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Доцент кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки НТУ «ХПІ». Досвід роботи – 33 років. Автор понад 50 наукових 

та навчально-методичних праць. Лекторка з дисциплін: «Нарисна геометрія, інженерна та  комп’ютерна графіка» 

Загальна інформація про курс 

Анотація 
Курс спрямований на розвиток просторового уявлення, конструктивно-геометричного мислення, здібностей до аналізу просторових форм на 

основі креслеників об'єктів, навичок до геометричного моделювання об'єктів, читання та виконання машинобудівних креслеників. 

Цілі курсу 

− здатність графічно відображати геометричні образи виробів та їх об’єктів; 

− здатність аналізувати просторові форми та з’ясовувати їх властивості; 

− придбати навички виконання та читання креслеників різного призначення.  

Формат  Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Семестр  1 

Обсяг (кредити) / Тип курсу 4 / Обов’язковий Лекції (години) 32 
Практичні 

заняття (години) 
32 

Самостійна робота 

(години) 
56 

Програмні 

компетентності 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час 

практичної діяльності або у процесі навчання, яка передбачає застосування теорій та методів проведення моніторингу, запобігання 

виникненню аварій, надзвичайних ситуацій, нещасним випадкам (на виробництві) і професійним захворюванням, оцінювання їх можливих 

наслідків та їх ліквідування. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ФК 3. Здатність до застосовування тенденцій розвитку техніки і технології захисту людини, матеріальних цінностей і довкілля від небезпек 



техногенного і природного характеру та обґрунтованого вибору засобів та систем захисту людини і довкілля від небезпек. 

ФК 10. Здатність обґрунтовувати та розробляти заходи, спрямовані на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захист населення і 

територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення безпечної праці та запобігання виникненню нещасних випадків і професійних захворювань. 

ФК 11. Здатність прогнозувати і оцінювати обстановку в зоні надзвичайної ситуації (аварії) та тактичні можливості підрозділів, що 

залучаються до ліквідування надзвичайної ситуації (аварії). 
ФК 18. Здатність до читання та виконання ескізів та креслень, застосування комп’ютерної графіки в сфері професійної діяльності. 

ПРН 7. Обирати оптимальні заходи і засоби, спрямовані на зменшення професійного ризику, захист населення, запобігання надзвичайним 

ситуаціям. 

ПРН 9. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, системи управління базами даних та стандартні пакети 

прикладних програм. 

ПРН 10. Розробляти та використовувати технічну документацію, зокрема з використанням сучасних інформаційних технологій. 

ПРН 19. Аналізувати і обґрунтовувати інженерно-технічні та організаційні заходи щодо цивільного захисту, техногенної та промислової безпеки 

на об'єктах та територіях. 

 

 


