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1. Анотація до дисципліни 
Інженерна графіка є однією з дисциплін, які складають основу інженерної освіти і має першочергове значення в становленні майбутнього 

спеціаліста. Основою інженерної графіки є просторове мислення, яке формується на протязі всього навчання та має два етапи – базовий і 
професійний. 

На базовому етапі формування просторової уяви студента необхідно: отримати навички графічного моделювання; виконувати два види 
зображень – на площині (креслення в проекціях) та в тривимірному просторі (аксонометричні зображення); розуміти особливості взаємного 
розташування геометричних тіл та поверхонь (видимість елементів, перетин), оволодіти прийомами та методами їх побудови; набути базових 
знань роботи в системах автоматизованого проектування (САПР), переносити в них сформоване в уяві зображення та будувати двовимірні 
креслення, а також тривимірні моделі. Забезпечується основа для створення і розуміння креслень та 3D об'єктів та розвиваються можливості 
просторової візуалізації. 

На професійному етапі необхідно забезпечити вміння: дослідження конструкції будівель і споруд, проектування їх систем, формування в 
уяві процесів будівництва, виконання креслень машин і механізмів, схем і графіків; конструювання вузлів будівельних конструкцій та їх 
елементів, формування в уяві процесу виготовлення та конструктивних особливостей елементів будівництва; поглиблене вивчення можливостей 
систем автоматизованого проектування, формування в уяві образу складних геометричних форм, побудова тривимірних моделей складальних 
креслень; швидкого формування в уяві образів механізмів машин їх елементів, процесу їх роботи, здатність відтворити ці образи в системах 
автоматизованого проектування, побудова моделей та креслень. Також «Інженерна графіка» покликана навчити студента вищого технічного 
навчального закладу зображати геометричні форми на площинах, а по їхнім зображенням відтворити ці форми в просторі і уміти розв'язувати 
задачі геометричного характеру. 
 

2. Мета і завдання дисципліни 
Мета дисципліни - формування у здобувачів  освітнього ступеню бакалавр компетентностей, які полягають у розвитку просторового 

мислення та здібностей студентів до аналізу геометричних форм; засвоєнні основних положень стандартів; опануванні кресленням, як засобом 
передачі графічної інформації; дати студентам необхідні теоретичні знання із закономірностей побудов просторових форм (сукупності точок, 
ліній та поверхонь) на площині; сформувати практичні навички щодо виконання зображень різноманітних сполучень геометричних форм на 
площині, а також уміти проводити дослідження та їх вимірювання, при цьому припускаючи перетворення зображень; розвинути у студентів 
просторове мислення, розв’язуючи математичні задачі в графічній інтерпретації; 

ФК2 - Здатність застосовувати у професійній діяльності досягнення науки, інноваційні та комп’ютерні технології, сучасні машини, 
обладнання, матеріали і конструкції. 

ФК 4. Здатність розробляти об’ємно-планувальні рішення об’єктів професіональної діяльності та  використовувати їх для подальшого 
проектування 

ФК5 - Здатність виконувати інженерні розрахунки конструктивних елементів об’єктів професійної діяльності. 
ФК19 - Здатність створювати та використовувати технічну документацію з урахуванням сучасних вимог нормативної документації в галузі 

будівництва. 
Цілі навчальної дисципліни: навчити студентів створювати проекції об’єкта, який відповідав би наперед заданим геометричним та іншим 

вимогам; розкрити теоретичні основи побудови зображень на будівельних кресленнях, необхідні для їх виконання і читання на основі методів 
прямокутного проекціювання; сформувати практичні навички оформлення технічної документації; дати студентам необхідні основи проектування 



і конструювання машин та механізмів; будівель і споруд, навчити студентів працювати із стандартами ЄСКД, СНіП, ДСТУ та довідниковою 
літературою; розвинути у студентів творчі здібності, уміння відображати власні ідеї за допомогою зображень, сформувати інтерес до науково-
дослідницької роботи, а також самостійність та відповідальність у роботі. 

3. Формат дисципліни 
Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає  для засвоєння  дисципліни  традиційні лекційні заняття із застосуванням електронних презентацій, 
поєднуючи із практичними роботами. 

Формат очний (offline / Face to face) 
Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 
 

4. Результати навчання  
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 
 - методи побудови зображень просторових об'єктів на площині; 
 - способи розв'язання задач, які пов'язанні із просторовими об'єктами; 
 - основні положення стандартів щодо оформлення та виконання креслень, схем і текстових конструкторських документів. 
Вміти: 
РН 02 - Визначати шляхи розв’язання інженерно-технічних задач у професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх результати. 
РН 04 - Описувати будову об’єктів професійної діяльності, пояснювати їх призначення, принципи та режими роботи. 
РН 10 - Розробляти технічну документацію на проектування , зведення та експлуатацію об’єктів професійної діяльності в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних технологій. 
РН 16 - Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі професійної діяльності, відповідати за роботу, що 

виконується. 
РН 17 - Розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних мереж. 
- аналізувати форми предметів; 
 - визначати положення та натуральні величини їх елементів, відстані між ними; 
 - виконувати і читати зображення предметів на основі методу прямокутного проекціювання; 
 - виконувати креслення деталей, що входять до складальної одиниці; 
 - виконувати і читати креслення за спеціальністю; 
 - виконувати креслення в системах автоматизованого проектування (САПР) [РН 10, РН17, ФК5, ФК19]. 
Набути соціальних навичок (soft-skills): 
 -  здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал, взаємодіяти в проектній діяльності; 
 - небайдуже ставлення до участі у громадських суспільних заходах, спрямованих на підтримку здорового способу життя оточуючих; 
 - усвідомлювати потребу навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань з високим 

рівнем автономності. 



 
5. Обсяг дисципліни 

 
Вид заняття Кількість годин 

 1 семестр 2 семестр 
лекції 28 - 

практичні 28 28 
самостійна робота 64 32 

Всього 120 60 
 

6. Ознаки дисципліни 
 

Рік 
викладання 

Курс 
(рік 

навчання) 

Семестр Спеціальність Кількість 
кредитів 
/ годин 

Кількість 
змістових 
модулів 

Вид підсумкового 
контролю 

Нормативна / вибіркова 

2020-2021 1 1,2 192 Будівництво 
та цивільна 
інженерія 

6/180 4 Екзамен, залік Нормативна 

 
 

7. Пререквізити 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Інженерна графіка» значно підвищиться, якщо студент попередньо опанував матеріал таких 

дисциплін як: «Математика; Геометрія; Наочна геометрія; Стереометрія; Креслення». 
 

8. Технічне і програмне забезпечення /обладнання 
У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією та викладачами з приводу 

проведення занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з 
адміністрацією, викладачами та підготовки (друку) рефератів і самостійних робіт. 
 

9. Політика дисципліни 
Академічна доброчесність:  

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 
Відвідування занять  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичні заняття курсу. 
Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

Поведінка на заняттях 



Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 
При організації освітнього процесу в Центральукраїнському національному технічному універсистеті студенти, викладачі та адміністрація 

діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного 
вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 
 

10. Навчально - методична карта дисципліни 
 

Тиждень, 
дата, години 

Тема, основні питання 
(розкривають зміст і є 

орієнтирами для підготовки до 
модульного і підсумкового 

контролю) 

Форма 
діяльності 
(заняття) 
/формат 

Матеріали Література, 
інформаційн

і ресурси 

Завдання, години Вага 
оцінки 

Термін 
виконання 

 
Змістовий модуль І. Вступ. Види  проекцій. Площини загального і особливого положення. Поверхні. Аксонометричні проекції. 

 
Тиж. 1 

8.30-9.50 
(за 
розкладом) 
1 год. 20 хв. 

Тема 1. Вступ. Види  проекцій. 
Властивості  проекцій. 
Комплексне креслення точки. 
Зв’язок  між координатами точки 
і її проекціями. Октанти. 
Конкуруючі точки.  

Лекція / 
 Face to face  

 

Презентація 1, с. 9-18 Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал 
2 год.  

1 бали Самостійна робота   
до 2 тижня 

 

Тиж. 1 
8.30-9.50 

(за 
розкладом)  
1 год. 20 хв. 

Тема 1. Предмет і короткий 
нарис розвитку креслення. ЕСКД. 
Масштаби, формати, типи ліній. 
Нанесення розмірів. Циркульні і 
лекальні криві. Спряження, 
уклон, конусність. 

Практичне 
заняття /  

Face to face  
 

Методичні 
рекомендації   

3, с.3-17 Креслення фігур з побудовами 
спряжень, уклону і конусності. 
Виконання студентами 
розрахунково-графічної роботи: 
Геометричне креслення. Спряження. 
Уклон. Конусність (ГК 01.00.01). 
2 год 

2 бали Самостійна робота 
до 2 тижня 

 

Тиж. 2 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 
1 год. 20 хв. 

Тема 2. Комплексне креслення 
прямої загального і особливого 
положення. Сліди прямої. 
Визначення натуральної 
величини відрізка прямої. 
Взаємне положення прямих. 
Способи задавання площин на 
комплексному кресленні. 

Лекція / 
 Face to face 

Презентація 1, с. 18-28 Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал 
2 год. 

1 бали Самостійна робота 
до 3 тижня 

Тиж. 2 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 
1 год. 20 хв. 

Тема 2. Ортогональне 
проектування точки на дві і три 
площини. Октанти. Побудова 
проекцій точок по їх 
координатам.  
 

Практичне 
заняття /  

Face to face 

Методичні 
рекомендації   

4, с. 7-11 Задачі №1 – 7 (робочий зошит). 2 бали Самостійна робота 
до 3 тижня 



Тиж. 3 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 
1 год. 20 хв. 

Тема 3. Площини загального і 
особливого положення. Сліди 
площини. Задавання площини 
слідами. Точка і пряма в 
площині. Лінії рівня площини. 
Взаємне положення прямої і 
площини. Взаємне положення 
двох площин: паралельність і 
перетин.  

Лекція /  
Face to face  

 

Презентація 
 

1, с. 29-37 Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал 
2 год. 

1 бали Самостійна робота 
до 4 тижня 

Тиж. 3 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 
1 год. 20 хв. 

Тема 3. Пряма лінія. Натуральна 
величина відрізка прямої. Сліди 
прямої. 

Практичне 
заняття /  

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

2, с.34-17 
4, с. 11-13 

Проаналізувати різні випадки 
взаємного розташування прямих у 
просторі. Побудова ліній рівня 
площини. Визначення натуральної 
величини відрізка прямої і кути його 
нахилу до площин проекцій. 
Побудова площини , яка паралельна 
площині проекцій. Побудова слідів 
площини. Виконання студентами 
розрахунково-графічної роботи: 
Прямі і площини (НГ 01.00.01). 
Задачі №7 – 14. (робочий зошит) 

2 бали Самостійна робота 
до 4 тижня 

Тиж. 4 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 
1 год. 20 хв 

Тема 4. Теорема про 
проектування прямого кута. 
Перпендикулярність прямої і 
площини. Перпендикулярність 
двох площин. 
Перпендикулярність двох 
прямих. 

Лекція /  
Face to face  

 

Презентація 1, с. 37-51 Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал 
2 год. 

1 бали Самостійна робота  
до 5 тижня 

Тиж. 4 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 
1 год. 20 хв 

Тема 4. Площини. Сліди площин. 
Точка і пряма в площині. 

Практичне 
заняття /  

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

4, с. 13-18 Задачі № 15 – 19. (робочий зошит) 2 бали Самостійна робота  
до 5 тижня 

 

Тиж. 5 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 
1 год. 20 хв 

Тема 5. Поверхні. 
Аксонометричні  проекції. 
Теорема Польке. Трикутник 
слідів і його властивості. 
Стандартні види 
аксонометричних проекцій.  

Лекція / 
Face to face  

 

Презентація 1, с. 51-59 Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал  
2 год. 

1 бали Самостійна робота  
до 6 тижня 

Тиж. 5 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 
1 год. 20 хв 

Тема 5. Вигляди основні та 
додаткові. Побудова трьох 
виглядів моделі з натури БЕЗ 
РОЗРІЗІВ. 

Практичне 
заняття /  

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

3, с.34-17 Побудова трьох проекцій предмета 
(вигляди спереду, зверху і зліва) з 
натури з нанесенням розмірів. 
Виконання студентами 
розрахунково-графічної роботи: 

2 бали Самостійна робота  
до 6 тижня 



Проекційне креслення. 
Вигляди (ПК 01.00.01). 

Тиж. 6 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 
1 год. 20 хв 

Тема 6.  Способи перетворення 
комплексного креслення. 
Загальні  відомості та 
визначення. Заміна площин 
проекцій. Плоско-паралельне 
переміщення. 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 1, с. 59-66 Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал  
2 год. 

1 бали Самостійна робота  
до 7 тижня 

Тиж. 6 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 
1 год. 20 хв 

Тема 6. Перетин прямої з 
площиною. Перетин двох 
площин. Паралельність прямої та 
площини. Паралельність площин.  

Практичне 
заняття /  

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

2, с. 17-20 
4, с. 18-21 

Побудова лінії взаємного перерізу 
площин. Визначення відстані від 
точки до площини. Визначення кута 
нахилу площини до площини 
проекцій. 
Виконання студентами 
розрахунково-графічної роботи: 
переріз площин (НГ 01.00.02). 
Задачі № 20 – 26 (робочий зошит). 

2 бали Самостійна робота  
до 7 тижня 

Тиж. 7 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 
1 год. 20 хв 

Тема 7. Основи способів 
обертання. Обертання навколо 
проектуючої прямої. Обертання 
навколо лінії рівня. 
Використання способів 
перетворення комплексного 
креслення для розв’язання 
позиційних і метричних задач.  

Лекція / 
Face to face  

 

Презентація 1, с. 69-73 Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал  
2 год. 

1 бали Самостійна робота  
до 8 тижня 

Тиж. 7 Змістовий контроль № 2 Тест Тест Карти 
тестового 

опитування 

Виконати тестове завдання 6 Тиж. 7 

Змістовий модуль ІІ. Переріз многогранника площиною. Поверхні. Перетин поверхонь. 
Тиж. 7 

8.30-9.50 
(за 
розкладом) 1 
год. 20 хв. 

Тема 7. Перпендикулярність 
прямих. Перпендикулярність 
прямої і площини. 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

4, с. 22-25 Задачі № 27 – 35 (робочий зошит) 2 бали Самостійна робота  
до 8 тижня  

Тиж. 8  
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 8. Многогранники. 
Зображення многогранників на 
комплексному кресленні. Види 
многогранників. Точка і лінія на 
поверхні многогранника 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 1, с. 73-79 Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал  
2 год. 

1 бали Самостійна робота  
до 9 тижня 

Тиж. 8  
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

Тема 8.Перпендикулярність 
площин.  

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

4, с. 25-27 Задачі № 36 – 42 (робочий зошит) 2 бали Самостійна робота  
до 9 тижня 



год. 20 хв. 
Тиж. 9 

8.30-9.50 
(за 

розкладом) 1 
год. 20 хв. 

Тема 9. Переріз многогранника 
площиною. Способи побудови 
проекцій перерізу. Перетин 
многогранника з прямою лінією. 
Криві лінії. Особливі точки 
кривих. Дотична і нормаль в 
будь-якій точці кривої.  

Лекція /  
Face to face  

 

Презентація 
 

1, с. 79-83 Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал  
2 год. 

1 бали Самостійна робота  
до 10 тижня 

Тиж. 9 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 9. Розрізи (Прості). 
Аксонометричні проекції 
(Ізометрична і диметрична). 
Прості розрізи. Позначення 
розрізів. Поєднання частини 
вигляду з частиною розрізу. 
Місцеві розрізи. Побудова трьох 
виглядів деталі по двох заданих з 
виконанням простих розрізів. 
Аксонометричні проекції. 
Прямокутна ізометрична 
проекція і прямокутна 
диметрична проекції. 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

3, с. 20-37 Побудова третього вигляду по двох 
заданих і виконання простих 
розрізів. Виконання зображення 
предмета у прямокутній ізометрії та 
прямокутної диметрії з вирізом ¼ 
передньої частини координатними 
площинами.  
Виконання студентами 
розрахунково-графічної роботи: 
Проекційне креслення. Розрізи. 
Аксонометричні проекції               
(ПК 01.00.02). 
 

2 бали Самостійна робота  
до 10 тижня 

Тиж. 10 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 10. Проекційні властивості 
кривих. Коло в площинах 
особливого і загального 
положення. Гвинтові лінії. 

Лекція /  
Face to face  

 

Презентація 1, с. 83-88 Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал  
2 год. 

1 бали Самостійна робота  
до 11 тижня 

 
Тиж. 10 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 10. Перетворення проекцій. 
Заміна площин проекцій. Плоско-
паралельне переміщення.  

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

4, с. 28-32 Задачі № 43 – 50 (робочий зошит). 2 бали Самостійна робота  
до 11 тижня 

Тиж. 11 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 11. Поверхні. Класифікація  
поверхонь. Способи задавання 
поверхонь. Визначник поверхні. 
Лінійчаті поверхні. Основні 
визначення. Поверхні обертання. 
Властивості поверхонь 
обертання.  

Лекція /  
Face to face  

 

Презентація 1, с. 88-100 Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал  
2 год. 

1 бал Самостійна робота  
до 12 тижня 

Тиж. 11 
8.30-9.50 

(за 

Тема 11. Перетворення проекцій. 
Обертання навколо проектуючої 
осі, обертання навколо ліній 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

4, с. 33-37 Задачі № 51 – 58 (робочий зошит). 2 бали Самостійна робота  
до 12 тижня 



розкладом) 1 
год. 20 хв. 

рівня. Многогранники. Точка і 
лінія на поверхні многогранника. 
Переріз многогранника 
площиною. Перетин прямої з 
поверхнею многогранника.  

Тиж. 12 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв 

Тема 12. Поверхні обертання 
другого порядку. Точка на 
поверхні другого порядку. 
Гвинтові поверхні. Складні 
поверхні. Циклічні поверхні. 

Лекція /  
Face to face 

Презентація 1, с. 100-114 Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал  
2 год. 

1 бали Самостійна робота  
до 13 тижня 

Тиж. 12 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 12. Складні розрізи. Криві 
лінії та поверхні. Точка на 
поверхні. Переріз кривої 
поверхні площиною. Перетин 
кривої поверхні з прямою лінією. 
Криві лінії та поверхні. 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

4, с. 38-43 Побудова ступінчастого і ломаного 
розрізів. Виконання студентами 
розрахунково-графічної роботи: 
(НГ 01.00.03). 
Задачі № 59 – 68 (робочий зошит). 

2 бали Самостійна робота  
до 13 тижня 

 

Тиж. 13 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 13. Перетин поверхонь. 
Переріз поверхні площиною. 
Конічні  перерізи. Знаходження 
точок перетину прямої і кривої 
лінії з поверхнею. Прямі і 
площини, дотичні до поверхні. 
Взаємний перетин поверхонь. 
Перетин многогранників.  

Лекція /  
Face to face  

 

Презентація 1, с. 115-125 Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал  
2 год. 

1 бали Самостійна робота  
до 14 тижня 

Тиж. 13 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 13. Взаємний перетин 
поверхонь. Посередник – 
площина особливого положення. 
Спосіб січних сфер. 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

4, с. 44-52 Задачі № 69 – 81. 
Виконання студентами 
розрахунково-графічної роботи: 
(НГ 01.00.04). 

2 бали Самостійна робота  
до 14 тижня 

Тиж. 14 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 14. Перетин кривої 
поверхні з поверхнею 
многогранника. Взаємний 
перетин двох кривих поверхонь. 
Особливі випадки перетину 
поверхонь другого порядку. 
Розгортки поверхонь. 

Лекція /  
Face to face  

 

Презентація 1, с. 125-133 Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал  
2 год. 

1 бали Самостійна робота  
до 15 тижня 

Тиж. 14 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 14. Розгортки поверхонь.  Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

4, с. 52-60 Задачі № 82 – 90. 2 бали Самостійна робота  
до 15 тижня 

 
 



Тиж. 14  Змістовий контроль № 2  Тест Тест http://moodlen
w.kntu.kr.ua/c
ourse/view.ph

p?id=1207 

Виконати тестове завдання  
 

2 Тиж. 14 

Змістовий модуль ІІI.  
Тиж. 1 

8.30-9.50 
(за 

розкладом) 1 
год. 20 хв. 

Тема 1. Загальні відомості про 
будівельне креслення. Види 
будівельних креслень. Правила 
оформлення будівельних 
креслень. Умовні графічні 
зображення елементів будівель та 
споруд 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

5, с. 3-13 Умовні графічні зображення 
елементів будівель та споруд 
(БК 01.00.01…02) 

2 бали Самостійна робота  
до 2 тижня 

Тиж. 2 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 2. Елементи будинків. 
Фундаменти. Стіни і перегородки 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

5, с. 13-25 Креслення фундаментів 
(БК 01.00.03). 

2 бали Самостійна робота  
до 3 тижня 

Тиж. 3 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 3. Елементи будинків. 
Перекриття і підлоги. Дахи та 
сходи. Плани, розрізи і фасади 
будівель. 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

5, с. 25-35 Плани , розрізи і фасади будівель 
(БК 01.00.04). 

2 бали Самостійна робота  
до 4 тижня 

Тиж. 4 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 4. Несучі конструкції. 
Балки плити, панелі. Креслення 
будівельних конструкцій (ЗБВ). 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

5, с. 35-47 Креслення залізобетонної ферми 
(БК 01.00.05). 

2 бали Самостійна робота  
до 5 тижня 

Тиж. 5 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 5. Креслення 
промислових будівель. 
Креслення житлових будівель. 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

5, с. 47-55 Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал 

2 бали Самостійна робота  
до 6 тижня 

Тиж. 6 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 6. Не рознімні з’єднання 
деталей. З’єднання деталей за 
допомогою зварювання. 
Креслення металевих 
конструкцій. Основні матеріали. 
З’єднання металевих елементів. 
Креслення ферми. 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

5, с. 55-75 Креслення металевих конструкцій. 
Основні матеріали. З’єднання 
металевих елементів (БК 01.00.06). 

2 бали Самостійна робота  
до 7 тижня 

Тиж. 7 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

Тема 7. Креслення дерев’яних 
конструкцій. Спеціальні 
будівельні креслення. Креслення 
систем опалення, вентиляції, 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

5, с. 75-100 Креслення дерев’яних конструкцій 
(БК 01.00.07). 

2 бали Самостійна робота  
до 8 тижня 

http://moodlenw.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1207
http://moodlenw.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1207
http://moodlenw.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1207
http://moodlenw.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1207


год. 20 хв. водогону та каналізації.. 
Тиж. 7 Змістовий контроль № 3 Тест Тест Картка 

програмовано
го 

опитування 

Виконати тестове завдання 11 Тиж. 7 

 
Змістовий модуль ІV. 

Тиж. 8 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 8. Основні 
характеристики програми 
AutoCAD. 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

9, с. 1-20 Налаштування робочого місця 
проектувальника (розмір робочого 
поля, його параметри, тип шрифту, 
вид та розмір курсору т.і.). 
Використання шаблонів. Виклик 
довідки. Інтерфейс користувача. 
Падаюче меню. Панелі інструментів. 
Стандартна панель інструментів. 
Панель шарів. Панель властивостей 
об’єкту. Строка стану креслення. 
Вікно командної строки. Історія 
команд. Екранне меню. Зберігання 
файлів. Утворення ті модифікація 
панелей інструментів. Утворення та 
вилучення панелей. 

2 бали Самостійна робота  
до 9 тижня 

Тиж. 9 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 9. Створення креслень.  Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

9, с. 20-33 Визначення меж креслень. 
Визначення параметрів сітки. 
Визначення кроку прив’язки. 
Масштабування. Креслення простих 
зображень. 

2 бали Самостійна робота  
до 10 тижня 

Тиж. 10 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 10. Системи координат.  Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

9, с. 33-50 Введення координат. Декартові та 
полярні координати. Переміщення 
декартових координат. Робота з 
примітивами. Поділення креслень за 
шарами. Видимість шару. 
Блокування шару. Колір шару. Інші 
параметри шарів. 

2 бали Самостійна робота  
до 11 тижня 

Тиж. 11 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 11. Побудова об’єктів.  Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

9, с. 50-60 Прив’язки. Автовідстеження. 
Геометричні примітиви. Точка, 
лінія, полілінія. Многогранники. 
Сплайни. Коло. 

2 бали Самостійна робота  
до 12 тижня 

Тиж. 12 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

Тема 12. Текст.  Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

9, с. 60-70 Текстові стилі. Штрихування. 
Простановка розмірів. Стилі та 
модифікація параметрів. 

2 бали Самостійна робота  
до 13 тижня 



год. 20 хв. 
Тиж. 13 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 13. Редагування 
двомірних креслень. 
Копіювання, обертання, 
деформування 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

9, с. 70-85 Креслення в середовищі AutoCAD 
вузлів будівельних  конструкцій  
(БК 01.00.08). 

2 бали Самостійна робота  
до 14 тижня 

Тиж. 14 
8.30-9.50 

(за 
розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 14. Прямокутні масиви. 
Утворення, редагування. Масиви 
кругові. Використання масивів 
при кресленні складних 
технічних деталей. 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

9, с. 85-110 Креслення в середовищі AutoCAD 
плану і фасаду будівель 
(БК 01.00.09). 

2 бали Самостійна робота  
до 15 тижня 

Тиж. 14 Змістовий контроль № 4 Тест Тест http://moodlen
w.kntu.kr.ua/c
ourse/view.ph

p?id=1207 

Виконати тестове завдання 11 Тиж. 14 

 
11. Самостійна робота 

Для опанування матеріалу дисципліни «Інженерна графіка», окрім лекційних, практичних,  тобто аудиторної  роботи, значну увагу 
необхідно приділяти самостійній роботі.  

Основні види самостійної роботи студента: 
1. Вивчення додаткової літератури.  
2. Робота з довідковими матеріалами.  
3. Підготовка до практичних занять.  
4. Підготовка до проміжного і підсумкового контролю. 
5. Опрацювання окремих розділів програми, які не розглядаються під час аудиторних занять. 
6. Виконання індивідуального завдання див. П11 стовбець 6. 
 

 
 

12. Підготовка до іспиту 
При підготовці до іспиту необхідно орієнтуватися на конспекти лекцій, рекомендовану літературу, матеріали, які наведено на практичних 

заняттях. 
Питання до іспиту з «Інженерної графіки»: 
1. Способи проектування. Центральне та паралельне проектування. Властивості проекцій. 
2. Прямокутне проектування. Комплексне двокартинне креслення точки. Конкуруючі точки. Висота, глибина точки. 
3. Комплексне трикартинне креслення точки. Прийоми побудови відсутньої проекції точки за двома заданими. Висота, глибина, 

широта точки. 
4. Зв’язок між координатами точки та її проекціями. Координати точок, які лежать в площинах проекцій, на осях проекцій, в різних 

октантах. 

http://moodlenw.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1207
http://moodlenw.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1207
http://moodlenw.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1207
http://moodlenw.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1207


5. Пряма лінія загального положення. Побудова слідів прямої лінії на площинах проекцій   П1, П2, П3. 
6. Співвідношення між відрізком прямої загального положення та його ортогональними проекціями. Визначення натуральної величини 

відрізка прямої та кутів його нахилу до площин проекцій   П1,  П2,  П3  способом “прямокутного трикутника”. 
7. Проектуючі прямі та прямі рівня. Сліди цих прямих на площинах проекцій.  Кути  їх нахилу до площин проекцій. 
8. Паралельність прямих загального та особливого положення. Паралельність двох прямих профільного положення. Прийоми 

перевірки таких прямих на паралельність. 
9. Зображення на кресленні прямих загального та особливого положення, що перетинаються. Відмінність проекцій прямих, що 

перетинаються, від мимобіжних. 
10. Способи зображення площин загального положення на комплексному кресленні. Сліди площини. 
11. Площини рівня. Проектуючі площини.  
12. Точка на прямій загального положення, на профільній прямій. Поділ відрізка в заданому відношенні. 
13. Прийоми побудови прямої лінії, яка лежить у площині загального та особливого положення. Перевірка належності прямої площині. 
14. Лінії рівня площин загального та особливого положення. Приклади використання ліній рівня площини при розв’язуванні  задач. 

Нульові лінії рівня. 
15. Перетин прямої з площиною загального та особливого положення (Випадок 1,2,3). 
16. Побудова прямої лінії, яка паралельна до площини загального та особливого положення. Необхідна і достатня умова паралельності 

(Випадок 4). 
17. Перетин двох площин. Способи побудови лінії перетину (Випадок 5,6,7,8). 
18. Паралельність двох площин (Випадок 9). Необхідна і достатня умова паралельності площин. Приклади зображення на кресленні 

паралельних площин загального та особливого положення. 
19. Теорема про проектування прямого кута. Приклади використання цієї теореми при розв’язуванні задач. 
20. Взаємна перпендикулярність прямої і площини. Необхідна і достатня умова перпендикулярності прямої і площини. 
21. Взаємна перпендикулярність двох площин.  
22. Взаємна перпендикулярність двох прямих.  
23. Лінії найбільшого нахилу площини. Визначення кута нахилу площини до площини проекцій. 
24. Многогранники. Види многогранників та їх зображення на комплексному кресленні. Побудова точки, яка лежить на поверхні 

многогранника. 
25. Перетин многогранника з площиною. Способи побудови лінії перетину. Навести приклади рішення задач різними способами. 
26. Перетин многогранника з прямою лінією. 
27. Перетворення проекцій способом заміни площин проекцій. Суть способу та його основні закономірності. 
28. Основні задачі, які розв’язуються способом заміни площин проекцій. Навести приклади розв’язування різних задач. 
29. Перетворення проекцій способом обертання навколо проектуючої прямої. Суть способу та його основні закономірності. 
30. Основні задачі, які розв’язуються способом обертання навколо проектуючої прямої. 
31. Перетворення проекцій способом плоско-паралельного переміщення. Основні задачі, які розв’язуються способом плоско-

паралельного переміщення. Навести приклади розв’язування різних задач. 
32. Перетворення проекцій способом обертання навколо лінії рівня. Суть способу та його основні закономірності 



33. Обертання навколо лінії рівня (спосіб суміщення). 
34. Криві лінії. Плоскі криві. Дотична та нормаль до плоскої кривої. Особливі точки плоских кривих. 
35. Проекції кола, яке лежить в площинах загального та особливого положення. 
36. Просторові криві лінії. Проекції просторових кривих ліній. Циліндрична і конічна гвинтові лінії.  
37. Криві поверхні. Способи утворення поверхонь.  
38. Приклади поверхонь в технічних формах. Класифікація поверхонь. Визначник поверхні. Приклади визначників. 
39. Лінійчаті поверхні. Поверхні з ребром звороту – торси. Лінійчаті поверхні з площиною паралелізму. 
40. Поверхні обертання. Основні визначення. Креслення широковживаних поверхонь другого порядку.. Побудова проекцій точок, які 

лежать на поверхні обертання. 
41. Поверхні паралельного переносу. Гвинтові поверхні. Каналові поверхні. 
42. Перетин кривої поверхні з площиною. Порядок побудови лінії перетину.. Переріз конуса обертання площиною. Види конічних 

перерізів. 
43. Перетин прямої та кривої лінії з поверхнею. Навести приклади. 
44. Пряма та площина, дотичні до поверхні. Нормаль до поверхні. 
45. Побудова лінії перетину поверхонь. Перетин многогранних поверхонь. 
46. Перетин кривої поверхні з поверхнею многогранника. 
47. Взаємний перетин кривих поверхонь. Посередник – площина рівня (загальний випадок). 
48. Взаємний перетин поверхонь. Посередник – площина загального положення. 
49. Побудова ліній перетину поверхонь за допомогою січних (концентричних та ексцентричних) сфер. 
50. Перетин двох кривих поверхонь другого порядку по плоских кривих. 
51. Розгортки поверхонь. Види розгорток та їх властивості. Приклади розгорток в техніці. 
52. Побудова розгорток многогранних поверхонь. 
53. Побудова розгорток лінійчатих поверхонь (розгортка прямого і похилого конуса). 
54. Побудова розгорток лінійчатих поверхонь (розгортка прямого і похилого циліндра). 
55. Умовна розгортка  поверхонь. 
56. Аксонометричні проекції. Основні поняття та визначення. Показники спотворення по аксонометричних осях. Теорема Польке. Види 

аксонометричних проекцій. 
57. Прямокутні аксонометричні проекції. Трикутник слідів та його властивості. Основні теореми прямокутної аксонометрії. 
58. Прямокутні аксонометричні проекції - прямокутна ізометрія, прямокутна диметрія.  
59.  Коло в прямокутній аксонометричній проекції. 
60.  Косокутні аксонометричні проекції. 

 
13. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль.  
Форма підсумкового контролю: іспит.  



Контроль знань і умінь студентів (поточний, рубіжний, підсумковий) з дисципліни «Інженерна графіка» здійснюється згідно з кредитною 
трансферно-накопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 
шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, і рейтингу з атестації (іспит) – 40 балів. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він 
передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під 
час роботи на семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань практичних робіт. 

 
Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

Усний виступ та 
виконання 

письмового завдання, 
тестування (бали) 

Критерії оцінювання 

5 
В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних 
виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

4 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 
відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи  при цьому   
обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 
допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових 
завдань. 

3 
В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 
відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 
літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових 
завдань. 

2 
Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 
обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 
теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно  вирішив меншість 
тестових завдань. 

1 
Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час  усних виступів та 
письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0 
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних 
завдань. Не вирішив жодного тестового завдання. 

 
Рубіжний контроль знань здобувачів вищої освіти 



Рубіжний контроль успішності здобувачів вищої освіти − це об'єктивна оцінка  міри  освоєння здобувачами вищої освіти денної форми 
навчання програм навчальних дисциплін; результатів у здобутті знань, дотримання навчальної дисципліни.. Рубіжний контроль успішності має на 
меті підвищення мотивації до навчання і свідомої навчальної дисципліни здобувачів вищої освіти. 

Рубіжний контроль успішності здобувачів вищої освіти проводиться науковопедагогічними працівниками під час проведення всіх видів 
аудиторних занять з усіх дисциплін по завершеним темам всередині семестру та в останній тиждень семестру. 

Оцінка рубіжного контролю носить комплексний характер і враховує досягнення здобувача вищої освіти по основних компонентах, які 
визначені робочою програмою навчальної дисципліни: 

- рівень засвоєння навчального матеріалу; 
- повнота виконання здобувачем вищої освіти усіх видів робіт, передбачених навчальною програмою дисципліни; 
- відвідування занять; 
- робота з дистанційними курсами на сайті дистанційної освіти ЦНТУ; 
- самостійна робота здобувача вищої освіти; 
- дослідницька робота тощо. 
Результати поточних та рубіжних контролів є складовими оцінки семестрового підсумкового контролю. 
Результати рубіжного контролю успішності з усіх дисциплін фіксуються викладачами двічі на семестр у встановлені графіком освітнього 

процесу терміни у факультетських журналах результатів рубіжного контролю і доводяться до відома кураторів академічних груп, обговорюються 
на засіданнях кафедр, рад факультетів 

Загальна максимальна кількість балів, виділених для оцінки результатів під час одного рубіжного контролю робочою програмою навчальної 
дисципліни, при семестровому підсумковому контролі: 

- у формі іспиту 40 балів. 
 
 

Критерії рубіжного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
Загальна 
кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

25-30 
В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних та 
письмових відповідей глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 
цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

21-24,5 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 
відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 
обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються 
при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань. 

17-20,5 
В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але 
без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 
цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 



12-16,5 
Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає 
його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

10-15 
Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 
письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 
Не вирішив жодного тестового завдання. 

 
Сума балів, накопичених здобувачем вищої освіти за виконання всіх видів поточних навчальних завдань (робіт) на практичних заняттях та 

на підсумковому рубіжному контролі, свідчить про ступінь оволодіння ним програмою навчальної дисципліни на конкретному етапі її вивчення. 
 
Кількість балів відповідає певному рівню засвоєння дисципліни: 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (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 можливістю повторного 

складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 
прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті: 

оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує студент, який: 
- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом; 
- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою,  використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 



- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою; 
- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх  значення для професії, яку він набуває; 
- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 
- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності,  виявив творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-

програмового матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 
оцінку «добре» (82-89 балів, В) – заслуговує студент, який: 
- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має 

системні знання  достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях; 
- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, постановки і розв'язування проблем професійного спрямування; 
- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого 

матеріалу; 
оцінку «добре» (74-81 бал, С) - заслуговує студент, який: 
- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною кількістю помилок; 
- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на 

практиці, контролювати власну діяльність; 
- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка 

рекомендована програмою; 
оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує студент, який: 
- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній професії; 
- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 
- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 
- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 
оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує студент, який: 
- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 

професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають репродуктивний характер. 
оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який:  
виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою  

завдань. 
оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 
- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 
- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою; 
- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після закінчення університету без повторного вивчення даної 

дисципліни. 
Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни. Є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми 

навчальної діяльності: поточне та підсумкове тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної 
роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання практичних індивідуальних завдань. Підсумкова оцінка виставляється після повного 



вивчення навчальної дисципліни, яка виводиться як сума проміжних оцінок за змістові модулі. Остаточна оцінка рівня знань складається з 
рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 50 балів, і рейтингу з атестації (залік) – 50 балів.  
 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Інженерна графіка» 
1 семестр 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Екза
мен  

Сума 

Т1 Т1 Т2 Т2 Т3 Т3 Т4 Т4 Т5 Т5 Т6 Т6 Т7 ЗК
1 

Т7 Т8 Т8 Т9 Т9 Т 
10 

Т 
10 

Т 
11 

Т 
11 

Т 
12 

Т 
12 

Т 
13 

Т 
13 

Т 
14 

Т 
14 

ЗК
2 40 100 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 6 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 
2 семестр 

Поточне тестування та самостійна робота 
Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Залік Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 ЗК1 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 ЗК2 50 100 
2 2 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 11 
 
Примітка: Т1, Т2,…,Т14 – тема програми, ЗК1, ЗК2- підсумковий змістовий контроль 
 

Політика оцінювання  
Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку (10%). Перескладання модулів відбувається  із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  
Політика щодо академічної доброчесності. Списування під час контрольних робіт та екзаменів  аборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої  дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.  
Політика щодо відвідування. Відвідування  занять  є  обов’язковим  компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 
 

14. Рекомендована література 
Базова 

1. Магопець О.С., Ауліна Т.М. Нарисна геометрія. Навчально-методичний посібник до організації самостійної роботи студентів. Кіровоград: 
2004. – 127с. 

2. Магопець О.С. та ін. Інженерна графіка: методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності «Промислове та 
цивільне будівництво». Кіровоград: КДТУ, 2001 – 67 с. 

3. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів механічних спеціальностей денної форми навчання / Укл. О.С. Магопець, 
Т.М. Ауліна, Остапчук Н.В., Новіков А.Г., Мартиненко С.А. − Кіровоград: КНТУ, 2005. − 56 с. 

4. Магопець О.С., Ауліна Т.М., Мартиненко С.А., Артеменко Д.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з нарисної геометрії (робочий 
зошит) для студентів механічних спеціальностей. – Кіровоград, КНТУ, 2018. – 57 с. 



5. Артеменко Д.Ю., Магопець О.С. Інженерна графіка (будівельне креслення). Методичні вказівки і варіанти завдань до організації 
самостійної роботи студентів денної і заочної форми навчання спеціальності “Промислове та цивільне будівництво” (будівельне креслення). – 
Кіровоград, КНТУ, 2012 – 108 с. 

6. Магопець О.С. та ін. Методичні вказівки та варіанти завдань з курсу «Інженерна графіка» для студентів механічних спеціальностей 
“Зварні з’єднання”. Видання 2. Кіровоград, КНТУ, 2010. – 36 с. 

7. Михайленко В.Є. Інженерна графіка / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов. - К.: Каравела; Львів: Новий світ – 2002.- 284 с. 
8. Большаков,  В.П. 3-D моделирование в AutoCAD, КОМПАС-3D, Solid Works, Inventor, T-Flex / В.П. Большаков, А.Л. Бочков, А.А. 

Сергеев. - СПб.: Питер, 2010.-336 с. 
9. Лусь В.І. Нарисна геометрія: Курс лекцій. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 127. 
10. Крівцов В. В., Козяр М. М. Нарисна геометрія (базовий курс): навч. посібник. – Рівне : НУВГП, 2019. – 234 с.  
11. Нарисна геометрія. Практикум: Навч. Посібник / [Є.А. Антонович, Я.В. Василишин, О.В. Фольта та ін.]; За ред.. проф. Є.А. Антоновича. 

– Львів: Світ, 2004. -528 с. 
12. Гордон В.О. Курс начертательной геометрии / В.О. Гордон, М.А. Семенцов-Огиевский. - М.: Наука, 1988.- 272 с. 
13. Нарисна геометрія: Підручник /В.Є. Михайленко, М.Ф. Євстіфеєв, С.М. Ковальов, О.В. Кащенко; За ред. В.Є. Михайленка. – 2-ге вид., 

переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 303 с. 
14. Райковська Г.О. Нарисна геометрія та інженерна графіка: навч. посібник / Райковська Г.О.. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 292 с. 
15. Фролов С.А. Начертательная геометрия / Фролов С.А. – М.: Машиностроение, 1983. – 240 с. 
16. Короев Ю.И. Строительное черчение и рисование / Короев Ю.И. – М.: Высш. шк., 1983. – 288 с. 
17. Рускевич Н.Л. Справочник по инженерно-строительному черчению / Н.Л. Рускевич, Д.И. Ткач, М.Н. Ткач. – Киев: “Будівельник”, 1987. – 

260 с. 
Допоміжна 

1. Арустамов Х.А. Сборник задач по начертательной геометрии / Арустамов Х.А. – М.: Машиностроение, 1971. – 376 с. 
2. Единая система конструкторской документации / Госстандарт СССР. - М., 1988. – 275 с.  
3. Единая система конструкторской документации. Общие правила выполнения чертежей / Госстандарт СССР. – М., 1991. – 238 с. 
4. Інженерна графіка: Довідник / В.М. Богданов, А.П. Верхола, Б.Д. Коваленко та ін.; За ред. А.П. Верхоли. – К.: Техніка, 2001. – 268 с.  
5. Крылов Н.Н. Начертательная геометрия. Учебник для вузов. Под ред. Н.Н. Крылова. – М.: Высшая школа, 1990. – 240 с. 
6. Пеклич В.А., Павленко С.Н. Задачи по начертательной геометрии: Учеб. пособие для втузов / В.А. Пеклич, С.Н. Павленко. – М.: Высш. 

шк., 1999. – 139 с.  
7. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение / Чекмарев А.А. – М.: Просвещение, 1987. – 400 с. 
 

Інформаційні ресурси 
https://studfiles.net/preview/5200443/ 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MONJ_Gaspar/_Monj_G..html 
https://studfiles.net/preview/5592315/ 
http://ep3.nuwm.edu.ua/14021/ 
http://moodlenw.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1207 
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