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Семестр: 1 та 2 семестр 

Форма навчання: денна 

Електронний курс-ресурс: https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1199  
Обсяг курсу: 8 кредитів ЄКТС (240 годин), в тому числі: лекцій – 16  год., 

практичні заняття – 48 год., самостійна робота студента – 146 год., підготовка до 

іспиту – 30 год. 

Результати навчання: 

• демонструвати знання, вміння та навички виконання креслеників різного 

призначення, розв’язання інженерно-геометричних задач, розвиток 

просторового уявлення, необхідного при створенні нових конструкцій, 

оволодіння методами відображень на площині просторових об’єктів; 

• демонструвати вміння створювати тривимірні моделі та їх кресленики 

засобами програмного забезпечення комп’ютерної графіки. 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:  

• Геометрія; 

• Креслення; 

• Основи інформатики та обчислювальної техніки. 

Короткий зміст навчальної програми: 

1 семестр: Проекційні системи. Кресленики геометричних об'єктів. 

Аксонометрія. Позиційні та метричні задачі в ортогональних проекціях. 

Проекції з числовими позначками основних геометричних об'єктів. Перетин 

геометричних об'єктів, які задані в проекціях з числовими позначками. 

Перспектива точки, прямої, площини. Перспектива просторових об'єктів. 

Кресленики елементів будівельних конструкцій 

2 семестр: Апаратне та програмне забезпечення комп'ютерної графіки. Системи 

координат і графічні примітиви, їх основні перетворення. Основні команди 

пакету AutoCAD. Побудова та оформлення кресленика двовимірного об'єкта з 

елементами спряжень, лекальних кривих та схем розв’язок автомобільних 

доріг, будівельних конструкцій. Тривимірні геометричні примітиви 

комп'ютерної графіки, візуалізація зображень. Каркасне, поверхневе та 

твердотільне представлення тривимірних моделей, логічні (булеві) операції. 

Комп’ютерна модель земної поверхні та визначення об'ємів земляних робіт. 

Рекомендована література: 
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інженерної та комп'ютерної графіки. - К.: Вища школа, 2002. 160 с. 
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3. Нарисна геометрія: Підручник / В.Є. Михайленко, М.Ф. Євстіфеєв, С.М. Кова-

льов, О.В. Кащенко; За ред. В.Є.Михайленко. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: 
Видавничий Дім «Слово», 2013. - 304 с. 

4. Ванін В.В. Комп'ютерна та інженерна графіка в середовищі АutoСАD: навч. 

посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. В. Ванін, В.В. Перевертун, Т.О. Надке-

рнична. - К.: Видавнича група BHV, 2009. – 400 с. 
5. Єдина система конструкторської документації. Основні положення. Довідник: 

/ За заг. ред. В.Л. Іванова. – Львів: НТЦ «Леонорм-стандарт», 2001. – 272 с. – 

(Серія «Нормативна база підприємства»).  

6. Даниленко В.Я. Методичні вказівки та завдання з інженерної графіки (розділ 

"Нарисна геометрія"). - X.: ХНАДУ, 2013. - 24 с. 

7. Методичні вказівки з комп’ютерної графіки до самостійної роботи «Побудова 

планів інженерних споруд засобами AutoCAD» / Н.М. Подригало, М.П. 

Холодов. - Харків: ХНАДУ, 2018. - 44 с. 

8. Моделювання дво- та тривимірних об'єктів з використанням пакету AutoCAD 

(посібник та завдання з курсу «Комп’ютерна графіка» для студентів технічних 

спеціальностей; електронне видання) / О.В. Черніков, О.О. Назарько, Н.М. 

Подригало. - Харків: ХНАДУ, 2015. - 136 с. 

9. Визначення обсягів та границь земляних робіт в програмах AutoCAD та 

Autodesk Inventor (методичні вказівки з курсів «Комп’ютерна графіка», 

«Машинна графіка та комп’ютерні технології» / О.В. Черніков, Є.М. Іванов, 

Г.Г. Губарєва. – Харків: ХНАДУ, 2015. – 56 с. 

 

Методи і критерії оцінювання, вимоги: 

• захист графічних робіт, тести, . 

• поточний контроль: тестування, виконання графічних завдань (40 %); 

• підсумковий контроль (1
й
 семестр – іспит, 2

й
 семестр – залік): письмово-усна 

форма (60 %). 
Вимоги: до підсумкового контролю допускаються здобувачі, які успішно 

виконали усі обов’язкові завдання та оформили альбоми креслеників. 


