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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5  

Галузь знань 18 – 

Виробництво та технології 
 

Нормативна 

Модулів – 2 

Спеціальність 181 – 

Харчові технології 
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 5 
1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

1-й 1-й 

Лекції 

 

Освітній ступінь: 

бакалавр 
 

16 год 4 год 

Практичні, семінарські 

44 год 4  год 

Лабораторні 

- год 4   год 

Самостійна робота 

90 год 138 год 

Індивідуальні завдання: 

  

Вид контролю: диф.залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи: 

для денної форми навчання – 0,66 : 1 

для заочної форми навчання – 0,15 : 1 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Основною метою навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна 

графіка» є вивчення просторових форм об’єктів навколишнього світу 

графічними методами, розвиток просторової уяви студентів; вивчення способів 

побудови та читання ортогональних креслень, розв’язання прикладних задач; 

вивчення стандартів ЄСКД, придбання навичок виконання ескізів та креслень 

виробів машинобудування за допомогою креслярських інструментів та 

програмних продуктів комп’ютерної графіки. 

Основним завданням навчальної дисципліни є отримання теоретичних 

знань та напрацювань, стійких навиків читання технічних креслень, вивчення 

правил їх виконання та оформлення з використанням систем комп’ютерної 

графіки. Здобуті знання та навики допомагають фахівцям в галузі харчового 

виробництва в процесі виконання їх професійних обов’язків вдосконалювати 

технологічні процеси, проводити технічне переозброєння та модернізацію 

виробництва. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- основи нарисної геометрії: проеціювання точки, відрізка прямої та 

геометричних тіл на площину, аксонометричне зображення; 

- основи технічного креслення: основні правила зображення видів, 

розрізів, правила виконання робочих креслень деталей і складальних одиниць; 

види конструкторських документів і загальні правила їх оформлення; 

- елементи будівельних креслень: загальні правила оформлення 

будівельних креслень, основні елементи будівель та їх умовне зображення.  

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути 

здатним продемонструвати такі результати навчання: 

- виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень 

шляхом продовження освіти та самоосвіти; 

- уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення 

досліджень прикладного характеру; 

- вміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, цехи, 

виробничі дільниці із застосуванням систем автоматизованого 

проектування та програмного забезпечення; 

- підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та 

командної роботи. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей. 

 Інтегральна компетентність – здатність  розв’язувати складні 

спеціалізовані  задачі та практичні  проблеми  технічного  і  технологічного  
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характеру, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у 

виробничих умовах підприємств харчової промисловості та  у  процесі  

навчання,  що передбачає  застосування  теоретичних  основ  та  методів 

харчових технологій. 

Загальні компетентності бакалавра з харчових технологій - здатності до 

реалізації навчальних та соціальних завдань: 

- знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

- навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 

- здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно. 

Професійні компетентності бакалавра з харчових технологій - здатності 

до реалізації професійних обов’язків за видами професійних робіт: 

- здатність управляти технологічними процесами з використанням 

технічного, інформаційного та програмного забезпечення; 

- здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати 

апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів; 

- здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва 

(виробничі дільниці). 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основи інженерної та комп’ютерної графіки 

Тема 1.  Предмет інженерної та комп’ютерної графіки. Основні 

поняття та засоби інженерної та комп’ютерної графіки 

Мета, задачі навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка», 

її завдання та роль у підготовці фахівців харчової промисловості. Історія 

розвитку дисципліни. Поняття про комп’ютерну графіку. Історія та 

перспективи розвитку комп’ютерної графіки. Пакети прикладних програм. 

Тема 2. Графічне оформлення креслень 

Єдина система конструкторської документації (ЄСКД). Стандарти. 

Формати креслень. Масштаб. Шрифти креслярські. Лінії креслень. Правила 

нанесення розмірів. 

Тема 3. Засоби та елементи геометричних побудов у кресленні 

Розподіл і побудова ліній кутів. Розподіл кола на рівні частини. 

Знаходження центрів дуг, кіл, визначення величини радіусів дуг. Виконання 

основних видів спряжень. Побудова коробових та лекальних кривих. 

Змістовий модуль 2. Основи нарисної геометрії і проекційне креслення 

Тема 4. Метод проекцій. Способи проекціювання 

Центральний метод проекціювання. Паралельне проекціювання. Система 

прямокутних проекцій. Метод Монжа. Площини проекцій. Комплексне 

креслення предмета. Допоміжна пряма комплексного креслення. 

Тема 5. Проекції точки, прямої та площини. Поверхні 

Проектування точки на три взаємно перпендикулярні площини. 

Позначення площин проекцій, осей проекцій і проекцій точки. Класифікація 

прямих. Взаємне положення прямих. Конкуруючі точки. Класифікація площин. 

Головні лінії площини. Умови інцидентності точки прямій та площині, прямої 

площині. Взаємне положення прямої та площини, двох площин. Проекції точки, 

що лежить на поверхні предмета. Класифікація поверхонь. Побудова розгорток 

поверхонь тіл. 

Тема 6.   Аксономертичні проекції 

 Побудова осей і визначення показників спотворення.  

Позиційні властивості геометричних фігур в аксонометрії. Побудова 

аксонометричних проекцій геометричних тіл. Ізометрична прямокутна 

проекція. 

Змістовий модуль 3. Види зображень 

Тема 7.  Вигляди 

Способи прямокутного проекціювання. Класифікація виглядів. 

Проекційний зв'язок. Основний, додатковий та місцевий вигляд.  
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Тема 8.  Розрізи. Перерізи 

Умовності та спрощення під час виконання зображень. Класифікація 

розрізів. Розташування та позначення розрізів. Графічні позначення матеріалів і 

правила їхнього нанесення на кресленнях. Місцевий розріз. Складні розрізи. 

Перерізи, їх загальна характеристика та призначення. 

Змістовий модуль 4. З’єднання та передачі 

Тема 9.  Рознімні та нерознімні з’єднання деталей  

Поняття про рознімні та не рознімні з’єднання. Позначення та зображення 

різьби на кресленнях. Види різьби. Кріпильні деталі. Зображення і позначення 

різьбових деталей (гвинтів, болтів, гайок, тощо). Зображення та позначення 

рознімних з’єднань (різьбових, штифтових, шпонкових, шліцьових та інших). 

Зображення та позначення нерознімних з’єднань. Каталог стандартних виробів. 

Тема 10. Передачі  

Зображення деталей, що мають зубчасті (шліцьові) поверхні. Зубчасті 

передачі. Умовності та спрощення під час їх зображення. Робочі креслення 

зубчастих коліс. Технічні вимоги, написи, таблиці характеристик. Зображення 

пружин на робочих кресленнях. 

 

Змістовий модуль 5. Машинобудівні, складальні та будівельні креслення 

Тема 11. Машинобудівні та складальні креслення 

Ескізи та робочі креслення деталей. Зображення елементів деталей. 

Нанесення розмірів та позначення шорсткості поверхонь. Технічний рисунок.  

Креслення загального вигляду: призначення та зміст. Умовності та 

спрощення на кресленнях загального вигляду. Таблиця переліку складових 

частин виробу. Деталювання креслень загального вигляду. 

Складальні креслення та їх призначення. Загальні відомості про вироби та 

їх складові частини. Види конструкторських документів і стадії проектування. 

Розміри, умовності та спрощення на складальному кресленні. Вимоги до 

складальних креслень. Специфікація. Послідовність виконання складального 

креслення за ескізами його деталей. Деталювання складальних креслень. 

Складання та читання креслень, пов’язаних із специфікацією. 

Тема 12. Елементи будівельних креслень 

 Загальні відомості про будівельні креслення. Особливості оформлення 

будівельних креслень. Зображення на будівельних кресленнях. Умовні графічні 

позначення. Вимоги до креслення фасадів, планів та розрізів будівель. Вимоги 

до креслення генеральних планів. Особливості креслень громадських та 

промислових споруд.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи інженерної та комп’ютерної графіки 

Тема 1.  Предмет 

інженерної та 

комп’ютерної графіки. 

Основні поняття та 

засоби інженерної та 

комп’ютерної графіки 

5 1 2   2 2     2 

Тема  2. Графічне 

оформлення креслень  
7 1 2   4 10  2   8 

Тема  3. Засоби та 

елементи геометричних 

побудов у кресленні 

10  6   4 8  2   6 

Разом за ЗМ 1 22 2 10   10 20  4   16 

Змістовий модуль 2. Основи нарисної геометрії і проекційне креслення 

Тема 4. Метод проекцій. 

Способи проекціювання 
10 2    8 12 2    10 

Тема 5. Проекції точки, 

прямої та площини. 

Поверхні  

20 2 8   10 18     18 

Тема 6. Аксонометричні 

проекції 
20 2 10   8 16  6   10 

Разом за ЗМ 2 50 6 18   26 46 2 6   38 

Змістовий модуль 3. Види зображень 

Тема 7. Вигляди 13 1 4   8 13 1    12 

Тема 8. Розрізи. 

Перерізи 
13 1 4   8 13 1 2   10 

Разом за ЗМ 3 26 2 8   16 26 2 2   22 

Модуль 2 

Змістовий модуль 4. З’єднання та передачі 

Тема 9.  Рознімні та 

нерознімні з’єднання 

деталей 

9 1 4   4 12     12 

Тема 10. Передачі 7 1    6 12     12 

Разом за ЗМ 4 16 2 4   10 24     24 
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Змістовий модуль 5. Машинобудівні, складальні та будівельні креслення 

Тема 11. 

 Машинобудівні  та 

складальні креслення 

22 2    20 20     20 

Тема 12. Елементи 

будівельних креслень 
14 2 4   8 14  2   12 

Разом за ЗМ 5 36 4 4   28 34  2   32 

Всього годин 150 16 44   90 150 4 14   132 
  

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1. ЗМ 1, Т 1. Загальні характеристики систем 

комп’ютерної графіки 
2 - 

2. ЗМ 1, Т 2.  Загальні правила оформлення креслень  2 - 

3. ЗМ 1, Т 3. Геометричні побудови 4 2 

4. ЗМ 1, Т 3.  Креслення контурів деталей 2 - 

5. ЗМ 2, Т 5.  Комплексне креслення точки 2 - 

6.  ЗМ 2, Т 5.  Проекції геометричних тіл 4 2 

7. ЗМ 2, Т 5.  Побудова розгортки поверхонь  2 - 

8. ЗМ 2, Т 6.  Комплексне креслення та аксонометрія 

геометричних тіл. 
2 2 

9. ЗМ 2, Т 6. Побудова трьох проекцій по 

аксонометрії 
2 2 

10. ЗМ 2, Т 6. Побудова аксонометрії по трьох 

проекціях 
2 - 

11. ЗМ 2, Т 6.  Ізометрична прямокутна проекція 4 - 

12. ЗМ 3, Т 7.  Побудова трьох проекцій деталі за її 

наочним зображенням 
4 2 

13. ЗМ 3, Т 8.  Прості та складні розрізи 4 2 

14. ЗМ4, Т9. Креслення кріпильних деталей та 

нарізних з’єднань за їх дійсними розмірами  
4 - 

15. ЗМ 5, Т 12.  План будівлі 4 2 

 Разом 44 14 
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6. Самостійна робота 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1. Читання  та оформлення креслень 2 2 

2. Геометричні побудови. Загальні відомості про 

геометричні побудови. Розподіл і побудова ліній кутів.  
2 4 

3. Розподіл кола на рівні частини. Знаходження центрів 

дуг, кіл, визначення величини радіусів дуг. Спряження 

ліній. 

2 4 

4. Пакети прикладних програм комп’ютерної графіки 2 4 

5. Моделювання в системі автоматизованого 

проектування 
2 2 

6. Епюр Монжа.  6 6 

7.  Проекції точки, що лежить на поверхні предмета 4 6 

8. Площини проекцій. 6 8 

9. Проекції геометричних тіл.  4 8 

10. Аксонометричні проекції. 6 10 

11. Вигляди 8 12 

12. Переріз. Простий та складний розріз. Місцевий розріз. 

Розташування і позначення розрізів. З’єднання 

частини виду і частини розрізу 

8 10 

13. Зображення та позначення з’єднань: рознімних  та 

нерознімних. Каталог стандартних виробів.  
4 12 

14. Зубчасті передачі. Умовності та спрощення під час їх 

зображення. Робочі креслення зубчастих коліс. 

Технічні вимоги, написи, таблиці характеристик 

6 12 

15. Креслення загального вигляду: призначення та зміст. 

Умовності та спрощення на кресленнях загального 

вигляду. Таблиця переліку складових частин виробу.  

6 10 

16. Деталювання креслень загального вигляду. 4 5 

17. Послідовність виконання складального креслення за 

ескізами його деталей. Деталювання складальних 

креслень. Складання та читання креслень, пов’язаних 

із специфікацією. 

10 5 

18. Вимоги до креслення фасадів, планів та розрізів 

будівель. Вимоги до креслення генеральних планів. 

Особливості креслень громадських та промислових 

споруд.  

8 12 

 Разом 90 132 
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7. Індивідуальні завдання 

На настановній сесії студенти отримують достатній теоретичний матеріал 

та освоюють основні прийоми роботи із креслярським приладдям, а також в 

системі автоматизованого проектування. Набуті знання та навики вони 

реалізують в процесі складання тестів та виконання планових графічних робіт. 

Студенти заочної форми навчання виконують ті ж графічні роботи, що і 

студенти денної форми навчання. 

8. Методи навчання 

Програмою дисципліни передбачені аудиторні заняття (лекційні і 

лабораторні) та самостійна робота студента. 

Навчання студентів здійснюється за кредитно-модульною системою. 

Під час проведення лекційних занять частина графічного матеріалу 

подається з використання ноутбуку та мультимедійного проектора. 

Під час практичних занять графічні роботи виконуються від руки на 

аркушах формату А 3, а також із використанням комп’ютерної системи 

автоматизованого проектування. При подачі нового матеріалу 

використовується комп’ютерна програма «Учитель Netop», яка дає можливість 

одночасної трансляції техніки виконання графічної роботи викладача на всі 

комп’ютери класу. 

9. Методи контролю 

Контроль знань студентів (поточний і підсумковий) із навчальної 

дисципліни «інженерна та комп’ютерна графіка» здійснюється відповідно до 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

Поточний контроль проводиться під час виконання практичних та 

індивідуальних завдань, контроль за засвоєння певного модуля (модульний 

контроль). Форма проведення поточного контролю і систему оцінювання 

визначено кафедрою: глибина засвоєння студентами теоретичного матеріалу 

перевіряється в ході складання тестів окремо по кожному модулю – модульного 

тестового контролю. Кожен модуль оцінюється в умовних балах пропорційно 

обсягу часу, відведеному на засвоєння матеріалу певного модуля. 

Підсумковий контроль – диференційований залік. 

Рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним 

планом, але сприяють підвищенню рівня знань та умінь студентів з навчальної 

дисципліни (доповідь на студентський конференції, здобуття призового місця 

на олімпіадах, виготовлення макетів, підготовка наочних посібників тощо), 
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може надаватись до 10% від загальної кількості умовних балів із навчальної 

дисципліни. 

Студенти, які протягом навчального семестру пі час поточного контролю 

набрали суму балів, що менша за 50% (<35 балів) від загального 

розрахункового рейтингу з навчальної роботи, не допускаються до 

підсумкового контролю. 

Відповідно до отриманих балів студентам присвоюються відповідні оцінки 

ECTS. Кредити фіксуються в журналі рейтингового оцінювання знань і умінь 

студента. 

 

10. Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання із навчальної 

дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» 

Поточне тестування та самостійна робота 

С
у
м

а 

Змістовий  

модуль 1 

 

Змістовий 

модуль 2 

 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 

Змістовий 

модуль 5 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 
100 

5 5 10 10 15 20 5 5 5 5 10 5 

 

11. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

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 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

Рекомендована література, методичні вказівки для проведення практичних 

робіт, комп'ютерні слайди та мультимедійні фрагменти, конспекти лекцій, а 

також наочні методичні матеріали. 
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13. Рекомендована література 

Методичне забезпечення 

1. Головкіна Л.І. Методичні вказівки та завдання до практичних занять та 

виконання розрахуново-графічних робіт із дисципліни «Інженерна та 

комп’ютерна графіка» для студентів денної та заочної форми навчання 

освітнього ступеня  бакалавр спеціальності  181 – «Харчові технології». – 

Умань: УНУС, - 2018. – 82 с. 

2. Головкіна Л.І. Методичні вказівки  для виконання практичної роботи на 

тему: «Засоби та елементи геометричних побудов у кресленні» для студентів 

денної та заочної форми навчання спеціальностей 181 «Харчові технології»,    

208 «Агроінженерія», 241 «Готельно-ресторанна справа». – Умань:  УНУС, - 

2018. – 22 с. 

Базова 

3. Кепко О.І. Інженерна та комп’ютерна графіка: Навч.посіб. / Кепко О. І., 

Накльока Ю.І., Пушка О.С., Чумак Н. М. – Київ: Видавництво «Основа», 2015. 

– 196 с. 

Допоміжна 

4. Ванін В.В. Інженерна та комп’ютерна графіка / Ванін В.В., 

Ковальов С.М.; за ред. В.Є. Михайленка. – [3-тє вид.]. – К.: Каравела, 2004. – 

344с. 

5. Михайленко В.Є. Інженерна графіка / Михайленко В.Є., Ванін В.В., 

Ковальов С.М.; за ред. В.Є. Михайленка. – [3-тє вид.]. – К.: Каравела, 2004. – 

288с. 

6. Інженерна графіка: креслення, комп’ютерна графіка / [Верхола А.П., 

Коваленко Б.Д., Богданов В.М. та ін.]; за ред. А.П. Верхоли. – К.: Каравела, 

2005. – 304с. 

7. Інженерна та комп’ютерна графіка / [Михайленко В.Є., Найдиш В.М., 

Підкоритов А.М. та ін.]. – [2-ге вид.]. – К.: Вища школа, 2002. – 344с. 

8. Единая система конструкторской документации. Общие правила 

выполнения чертежей. – М., 1991. – 238с. 

14. Інформаційні ресурси 

9. www.ascon.ru/ офіційний сайт фірми АСКОН  

10. www.ascon.kiev.ua/ офіційний сайт представника фірми АСКОН в 

Україні. 

11. Будь инженером  [Електронный ресурс]. Режим доступа: 

http://edu.ascon.ru/news 

http://www.ascon.ru/
http://www.ascon.kiev.ua/
http://www.ascon.kiev.ua/

