різьбових з’єднань? 

22. Що таке збіг різьби і яке його застосування? 

23. Які креслення називають складальними? 

24. Що, крім зображень, містить складальне креслення? 

25. Як визначають розміри деталей при деталюванні? 

26. Що розуміють під читанням кресленням? 

27. Яка послідовність читання креслення? 

28. Які основні особливості суднобудівного креслення? 

 

МОДУЛЬ 2. Комп’ютерне проектування екотехніки 

1. Який геометричний образ будується командою AutoCAD POINT? 

2. Який геометричний образ будується командою AutoCAD LINE? 

3. Який геометричний образ будується командою AutoCAD TRACE? 

4. Який геометричний образ будується командою AutoCAD ARC? 

5. Який геометричний образ будується командою AutoCAD CIRCLE? 

6. Який геометричний образ будується командою AutoCAD POLYGON? 

7. Який геометричний образ будується командою AutoCAD ELLIPS? 
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8. Який геометричний образ будується командою AutoCAD DTEXT? 

9. Який геометричний образ будується командою AutoCAD DIMENSION? 

10. Який геометричний образ будується командою AutoCAD BLOCK? 

11. Який геометричний образ будується командою AutoCAD PLINE? 

12. Яка операція редагування виконується командою ARRAY? 

13. Яка операція редагування виконується командою BREAK? 

14. Яка операція редагування виконується командою CHAMFER? 

15. Яка операція редагування виконується командою COPY? 

16. Яка операція редагування виконується командою ERASE? 

17. Яка операція редагування виконується командою MlRROR? 

18. Яка операція редагування виконується командою MOVE? 

19. Яка операція редагування виконується командою PEDIT? 

20. Яка операція редагування виконується командою ROTATE? 

21. Яка операція редагування виконується командою UNDO? 

22. Як завершується створення креслення командою SAVE? 

23. Як завершується створення креслення командою END? 

24. Як завершується створення креслення командою QUIT? 

25. 3 якою метою використовується команда REDRAW? 

26. 3 якою метою використовується команда REGEN? 

27. 3 якою метою використовується команда ZOOM? 

28. Які розміри креслення створюються командою DIM, horiz? 

29. Які розміри креслення створюються командою DIM, vertical? 

30. Які розміри креслення створюються командою DIM, align? 

31. Які розміри креслення створюються командою DIM, rotate? 

32. Які розміри креслення створюються командою DIM, angular? 

33. Які розміри креслення створюються командою DM, radius? 

34. Які розміри креслення створюються командою DIM, diametr? 

35. Які розміри креслення створюються командою DIM, leader? 

 

 


