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Опис дисципліни

Дисципліна “Інженерна графіка та основи взаємозамінності” спрямована на
застосовування концептуальних і базових знань, розуміння предметної області геодезії та
землеустрою. Крім цього метою також є формування у майбутніх фахівців стійких знань з
курсу інженерної графіки та основ взаємозамінності, уміння використовувати отриманні
знання при подальшому навчанні, а також у своїй практичній діяльності.
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

2/2

1. Предмет інженерної
графіки, її завдання і місце
у підготовці фахівців з
геодезії та землеустрою.

засвоїти поняття, предмет, метод, принципи
інженерної графіки та основ взаємозамінності

Тести,
питання

4/4

2. Основні правила
виконання креслень.

засвоїти правила виконання креслень і схем

Тести,
питання

4/4

3. Загальні відомості про
вироби і креслення.

вивчити як позначаються вироби на кресленнях

Тести,
питання

4/4

4. Робочі креслення і ескізи
деталей.

навчитися виконувати робочі креслення та ескізи
деталей

4/4

5. Основні конструктивні
елементи деталей та їх
призначення.

засвоїти призначення основних конструктивних
елементів деталей

Тести,
питання

4/4

6. З’єднання деталей
машин

вивчити види та типи з’єднань деталей машин

Тести,
питання

Поточне
опитування

1

4/4

7. Будівельні креслення.

вивчити види будівельних креслень та
особливостей їх виконання

Графічне
завдання

4/4

8. Виконання будівельних
креслень.

оволодіти навиками виконання будівельних
креслень

Модуль
2 год.

4/4

9. Основні поняття
взаємозамінності.

засвоїти основні поняття взаємозамінності

Тести,
питання

3/3

10. Основні відомості про
стандартизацію.

засвоїти основні відомості про стандартизацію

Тести,
питання

4/4

11. Основні відомості про
розміри і з’єднання.

засвоїти принципи нанесення розмірів, відхилень і
з’єднань деталей

Тести,
питання

4/4

12. Основні відомості про
єдність вимірів.

засвоїти суть єдності вимірів

Тести,
питання
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 (теми 1-8) – обговорення кейсів

20

Модуль 2 (теми 1-12) – розв’язки графічних завдань

20

КПІЗ (теми 1-12) – графічні завдання, реферат

20

Екзамен (теми 1-12) – тести, завдання, кейси

40
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Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS

4

