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В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти 

ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ОСНОВНИМИ ПРИЙОМАМИ ВИКОНАННЯ 

ГЕОМЕТРИЧНИХ ПОБУДОВ, ПРОЕКЦІЙНОГО КРЕСЛЕННЯ, 

ОСНОВНИХ ПРАВИЛ ВИКОНАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ПРЕДМЕТІВ 

ІНСТРУМЕНТАМИ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ARCHICAD, З МОВОЮ 

ГРАФІКИ, ЯКА ДАЄ ЗМОГУ БЕЗКОНТАКТНОГО СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ 

ПОТРЕБ У ГАЛУЗІ «ТРАНСПОРТ» ТА ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ 

ВИКОРИСТАННЯ ЦИХ ПРИЙОМІВ В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ.  

Наприклад: здатність застосовувати основні закони геометричного 

моделювання об’єктів і процесів; вміння раціонально розв’язувати інженерні 
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геометричні задачі; здатність до грамотного виконання та читання креслень 

предметів, деталей та будівельних об’єктів. 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: шкільний курс геометрії, особливо 

стереометрії, а також мати стійкі навички до елементів графічної культури. 

Програмні результати навчання: 

ПРН-3. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, 

звітувати державною мовою на достатньому, для професійної діяльності, рівні. 

ПРН-5. Застосовувати, використовувати сучасні інформаційні і комунікаційні 

технології для розв’язання практичних завдань з організації перевезень та 

проектування транспортних технологій. 

ПРН-6. Досліджувати транспортні процеси, експериментувати, аналізувати та 

оцінювати параметри транспортних систем та технологій. 

ПРН-7. Формулювати, модифікувати, розробляти нові ідеї з удосконалення 

транспортних технологій. 

ПРН-8. Розробляти, проектувати, управляти проектами у сфері транспортних 

систем та технологій. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Транспортні технології 

(на автомобільному транспорті)» здобувачі вищої освіти:  

повинні знати: 

- у чому полягає предмет і метод дисципліни «Інженерна та комп’ютерна 

графіка»; 

- які положення можуть займати точка, пряма, площина на комплексному 

кресленні; 

- способи утворення поверхонь; 

- способи розв’язання позиційних та метричних задач нарисної геометрії; 

- основні аксонометричні системи; 

- основи геометричного креслення і прийоми виконання геометричних 

побудов; 

- основи проекційного креслення, основні правила виконання зображень 

предметів (види, розрізи, перерізи); 

- основні принципи роботи у графічному редакторі ArchiCAD; 

- інтерфейс програми ArchiCAD та основні команди для побудови різних 

геометричних елементів із застосуванням ArchiCAD; 

- методи та способи створення і зберігання графічної інформації; 

- термінологію та стандарти виконання креслень. 

повинні розуміти: 



- важливу роль дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» у 

подальшому освоєнні професійних дисциплін та для здобуття якісної 

кваліфікації за спеціальністю; 

- важливість виконання та оформлення будівельних креслень згідно з 

Державними стандартами та нормативними документами; 

повинні володіти: 

- прийомами виконання геометричних побудов, проекційного креслення, 

основних правил виконання зображень предметів, здатністю розв’язувати типові 

спеціалізовані задачі в процесі навчання; 

- інструментами програмної системи ArchiCAD; 

- навичками застосування довідкової літератури і використання державної 

стандартної та нормативної документації при виконанні креслень в програмній 

системі ArchiCAD; 

повинні вміти: 

- зображати основні геометричні фігури в прямокутних проекціях; 

- розв’язувати позиційні задачі на взаємну належність та перетин 

геометричних образів; 

- розв’язувати метричні задачі на визначення відстаней, кутів та площин; 

- будувати геометричні фігури в різних аксонометричних системах; 

- читати креслення предметів, деталей та будівельних креслень; 

- користуватися основними інструментами програмної системи ArchiCAD; 

- виконувати креслення за правилами і вимогами державних стандартів; 

- користуватися засобами експорту та імпорту графічної інформації, 

створювати креслення в графічних системах; 

- користуватися вбудованою бібліотекою об’єктів і матеріалів; 

- створювати об’ємні зображення об’єктів або їх фрагментів. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
№п/

п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції практичні самостійна 

1 Ортогональна система двох і трьох 

взаємно-перпендикулярних площин 

проекцій. Основні геометричні положення. 

Види проектування. Комплексне креслення 

та його метрична визначеність. Вимоги до 

креслення. Ортогональна система двох чи 

трьох взаємно перпендикулярних площин 

проекцій. 

Прямокутне (ортогональне) проектування 

та його властивості. Комплексне креслення. 

Зв’язок системи прямокутних проекцій з 

2 2 2 



№п/

п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції практичні самостійна 

декартовою системою координат. Основні 

вимоги до виконання та оформлення 

креслень. 

2 Точка. Пряма. Площина. Ортогональна 

проекція точки на площині проекцій. Прямі 

лінії загального та окремого положення. 

Взаємне положення двох прямих в 

просторі. Правило належності точки до 

прямої лінії. Методи задання площин на 

комплексному кресленні. Площини 

загального та окремого положення. Головні 

лінії площини. Умови належності точки та 

прямої лінії до площини. 

Задання точки, прямої та площини на 

комплексному кресленні. Проекції прямих 

ліній загального та окремого положення. 

Розв’язання задач на належність точки до 

прямої. Проекції площин загального та 

окремого положення. Головні лінії 

площини. Розв’язання задач на належність 

точок і прямих до площини. 

2 2 3 

3 Поверхні. Багатогранні поверхні. Поверхні 

обертання. Основні елементи утворення 

поверхні (визначник поверхні). 

Задання, зображення та конструювання 

поверхонь: елементарне та основне 

креслення поверхні, побудова точок, що 

належать поверхні та алгоритм розв’язання  

задачі. Лінійчаті поверхні та поверхні 

обертання: розв’язання задач. 

2 2 3 

4 Позиційні задачі. Розв'язання задач у 1-

ому та 2-ому випадках. Алгоритм 

розв’язання ГПЗ у першому випадку. 

Розв’язання ГПЗ у другому випадку. 

Перша та друга головні позиційні задачі 

(ГПЗ) та алгоритм їх розв’язання у 

першому та другому випадку. 

2 2 2 

5 Позиційні задачі. Розв'язання задач у 3-

ому випадку. Приклади розв’язання задач 

першої та другої ГПЗ у третьому випадку. 

Розв’язання першої та другої ГПЗ у 

загальному випадку. Рішення задач. 

Основи комп’ютерної графіки. 

2 2 3 



№п/

п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції практичні самостійна 

Геометричні задачі в системі 

автоматичного проектування. 

6 Метричні задачі. Розв'язання метричних 

задач без перетворення комплексного 

креслення. 

Метричні задачі. Алгоритми розв’язання 

задач. 

2 2 2 

7 Перетворення комплексного креслення. 

Основні способи перетворення 

комплексного креслення. Розв'язання 

метричних задач з перетворенням 

комплексного креслення. 

2 2 3 

8 Проекції з числовими відмітками. 
Задання точки, прямої лінії, площини в 

проекціях з числовими позначками. 

Приклади розв’язання деяких позиційних 

задач в проекціях з числовими позначками. 

Знайомство з програмою ArchiCAD. 

Налаштування інтерфейсу програми 

(текстове меню, інформаційне табло, 

навігатор, панель інструментів, панель 

управління зображенням та ін.). Робоче 

середовище. Проекції з числовими 

відмітками.  

Задання точки, прямої площини в 

проекціях з числовими відмітками. 

Розв’язання задач у програмі ArchiCAD. 

2 2 7 

9 Аксонометричні проекції. Стандартні 

аксонометричні проекції, основні правила 

побудови. Прямокутна ізометрія та 

фронтальна косокутна диметрія. Побудова 

аксонометричних зображень плоских та 

просторових об’єктів.  

Вивчення інструментів програми: панель 

інструментів, налаштування інструментів. 

Ознайомлення з простором  проектування: 

масштаб, робочі вікна, координатні сітки, 

поверхи. Вивчення 2D інструментів 

програми: лінії, штриховки, кола, дуги, 

написи, сплайни. 

Розрахунково-графічна робота «Побудова 

контурів виконання земляних робіт». 

2 2 7 



№п/

п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції практичні самостійна 

10 Геометричні побудови. Геометричне 

креслення: геометричні побудови на 

кресленні, спряження, ухил, конусність.  

Ознайомлення з видами координатних 

систем. Задання координат. Вивчення 

прийомів креслення. Креслення 

прямолінійних та криволінійних об’єктів.  

Побудова лінії перетину площини з 

топографічною поверхнею у програмі 

ArchiCAD. 

2 2 7 

11 Проекційне креслення. Основи метода 

прямокутного проектування просторових 

об’єктів на три взаємно перпендикулярні 

площини проекцій. Основні види (спереду, 

зверху і зліва) технічної деталі. Розрізи та 

перерізи. Правила поєднання видів з 

розрізами. Нанесення розмірів. 

Редагування розрізу. Нанесення числових 

позначок. Вивчення інструмента 

«Структурна сітка». Моделювання 

будівельної ділянки. Ознайомлення з 

механізмами візуалізації, їх використання. 

Розташування та масштабування зовнішніх 

зображень та креслень. Загальна 

компоновка креслень на форматі для друку. 

Експорт в форматі pdf.  

Побудова перетину ділянки топографічної 

поверхні, майданчика, виїмки, насипу у 

програмі ArchiCAD. 

2 2 7 

Всього 22 22 46 

 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» 

за навчальною дисципліною «Інженерна та комп’ютерна графіка» складає 60 

балів та 100 балів відповідно і може бути досягнутий наступними засобами 

оцінювання: 

  



Засоби оцінювання Мінімаль

на 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість 

у 

семестрі 

Розрахунково-графічна робота  1 24 40 

Рішення задач в практикумі 1 24 40 

Робота на лекційних заняттях 

(конспект лекцій) 

1 6 10 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) контроль 

знань – залік 

1 6 10 

Разом  60 100 

 

З дисципліни передбачено виконання розрахунково-графічної роботи в 

другому семестрі. 

Розрахунково-графічна робота є індивідуальним завданням проектно-

конструкторського характеру, який має на меті не лише поглиблення, 

узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни, а й 

застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення 

вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, 

електронно-обчислювальною технікою, використовуючи сучасні інформаційні 

засоби та технології. 

Розрахунково-графічна робота виконується студентами в аудиторії згідно з 

індивідуальними завданнями. Розрахунково-графічна робота – «Побудова 

контурів виконання земляних робіт» (формат А3). Студенти вирішують задачі на 

знаходження лінії перетину двох площ та площини з топографічною поверхнею 

в проекціях з числовими відмітками у графічній програмі ArchiCAD. 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи 

наведені в [5]. 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – у вигляді 

відкритих питань, наприклад: 

Як називають блок стандартів, які регламентують правила виконання 

інженерних креслень? Що означає запис «ГОСТ»? 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з 

будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що 

бажають збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань 

здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем по тематиці навчальної 

дисципліни. 
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