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Силабус дисципліни 

“Нарисна геометрія, інженерна графіка та САПР” 

 

1. Профіль дисципліни 

Кафедра механіки та 

інженерії агроекосистем 

(19) 

Освітній ступінь – перший, бакалаврський 

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: 208 Агроінженерія 

Освітньо-професійна програма  

Кількість кредитів – 6 

Загальна кількість годин – 180 

Рік підготовки, семестр – 2020-21, 2 семестр 

Компонент освітньої програми: основна 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач Кухарець Савелій Миколайович 

Профайл викладача 
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-

fakultet/kafedra-mekhaniky-ta-inzhenerii-ahroekosystem   

Контактна інформація +380676653548, saveliy_76@ukr.net 

Сторінка курсу в 

Moodle 
http://185.25.118.66/course/view.php?id=1894 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, щосереди з 13.00 до 

17.00 
 

 

3. Анотація до дисципліни 
Ця дисципліна базується на знаннях студентів про принципи роботи ПК, вмінні 

працювати в операційних середовищах WINDOWS, та на їх досвіді програмування. 

Дисципліна базується на основних положення автоматизації розробки та виконання 

проектно-конструкторських графічних документів, основних принципах виконання 

конструкторської документації та основана на універсальних графічних системах типу 

SolidWorks з можливістю будувати зображення на площині та у трьохмірному вимірі. 

Ключові слова: АРМ, комп’ютер, SolidWorks, САПР 
 

 

4. Мета та цілі дисципліни 
Мета навчальної дисципліни полягає в тому, щоб навчити студента користуватися 

сучасними засобами комп'ютерної графіки, які орієнтовані на розв'язування технічних 

задач, а також набути навички самостійної роботи із програмними комлексами чи 

автоматизованими робочими місцями. Вивчення дисципліні забезпечуе розвиток 

просторового  уявлення,   конструктивно-геометричного  мислення, здатності аналізувати 

та синтезувати просторові форми і відношення на основі графічних моделей простору, 

реалізувати їх у вигляді креслень конкретних просторових об'єктів. 



Цілі вивчення дисципліни: розв'язання великої кількості різноманітних інженерно-

графічних прикладів з машинобудівною специфікою і складними формами поверхонь; 

прищеплення вміння відображати технічні форми у відповідності з вимога-ми сучасного 

машинобудування; ознайомлення з способами технічного документування; розвиток 

уміння вирішувати інженерні задачі графічними методами; розвиток навиків виконання та 

читання креслень. 

 

Організація навчання 

4.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 42 8 

Практичні / лабораторні 70 16 

Самостійна робота 68 156 

Разом 180 180 

 

 

4.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни: очний, при необхідності – дистанційний.  

 

4.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

(аудиторних) 

денна форма 
заочна 

форма 

1 Т1 Назва теми. НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ 

1. Оформлення креслень. Види конструкторської 

документації 

2. Метричні та позиційні задачі 

3. Взаємний перетин поверхонь 

60 (30) 

10 (8) 

 

25 (12) 

25 (10) 

60 (6) 

10 (2) 

 

25 (2) 

25 (2) 

2 Т2 Назва теми. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 

1. Представлення графічної інформації у 

комп'ютері 

2. Системи інженерної комп'ютерної графіки 

3. Креслярсько-конструкторський редактор 

SolidWorks 

60 (40) 

 

20 (14) 

 

20 (12) 

20 (14) 

 

60 (8) 

 

20 (2) 

 

20 (4) 

20 (4) 

 

3 Т3 Назва теми. ВИКОНАННЯ КРЕСЛЕНЬ 

1.  Тривимірне моделювання 

2.  Робота в системі SolidWork 

3. Виконання робочих кресленнь 

4. Виконання складальних креслень 

60 (52) 

10 (10) 

20 (20) 

14 (10) 

16 (12) 

60 (8) 

10 (2) 

20 (2) 

14 (2) 

16 (2) 

Разом: 180(112) 180(24) 
 

 

 

№ з.п Тема лекції 



1 

СТАНДАРТИЗОВАНА КОНСТРУКТОРСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

1. Єдина система конструкторської документації (ЄСКД) 

2.Стандарти ЄСКД 

3. Різновидності виробів і конструкторських документів 

2 

ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНЬ 

1. Формати креслень 

2. Типи ліній 

3. Масштаби 

4. Креслярські шрифти 

3 

ПОЗИЦІЙНІ ЗАДАЧІ 

1. Задачі на взаємну приналежність точок, прямих та площин 

2. Сліди ліній і площин 

4 

МЕТРИЧНІ ЗАДАЧІ 

1. Метричні властивості прямокутних проекцій (теорема про проекції 

прямого кута, лінії схилу, перпендикуляр до площини). 

2. Види і особливості метричних задач. 

3. Прямі та площини, перпендикулярні між собою. 

5 

ВЗАЄМНИЙ ПЕРЕТИН ПОВЕРХОНЬ 

1. Побудова лінії взаємного перетину поверхонь за спосо-бом січних площин 

2. Побудова лінії взаємного перетину поверхонь за спосо-бом концентричних 

та ексцентричних сфер 

6 

МНОГОГРАННИКИ 

1. Види многогранників 

2. Перетин многогранників 

3. Розгортка поверхні многогранника 

7 

ПОВЕРХНІ 

1. Класифікація. Визначник 

2.Геометрична та алгоритмічна частини визначника 

3. Кінематичні та каркасні способи завдання поверхонь 

4. Дискретний та безперервний каркаси поверхні 

5.Повність зображення поверхонь 

8 

АКСОНОМЕТРИЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ 

1. Особливості аксонометричних зображень 

2. Косокутня та прямокутня аксонометричні проекції 

3. Трикутник слідів та його властивості 

4.Стандартні форми аксонометричних проекцій 

9 

ЗОБРАЖЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДЕТАЛЕЙ 

1. Елементи деталей типу тіл обертання 

2. Пази 

3. Елементи кріпильних деталей 

4. Елементи відлитих деталей 

10 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У КОМП'ЮТЕРІ 

1.Використання комп'ютерної графіки 

2.Апаратні складові комп'ютерної графіки 

3.Основи цифрової графіки 

4. Програмні компоненти обчислювальної машини 

11 

СИСТЕМИ ІНЖЕНЕРНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ 

1. Поняття САПР 

2. Базові класи САПР 

3. Спеціалізовані графічні редактори 

12 
КРЕСЛЯРСЬКО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РЕДАКТОР SOLIDWORKS 

1.Основні елементи інтерфейсу 



2. Типи документів графічної системи 

3. Створення робочого креслення 

4. Режим виконання геометричних побудов 

5. Використання "прив'язок" 

6. Оформлення креслення 

7. Виведення креслення на друк 

13 

БІБЛІОТЕКИ ГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ SOLIDWORKS 

1. Типи бібліотек системи 

2. Робота з бібліотеками системи 

3. Режими роботи з бібліотекою 

4. Прикладні бібліотеки графічної системи 

5. Конструкторська бібліотека 

6. Бібліотека електрика-конструктора 

14 

ТРИВИМІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

1. Загальні принципи тримірного моделювання в SOLIDWORKS 

2. Додаткові можливості при створенні моделі 

3. Сервісні можливості  

4. Інтерфейс системи SOLIDWORKS 

15 

РОБОТА В СИСТЕМІ SOLIDWORKS 

1. Проектування деталей 

2. Моделювання деталей на основі елементів видавлювання 

3. Моделювання деталей - тіл обертання 

4. Моделювання деталей кінематичною операцією 

5. Моделювання деталей операцією по перерізах 

6. Загальні принципи моделювання зборок 

7. Порядок роботи при моделюванні зборки 

8. Особливості інтерфейсу системи SOLIDWORKS при моделюванні зборок 

9. Формотворні операції в зборці 

10. Рознесення компонентів 

16 

ВИКОНАННЯ КРЕСЛЕННЯ ПО МОДЕЛІ 

1. Асоціативні креслення 

2. Процес створення асоціативних видів. Загальні поняття 

3. Приклад створення асоціативного проекційного креслення 

4. Створення "заготовки" креслення 

17-19 

ВИКОНАННЯ РОБОЧИХ КРЕСЛЕННЬ 

1. Склад робочого креслення 

2. Вигляди 

3. Розміри 

4. Позначення 

5. Оформлення робочого креслення 

20 

ВИКОНАННЯ СКЛАДАЛЬНИХ КРЕСЛЕНЬ 

1. Оформлення складального креслення 

2. Створення специфікації засобами системи SOLIDWORKS 

3. Складові "електронної" специфікації 

4. Структура специфікації 

5. Практична робота зі специфікацією 

6. Виведення специфікації на друк 

21 

СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТМ ТА АПАРАТІВ 

1. Електричні бібліотеки SOLIDWORKS 

2. Інтерфейс бібліотек 

3. Практична робота з бібліотеками 

 



 

4.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання дисципліни 
Участь у роботі впродовж семестру/залік – 60/40 

Лекції – 1 занаття 

Практичні – 1 заняття 

0,5 бала (max 21) 

0,5 бала (max 35) 

Самостійна робота max - 4 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 
Набрати 36 балів 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей здобувачів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі 

тестування. Залікові тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням заліку 

є перевірка розуміння здобувачем програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків 

між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. 

Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування та передбачають вирішення 

типових професійних завдань фахівця на робочому місці й дозволяють діагностувати рівень 

підготовки здобувача та рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  

Здобувач не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного 

контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. 

Здобувача слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих здобувачем у випадку складання 

підсумкового контролю, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на 

підсумковому контролі – 40. 

Підсумкові бали за залік складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, 

що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

заліку та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

5. Результати навчання 
Описувати будову та пояснювати принцип дії сільськогосподарської техніки. 

Вибирати робочі органи машин відповідно до ґрунтово-кліматичних умов та особливостей 

сільськогосподарських матеріалів.  

Відтворювати деталі машин у графічному вигляді згідно з вимогами системи 

конструкторської документації. Застосовувати вимірювальний інструмент для визначення 

параметрів деталей машин. 

Відтворювати деталі машин у графічному вигляді згідно з вимогами системи 

конструкторської документації. Застосовувати вимірювальний інструмент для визначення 

параметрів деталей машин. 

 

6. Пререквізити 
Попередні дисципліни: вища математика, фізика 

 

7. Політики дисципліни 
Дисципліна відповідає принципам забезпечення якості вищої освіти: 

 відповідність національним та європейським стандартам якості вищої освіти; 

 автономність Університету, як відповідального за забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

 системність та процесний підхід до управління якістю освітнього процесу; 



 комплексність в управлінні процесом контролю якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти; 

 системність у здійсненні моніторингових процедур з якості; 

 безперервність підвищення якості вищої освіти. 

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів; 

 забезпечення наявності інформаційних систем; 

 забезпечення публічності інформації про дисципліну; 

 забезпечення дотримання академічної доброчесності  

Ресурсами для організації освітнього процесу за освітньою програмою є: 

 стандарт вищої освіти; 

 індивідуальний навчальний план; 

 робочі програми навчальних дисциплін; 

 програми навчальної, виробничої та інших видів практик; 

 інші ресурси (підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні 

матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять; завдання для самостійної 

роботи тощо). 

Відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності дотримуються 

вимоги до кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення. Для 

підготовки доступна лекційна аудиторії, обладнана мультимедійними засобами, практичні 

заняття проводяться в навчально-науковому класі моделювання технічних систем, 

обладнаному 10-ма комп’ютеризованими робочими місцями із підключенням до Internet, на 

базі науково-інноваційного інституту інженерії агропромислового виробництва та 

енергоефективності. В роамках викладання дисципліни можлива міжнародна кредитна 

мобільність за рахунок участі у спільних дослідженнях, міжнародних конференціях з 

представниками міжнародних ЗВО та наукових установ (The Pennsylvania State University 

Department Of Agricultural And Biological, USA; Vytautas Magnus University, Литва; Nemzeti 

Agrárkutatási És Innovációs Központ, Угорщина; Research Institute Of Agricultural Engineering, 

Чехія). 

 

8. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Проектор Eрson X115H (2018 р), ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 р), Інтернет-

роутер TP-Link WR940N (2019 р). Комп’ютерний клас на 10 робочих місць. 

 

9.  Література 

1. А. С. Василюк, Н. І. Мельникова. Комп'ютерна графіка: навч. посіб. для студентів 

напряму підгот. 6.040303 «Систем. аналіз». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2016. — 
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