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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Інженерна графіка» складена відповідно до 

освітньої програми «Фізика» підготовки фахівців першого рівня вищої освіти освітньо-

кваліфікаційного рівня  Бакалавр, спеціальності  104 – фізика і астрономія. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити студентів бакалаврату 

фізичного факультету з основними інструментами проектування, навчити побудові 

тривимірних моделей і проекційних зображень деталей та механізмів. Отримані навички 

необхідні для проведення теоретичних досліджень та вирішення прикладних 

дослідницьких задач. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  

Програмні компетентності, що забезпечуються дисципліною «Інженерна графіка» (ОК 30) 

у відповідності до ОПП «Фізика»: 

Інтегральна компетентність: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з фізики 

та/або астрономії у професійній діяльності або у процесі подальшого навчання, що 

передбачає застосування певних теорій і методів фізики та/або астрономії і 

характеризується складністю та невизначеністю умов  

 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 12.  Здатність спілкуватися  державною мовою як усно, так і письмово. 

Фахові компетентності: 

ФК 1. Знання і розуміння теоретичного та експериментального базису сучасної фізики та 

астрономії. 

ФК 9. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 

ФК 10.Здатність самостійно навчатися і опановувати нові знання з фізики, астрономії та 

суміжних галузей. 

ФК 12. Усвідомлення професійних  етичних аспектів фізичних та астрономічних 

досліджень. 

 

1.3. Кількість кредитів 3 

 

1.4. Загальна кількість годин 90 
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1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й -й 

Семестр 

1-й -й 

Лекції 

год.  год. 

Практичні заняття 

32 год.  год. 

Контрольна робота  

год.   год. 

Самостійна робота 

 58 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

 

 

1.6. Програмні результати навчання, що забезпечуються дисципліною ОК 30 у 

відповідності до ОПП «Фізика»: 

ПРН 2. Знати і розуміти фізичні основи астрономічних явищ: аналізувати, тлумачити, 

пояснювати і класифікувати будову та еволюцію астрономічних об’єктів Всесвіту 

(планет, зір, планетних систем, галактик тощо), а також основні фізичні процеси, 

які відбуваються в них. 

ПРН 3. Знати і розуміти експериментальні основи фізики: аналізувати, описувати, 

тлумачити та пояснювати основні експериментальні підтвердження існуючих 

фізичних теорій. 

ПРН 8. Мати базові навички самостійного навчання: вміти відшуковувати потрібну 

інформацію в друкованих та електронних джерелах, аналізувати, систематизувати, 

розуміти, тлумачити та використовувати її для вирішення наукових і прикладних 

завдань. 

ПРН 13.Розуміти зв’язок фізики та/або астрономії з іншими природничими та 

інженерними науками, бути обізнаним з окремими (відповідно до спеціалізації) 

основними поняттями прикладної фізики, матеріалознавства, інженерії, хімії, 

біології тощо, а також з окремими об’єктами (технологічними процесами) та 

природними явищами, що є предметом дослідження інших наук і, водночас, 

можуть бути предметами фізичних або астрономічних досліджень. 

ПРН 22.Розуміти значення фізичних досліджень для забезпечення сталого розвитку 

суспільства. 
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     2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Вступ.  Ознайомлення з задачами дисципліни.  

Тема 1. Ознайомлення з програмними інструментами. 

Тема 2. Базові площини. Проекції. Розрізи. Основні та допоміжні елементи. 

Тема 3. Створення плоских ескізів та об’ємних елементів з них. Масиви елементів. 

Тема 4. Взаємозв’язки. Допоміжна геометрія. Створення ескізу на допоміжних 

площинах.   

Тема 5. Тіла обертання. Елементи по траєкторії. 

Тема 6. Елементи за перерізами. 

Тема 7. Моделювання деталей з листового матеріалу.  

Тема 8. Створення збірки деталей. Взаємозв’язки збірок.  

Тема 9. Додавання стандартних елементів кріплень та зубчатих передач за 

допомогою Toolbox.  

Тема 10. Симуляція фізичних та механічних процесів. Вибір матеріалу деталі. 

Тема 11. Підготовка креслення за 3D моделлю. 

Тема 12. Візуалізація 3D моделей. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів 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 

 

Вступ  1  1   0       

Тема 1. 3  1   2       

Тема 2. 6  2   4       

Тема 3. 14  6   8       

Тема 4.  6  2   4       

Тема 5. 6  2   4       

Тема 6. 6  2   4       

Тема 7. 6  2   4       

Тема 8. 12  4   8       

Тема 9. 6  2   4       

Тема 10. 12  4   8       

Тема 11. 6  2   4       

Тема 12. 6  2   4       

Усього годин  90  32   58       

 

 

4. Теми практичних занять 
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Ознайомлення з задачами дисципліни  1 

2 Ознайомлення з програмними інструментами 1 

3 Базові площини. Проекції. Розрізи. Основні та допоміжні елементи. 2 

4 Створення плоских ескізів та об’ємних елементів з них. Масиви 

елементів 

6 

5 Взаємозв’язки. Допоміжна геометрія. Створення ескізу на 

допоміжних площинах.   

2 

6 Тіла обертання. Елементи по траєкторії. 2 

7 Елементи за перерізами. 2 

8 Моделювання деталей з листового матеріалу.  2 

9 Створення збірки деталей. Взаємозв’язки збірок.  4 

10 Додавання стандартних елементів кріплень та зубчатих передач за 

допомогою Toolbox.  

2 

11 Симуляція фізичних та механічних процесів. Вибір матеріалу деталі. 4 

12 Підготовка креслення за 3D моделлю. 2 

13 Візуалізація 3D моделей. 2 

 Разом 32 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кіл. 

годин 

Форма 

контр. 

1 Ознайомитись з програмним забезпеченням та його інтерфейсом  2 

О
п

и
ту

в
ан

н
я
,  

п
р
ак

ти
ч
н

і зав
д

ан
н

я
 

 

 

2. Ознайомитись з елементами керування видом, комбінаціями 

клавіш для швидкого перемикання виду та створення перерізу 

4 

3. Оволодіти навичками створення плоских ескізів та об’ємних 

елементів з них. Копіювати однотипні елементи, 

використовуючи інструмент «Масив» 

8 

4. Освоїти інструменти взаємного розташування елементів ескізу 

та  оволодіти навичками створення ескізу за допомогою 

допоміжної геометрії 

4 

5. 

 

Оволодіти навичками створення  деталей на основі рухомого 

ескізу   

4 

6. Оволодіти навичками створення  деталей на основі сукупності 

перерізів  

4 

7. Оволодіти навичками створення  деталей з листового матеріалу 

та генерація креслення їх розгортки  

4 

8. Опанувати створення збірок декількох деталей та освоїти роботу 

із взаємозв’язками збірок  

8 

9. Ознайомитись з роботою бібліотеки Toolbox  4 

10. Провести симуляцію фізико-механічних процесів в деталі 8 

11. Підготувати моделі для виготовлення на обладнанні ЧПУ 4 

12. Виконати анімацію збірок. 4 

 Разом  58  

 

 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачені навчальним планом 
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                                                    7. Методи контролю 

Опитування студентів, практичні завдання протягом семестру; залікова робота.  

 

 

8. Схема нарахування балів 

 для підсумкового семестрового контролю при проведенні залікової роботи 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен 

(залікова 

робота) 

Сума 
Розділ 1 Разом 

Т1–Т3, Т9: 4 х 2 бали = 8 балів 

Т4–Т8, Т10–Т12:  8 х 4 бали = 32 балів 

40  

балів 

60  

балів 

100 

балів 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

Критерій оцінювання  

90 – 100 балів: 

– студент повністю оволодів програмним матеріалом, при необхідності вміло 

користується довідковими матеріалами; 

– бездоганно знає всі умовні позначення та чітко орієнтується в інтерфейсі 

програмного забезпечення;  

– дає чіткі і правильні відповіді при опитуваннях, які демонструють розуміння 

навчального матеріалу і ґрунтовні знання, викладає матеріал в логічній 

послідовності з використанням прийнятої термінології; 

– завдання, виконані під час аудиторної і домашньої робіт, не містять помилок;  

70 – 89 балів: 

– студент повністю оволодів основним програмним матеріалом, але  

читання деяких елементів креслень викликає труднощі;  

– знає основні умовні позначення та впевнено орієнтується в інтерфейсі програмного 

забезпечення;  

– дає правильні відповіді у відповідності до вимог теоретичних і практичних знань та 

вмінь; відповіді логічні, послідовні;  

– завдання, виконані під час аудиторної і домашньої, містять незначні помилки;  

50 – 69 балів: 
– студент знає невпевнено основний матеріал, але більшість умовних позначень і 

правил засвоїв; 

– відповіді дає невичерпні, побудовані непослідовно, але виявляє загальне розуміння 

питань теоретичного і практичного матеріалів;   

– завдання, виконані під час аудиторної і домашньої, містять суттєві помилки;  

1 – 49 балів: 

– студент виявив незнання і нерозуміння більшої чи найважливішої частини 

матеріалу курсу; 

– завдання, виконані під час аудиторної і домашньої роботи, містять суттєві помилки 

чи завдання без розв’язків;  
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Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

11. Рекомендоване методичне забезпечення 

Базова література 

1. Суворов С.Г., Суворов Н.С. Машинобудівне креслення в питаннях і відповідях. 1984. 

352 стр. 

2. Боголюбов С.К. Інженерна графіка. 2000 рік. 353 с. 
3. Козяр М.М., Фещук Ю.В., Парфенюк О.В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. «Олді+», 

2018, 252 с. 

 

 

 


