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1. ПР08 Вміти продемонструвати навички 

вибору, планування, проектування та 
обчислення параметрів роботи окремих 

видів обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього середовища, 
використовуючи знання фізико-хімічних 

властивостей полютантів, параметрів 

технологічних процесів та нормативних 

показників стану довкілля. 

Практичні 

заняття, 

тести, 

залік 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

консультації 

ІК 

ЗК01 Здатність до 
абстрактного мислення, 

аналізу та сінтезу 

ЗК05 Здатність приймати 
обґрунтовані рішення 

2 ПР12 Обирати інженерні методи захисту 

довкілля, здійснювати пошук новітніх 

техніко-технологічних й організаційних 

рішень, спрямованих на впровадження у 
виробництво перспективних 

Практичні 

заняття, 

тести, 

залік 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

консультації 

ФК02 Здатність 
обґрунтовувати,  здійснювати 
підбір, розраховувати, 

проектувати, модифікувати, 
готувати до  роботи та 

 природоохоронних розробок і сучасного   використовувати сучасну 
 обладнання, аналізувати напрямки   техніку і обладнання для 
 вдосконалення існуючих   захисту та раціонального 
 природоохоронних і   використання повітряного та 
 природовідновлюваних технологій   водного середовищ, земельних 
 забезпечення екологічної безпеки.   ресурсів, поводження з 

    відходами. 

16) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторні 

заняття, 

год. 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні робота 

здобувача, 

год. 

Форма підсумкового 

контролю 

26 24 - 2 40 З 

Сума годин: 90 

Загальна кількість кредитів ЕСТS 3,0 

Кількість годин (кредитів 
аудиторного навантаження: 

ЕСТS) 
1,5 

 

17) Зміст курсу: (окремо для кожної форми занять – Л/Пр/Лаб/ КР/СРС) 

Лекції: 

1. Геометричні фігури. Апарат проекціювання. Проекційно-зображальні системи. Аксонометрія. 

2. Криві лінії і криві поверхні. Криві 2-го порядку. Локальні властивості плоских кривих. 

Циліндрична гвинтова лінія. 

3. Позиційні властивості проекцій пар геометричних фігур. Пряма і площина. Дві площини. 

4. Позиційні задачі. Переріз поверхонь, одна з яких проекціювальна. Переріз поверхні площиною. 

Конічні перерізи. 

5. Взаємний перетин поверхонь. Спосіб січних площин. Окремі випадки взаємного перетину 

поверхонь 2 – го порядку. Розпадання лінії перетину. 

6. Проекції з числовими позначками. Пряма лінія, площина, топографічна поверхня. Переріз 

топографічної поверхні площиною. 

7. Державні стандарти оформлення креслеників. Формати, масштаби, типи ліній, шрифти 

креслярські. Правила нанесення розмірів на машинобудівних креслениках, графічні позначення 

матеріалів. 

8. Державні стандарти оформлення креслеників. Види, розрізи, перерізи. 

Шифр 
Спеціальності 

183 

Технології захисту 
навколишнього 

середовища 

Сторінка 1 з 4 
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9. Робоча документація на машинобудівні вироби, машинобудівні кресленики. Робочі кресленики 

деталей. 

10. Складальні кресленики і схеми. 

11. Робоча документація на зведення будинків і споруд. Особливості виконання будівельних 

креслеників. Основний напис, типи ліній, нанесення розмірів, зображення. 

12. Основні комплекти робочих креслеників: АР, ОВ, ВВ, КЗ, КМ. 

13. Оглядова лекція. 

Практичні: 

1.Прямі і площини загального. Завдання №1 «Дослідження багатогранника». 

2.Аксонометрія. Побудова аксонометрії багатогранника. Консультація з питань виконання 

завдання №1. 

3. Лінійчаті скісні поверхні. Видача завдання №2 «Конструювання поверхонь архітектурних 

оболонок». 

4. Виконання завдання №2. 

5. Переріз багатогранника і поверхні проекціювальною площиною. Геометричні тіла з вирізами. 

Завдання №3 «Піраміда з вирізом, прямокутна диметрія». 

6. Циліндр з вирізом. Прямокутна ізометрія. Коло в прямокутній ізометрії. Заміна еліпса обводом з 

двох кіл. 

7. Нанесення розмірів на машинобудівних креслениках. Завдання №4 «Вал і планка» (аудиторна 

робота). 

8. Види, розрізи, перерізи. Завдання №5 «Прості розрізи». 

9. Види, розрізи, перерізи. Завдання №5 «Прості розрізи». 

10. Будівельні кресленики. Завдання №6 «Розріз одноповерхового будинку». 

11.Будівельні кресленики. Завдання №6 «Розріз одноповерхового будинку». 

12.Залік. 

РГР (тематика, зміст) 

РГР1 складається з 3 завдань: 

1. Дослідження багатогранника; 

2. Конструювання поверхонь архітектурних оболонок; 

3. Ортогональні проекції піраміди з вирізом, диметрія. 

РГР2 складається з 3 завдань 

4. Нанесення розмірів. Вал і планка; 

5. Простий розріз; 

6. Розріз одноповерхового будинку. 

18) Основна література: 

Підручники 

1. В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов Інженерна та комп’ютерна графіка: 

Підручник для студ. вищ. закл. освіти/ за ред. В.Є. Михайленка. – 3-є вид.-Київ: Каравела, 

2015.-339с.:іл.-(Вища освіта в Україні).-Бібліогр.:с.337. 

2. Н. И. Русскевич Начертательная геометрия: Учебник для судентов строительных спец. 

вузов / 3-е изд., перераб. – Киев: Вища школа, 1978. – 311с. : ил. 

 
Навчальні посібники 

3. Нарисна геометрія. Частина І. Ортогональні проекції. Навчальний посібник. С.М.Ковальов, 

С.І. Ботвіновська, А.В. Золотова, Ж.Г. Левіна, К.М. Гермаш, Київ: КНУБА,2019. – 166с.:іл. 
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Шифр 
Спеціальності 

183 

Технології захисту 
навколишнього 

середовища 

Сторінка 1 з 4  

4. Нарисна геометрія. Частина ІІ. Аксонометрія, перспектива, проекції з числовими 

позначками. Навчальний посібник. С.М.Ковальов, С.І. Ботвіновська, А.В. Золотова, Ж.Г. 

Левіна, К.М. Гермаш, Київ: КНУБА,2019. – 142с.:іл. 

5. Навчальний посібник „Основи інженерної графіки” з грифом Міносвіти України, для 

студентів немеханічних спеціальностей вищих навчальних закладів./ Михайленко В.Є та 

інш. К.: КНУБА, 2003 – 188 с. 

6. Анпілогова, В. О. Будівельне креслення: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – 

Київ : КНУБА, 2004. – 110с. : іл. – (Каф. нарисн. геометрії). – Бібліогр.: с.109. 

 
Методичні роботи 

7. В. О. Анпілогова Інженерна графіка. Метричні та позиційні задачи: навчальний посібник для 

студ. 1 курсу, які навч. за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»/В.О.Анпілогова: 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури.-Київ: [б.в.], 2010.-72с.-Вид№5/1-10. 

8. Ботвіновська С. І. Нарисна геометрія: навч. посібник для студ. напрямків підгот. «Буд-во» 

та «Архітектура»/ С.І. Ботвіновська [та ін.]: Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури.-Київ: [б.в.], 

2009.-99с.-Вид№16/1-09.-Бібліогр.:с.99. 

9. Левіна, Ж. Г. Інженерна графіка. Нарисна геометрія. Методичні вказівки та контрольні 

завдання: Для студентів буд. спец. заочн. форми навч./Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт.– К., 

2006.– 84с.– (Каф. нарисн. геометрії (Вид.№132/III-05).– Бібліогр.: с.82. 

10. Інженерна графіка: Проекційне креслення. Методичні вказівки та варіанти індивідуальних 

завдань. Частина 1/ уклад.: С.І.Ботвіновська, К.М.Гермаш, В.І.Григорчук, А.М.Заїка, 

О.В.Мостовенко, Т.Ю.Олещук.– К.: КНУБА, 2011. – 40 с. 

11. Інженерна графіка. Прості та складні розрізи: методичні вказівки та варіанти 

індивідуальних завдань/ уклад.: С.І.Ботвіновська, К.М.Гермаш, Т.Ю.Олещук та ін. – К.: 

КНУБА, 2013. – 40 с. 

19) Додаткові джерела: 

Інформаційний ресурс: http://library.knuba.edu.ua/ 

20) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

Поточне оцінювання Підсумковий 

контроль 

Сума 

Семестр РГР1 РГР2 

1 30 30 40 100 

21) Умови допуску до підсумкового контролю: 

Виконання РГР, передбачених навчальним планом 

22) Політика щодо академічної доброчесності: 
Захист кожної роботи викладачу. 

23) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=450# 

 

http://library.knuba.edu.ua/
http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=450

