
Силабус дисципліни 

Назва 
дисципліни, 
обсяг 
дисципліни у 
кредитах ЄКТС 

Інженерна графіка, 4 кредити 

Загальна 
інформація про 
викладача 

Руденко Дмитро Вікторович, к.т.н., доцент, доцент кафедри «Графіка»,  

т. 056-373-15-59, е-mail: diit.geometry@gmail.com  

Семестр у якому 
можливе 
(планується) 
вивчення 
дисципліни 

1 курс, 1 семестр. 

Факультети/ННЦ, 
студентам яких 
пропонується 
вивчити 
дисципліну 

Факультет «Комп'ютерних технологій і систем» 

 

Перелік 
компетентностей 
та результатів 
навчання, що 
забезпечує 
дисципліна 

Курс дисципліни покликаний для: 

- оволодіння студентами основами знань, необхідних для виконання і читання  

проекційних зображень будь-яких геометричних та технічних об'єктів; 

- вивчення методів розв'язку позиційних та метричних задач з просторовими  

геометричними об'єктами за їх проекціями па комплексному кресленні; 

- формування у студентів елементів просторового мислення, розширення їх  

світогляду в напрямку предметно-інженерної діяльності, отримання навичок 

 виконання ескізу деталі від руки та креслення за допомогою креслярських  

інструментів, вивчення студентами основних стандартів по оформленню  

конструкторської документації. 

Опис дисципліни 
Попередні 
умови, необхідні 
для вивчення 
дисципліни 

Знання з математики, фізики, обчислювальної техніки. 
 

 

Основні теми 
дисципліни 

1. Комплексні рисунки (епюри) точок . 
2. Комплексні рисунки прямих . 
3. Комплексні рисунки площин . 
4. Способи перетворення проекцій . 

 

https://mail.ukr.net/classic#sendmsg,to=Og0c9hDc0PsiOSaeKXOkYp3LE2mwFh859u8NJ_c7FhDMEuRwthVeYk


5. Проекції кривих ліній та поверхонь. 
6. Многогранники. 
7. Перетин поверхонь площиною . 
8. Перетин поверхонь  
 

 
 

Мова 
викладання 

Українська. 

Список основної 
та додаткової 
літератури 

1. Краснюк А. В., Попудняк Ю. Я., Шапляк О. С. Інженерна графіка. Методичні вказівки до виконання креслень різьбових з’єднань
2004.  
2. Краснюк А. В., Попудняк Ю. Я. Інженерна графіка. Методичні вказівки до виконання креслень фітингових з
передачі. ДІІТ, 2005.  
3. Бруякін І. В., Ульченко Л. О. Методичні вказівки до виконання листа «Геометричне креслення» 
4. Методичні вказівки до виконання завдань на тему «Точка. Пряма. Площина.» / Дніпропетр.нац. ун
Лазаряна; укладачі: А. В. Краснюк, Т. В. Ульченко. 2008 – 30 с.  
http://ecat.diit.edu.ua/cgibin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ERI&P21DBN=ERI&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
5. Проекційне креслення. Методичні вказівки до виконання завдання / Дніпропетр.нац. ун
укладачі: А. Д. Малий, Є. О. Данилов – Д. 2006 – 30 с. 

 


