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1. Метою викладання дисципліни – є вивчення загальних принципів, стандартів та методів ство-
рення, редагування, збереження і представлення технічної документації інженерно-геодезич-
них, землевпорядних та кадастрових робіт в графічному середовищі AutoCAD. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

Компетентності студента, які необхідні для вивчення «Інженерної комп’ютерної графіки», 
базуються на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін: «Математика», «Топографічне (або 
Землевпорядне) креслення та комп’ютерний дизайн», «Топографія», «Геодезія», «Основи земле-
устрою», «Комп’ютерний практикум». Для вивчення дисципліни студент повинен бути впевне-
ним користувачем ПК. 

3. Анотація навчальної дисципліни:  

Дисципліна «Інженерна комп’ютерна графіка» призначена для: набуття вмінь розв’язувати 
різноманітні інженерно-геодезичні та землевпорядні задачі графічними засобами; розвитку нави-
чок виконання й читання технічних креслень; вивчення правил технічного документування із за-
стосуванням САПР AutoCAD.  

Програма курсу розрахована, як для початківців так і для студентів, які вже мають певні на-
вички роботи з САПР. Програмою передбачені розроблення проектів, як в двовимірному середо-
вищі (2D) так і тривимірному просторі (3D моделювання) зі створенням проектної документації 
(за принципом від простої до складної) з вивченням можливостей  експорту/імпорту проектів в 
інші формати даних. Курс повинен закласти основи для подальшого самостійного поглибленого 
вивчення (з використанням рекомендованої літератури, загальнодоступних інтернет-ресурсів та 
онлайн-курсів) програмного забезпечення та оволодіння функціоналом AutoCAD.  

Набуті студентами знання будуть необхідні у подальшому навчанні, при підготовці квалі-
фікаційних робіт, професійній діяльності та спілкуванні з проектантами, архітекторами, кон-
структорами, дизайнерами. 

4. Завдання (навчальні цілі) вивчення дисципліни: 
• вивчити теоретичні основи та послідовність процесу проектування та укладання креслень за 

допомогою САПР AutoCAD; 
• ознайомитись з можливостями використання обчислювальної техніки та програмного забез-

печення для створення технічних креслень, а також з методами укладання цифрових моделей, 
що зберігають графічну інформацію в електронному вигляді; 

• опанувати базові навички, прийоми  та інструменти підготовки проектної та презентаційної 
документації у середовищі AutoCAD. 

Виконання поставлених завдань спрямоване на формування інтегральної, загальних та 
фахових компетентностей та досягнення нижче зазначених програмних результатів навчання за 
освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» (редакція 2019 р.) Дисципліна доз-
волить студенту досягти наступних компетентностей та програмних результатів навчання: 
ЗК1 - здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
ЗК2 - знання та розуміння області геодезії та землеустрою; 
ЗК3 - здатність спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово; 
ЗК5 - здатність використання інформаційних технологій; 
ЗК6 - здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродо-
вж життя; 
ЗК7 - здатність працювати як самостійно, так і в команді; 
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ФК1 - здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів,принципів, технологій 
і методик в галузі геодезії і землеустрою; 
ФК2 - здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики,екології, 
математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо), вміння використовувати їх 
теорії, принципи та технічні підходи; 
ФК3 - здатність використовувати знання з загальних інженерних наук у навчанні та 
професійній діяльності, вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи; 
ФК4 - здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і землеустрою; 
ФК 5 - здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою здійснення професійної 
діяльності в галузі геодезії і землеустрою; 
ФК 6 - здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження в галузі геодезії та 
землеустрою; 
ФК 7 - здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, навігаційне, геоінформаційне та 
фотограмметричне програмне забезпечення та обладнання; 
ФК 8 - здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати геопросторові 
дані у польових та камеральних умовах; 
ФК 9 - здатність агрегувати польові, камеральні та дистанційні дані на теоретичній основі з 
метою синтезування нових знань у сфері геодезії та землеустрою; 
ФК 10 - здатність розробляти проекти і програми, організовувати та планувати польові 
роботи, готувати технічні звіти та оформлювати результати польових, камеральних та 
дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої; 
ФК 11 - здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі геодезії та 
землеустрою у відповідності до спеціалізації. 

ПРН 2. знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, топографічного і 
тематичного картографування, складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі 
та фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості і земельного кадастру; 
ПРН 4. застосовувати методи і технології створення державних геодезичних мереж та 
спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань місцевості, топографо-
геодезичних вимірювань для вишукування, проектування, зведення і експлуатації інженерних 
споруд, громадських, промислових та сільськогосподарських комплексів з використанням 
сучасних наземних і аерокосмічних методів; 
ПРН 8. розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової документації та 
документації з оцінки земель, складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням 
комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії; 
ПРН 9. обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, з 
використанням геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних засобів і системи 
керування базами даних; 
ПРН 10. володіти технологіями і методиками планування і виконання геодезичних, 
топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного оброблення результатів знімань в 
геоінформаційних системах; 
ПРН 15. Демонструвати вміння використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 
ПРН 17. Демонструвати здатність вчитися і бути сучасно навченим. 
ПРН 22. Діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально відповідально та громадянсько 
свідомо. 

5. Результати навчання (РН) за дисципліною:  
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Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)

Форми (та/або 
методи і технології) 
викладання і 
навчання

Методи 
оцінювання 
та пороговий 
критерій 
оцінювання

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисципліниКо

д
Результат навчання

1.1

основні поняття з теорії 
комп’ютерної графіки, основі 
принципи побудови графічних 
зображень

Лекція, 
самостійна робота 

Модульна 
контрольна 
робота, 

індивідуальне 
опитування

10%

1.2

основні вимоги стандартів 
ЄСКД та інших документів 
щодо побудови та оформлення 
креслень 

10%

1.3
програмні та технічні засоби 
комп’ютерної графіки, їх 
функціональні можливості

10%

1.4
послідовність укладання та 
редагування креслень в 
графічному середовищі AutoCAD

10%

2.1

використовувати графічні 
програмні засоби на практиці, 
застосовувати їх при оформлені 
креслень, карт і планів

Лабораторна робота, 
самостійна робота, 

презентація 
результатів

Оцінювання 
практичних 
навичок та/

або 
результатів 
виконаних 
завдань 

10%

2.2

читати і складати креслення 
професійного спрямування 
відповідно до вимог державних 
стандартів України

10%

2.3

користуватися технологіями, 
прийомами та інструментарієм 
комп’ютерної графіки, як 
сучасної парадигми 
топографічного і 
землевпрорядного креслення

10%

3.1
Демонструвати навички 
ефективної міжособистісної 
взаємодії та командної роботи

Лабораторна робота Обговорення, 
звіти за 

результатам
и самостійної 
роботи

10%

3.2
Демонструвати вміння 
використовувати інформаційні і 
комунікаційні технології.

Лабораторна робота,  
самостійна робота 10%
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчан-
ня (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації) 

7. Схема формування оцінки: 

4.1 Демонструвати здатність 
вчитися і бути сучасно навченим

Співбесіда, 
самостійна робота

Звіт за 
результатам
и самостійної 
роботи

10%

Результати навчання дисципліни (код)  
Програмні результати навчання (назва)

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

2.
1

2.
2

2.
3

3.
1

3.
2

4.
1

ПРН 2. знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної 
геодезії, топографічного і тематичного картографування, 
складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та 
фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості і 
земельного кадастру;

+ + + + +

ПРН 4. застосовувати методи і технології створення державних 
геодезичних мереж та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, 
топографічних знімань місцевості, топографо-геодезичних 
вимірювань для вишукування, проектування, зведення і експлуатації 
і нже н е р н и х с п о р у д , г р ом а д с ь к и х , п р оми с л о в и х та 
сільськогосподарських комплексів з використанням сучасних 
наземних і аерокосмічних методів;

+ + + + +

ПРН 8. розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і 
кадастрової документації та документації з оцінки земель, 
складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням 
комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем і цифрової 
фотограмметрії;

+ + + + + +

ПРН 9. обробляти результати геодезичних вимірювань, 
топографічних і кадастрових знімань, з використанням 
геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних засобів і 
системи керування базами даних;

+ + + + +

ПРН 10. володіти технологіями і методиками планування і 
виконання геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та 
комп’ютерного оброблення результатів знімань в геоінформаційних 
системах;

+ + + + + +

ПРН 15. Демонструвати вміння використовувати інформаційні і 
комунікаційні технології. + + + + + +

ПРН 17. Демонструвати здатність вчитися і бути сучасно 
навченим. + + + + +

ПРН 22. Діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально 
відповідально та громадянсько свідомо. + +
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Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за 
результатами написання модульних контрольних робіт, оцінкою за виконання завдань лаборатор-
них занять та виконання завдань самостійної роботи.  
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному 

рівні:  
✓   результати навчання – 1.1 – 1.4 (знання)    – 40%;  
✓   результати навчання – 2.1 – 2.3 (вміння)    – 30%; 
✓   результати навчання – 3.1 -3.2 (комунікація)    – 20%;  
✓   результати навчання – 4.1 (автономність)    – 10%. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

У курсі передбачено два змістовних навчальних модулі. Заняття проводяться у вигляді лек-
цій, лабораторних робіт та самостійної роботи. Завершується дисципліна – іспитом (у 8-му се-
местрі).  

Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводиться тематичне опитування. 
Для визначення рівня досягнення результатів навчання, передбачених пунктами 2.1 – 2.3, студен-
ти під час лабораторних занять демонструють результати своєї самостійної роботи та набуті ком-
петентності.  

Для студентів, які впродовж семестру не досягли мінімального рівня оцінки (60% від макси-
мально можливої кількості балів) проводиться заключна контрольна робота, максимальна оцінка 
за яку не може перевищувати 40% підсумкової оцінки (до 40 балів за 100 – бальною шкалою).  

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не менш як 
60% від максимально можливої кількості балів. 

7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених робо-
чою програмою навчальної дисципліни форм оцінювання із зазначенням орієнтовного графіку оці-
нювання).   

Студент допускається до екзамену за умови виконання усіх передбачених навчальною програмою 
завдань лабораторних робіт. За роботи, виконані не в зазначений термін, віднімається по 1 балу 
за кожен день затримки. 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту (усно/письмова форма): максимальна  кількість 
балів на екзамені - 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали 
(60% максимальної кількості балів, відведених на екзамен).  

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 
40 балів до складання екзамену допускаються за умови проведення додаткового оцінювання 
(контрольна робота).  

ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 5 МКР Екзамен Підсумкова 
оцінка

Мінімум 5 5 5 5 6 10 24 60

Максимум 8 8 8 8 8 20 40 100

Змістовий 
модуль1

Змістовий 
модуль2

Екзамен Підсумкова 
оцінка

Мінімум 20 20 20 60
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Шкала відповідності 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

Максимум 30 30 40 100

Відмінно / Excellent 90-100

Добре / Good 75-89

Задовільно / Satisfactory 60-74

Незадовільно / Fail 0-59

№ 
п/п Назва  лекції

Кількість годин

лекції лабор. С/Р

Змістовий модуль 1 

1
Тема 1. САПР AutoCAD. Інтерфейс графічного середовища 
AutoCAD. 2 4

2
Тема 2. Прийоми роботи в AutoCAD. Системи координат в 
AutoCAD. 2 4

3
Тема 3. Створення та налаштування документу в AutoCAD. 
Компонування креслення в просторі листа. Інструменти 
забезпечення точності побудови.

2 4

4
Тема 4. Об’єкти в AutoCAD. Створення об’єктів. Властивості 
об’єктів. Робота з примітивами. 2 4

Набуття практичних навичок налаштування та застосування 
базових команд основних інструментальних панелей при 
створенні векторних креслень за фаховим спрямуванням. 

39

Модульна контрольна  робота 1

Змістовий модуль 2

5
Тема 5. Редагування об’єктів. Команди редагування об’єктів. 
Призначення шарів. Створення шарів та особливості роботи з 
ними. 

2 4

6
Тема 6. Штриховка та градієнтна заливка. Проставлення та 
редагування розмірів. Однорядковий та багаторядковий текст. 2 4
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Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 14 год.  
Лабораторні роботи – 28 год.  
Самостійна робота – 78 год. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна:  
1. Ванін В .В. Оформлення конструкторської документації: навч. посіб. 4-тевид., випр. і доп. / В. 

В. Ванін, А. В. Бліок, Г. О. Гнітецька. -К.: Каравела, 2012.- 200 с. 
2. Михайленко В .Є. Інженерна та комп'ютерна графіка: підручник / В. Є.Михайленко, В. М. 

Найдиш, А. М. Підкоритов, І. В. Скидан; за ред. В. Є. Михайленка.-К.: Вища шк. 2004.- 342 с. 
3. Макаренко М.Г. Інженерна графіка: посібник / М.Г. Макаренко.- К.: НАУ.2014.- 180 с. 
4. Н. Полещук AutoCAD 2011 (+ CD-ROM), 2011. - 752 с. 
5. ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей (с изменениями) - М.: Издательство стандартов, 

1991.- 236 с. 
Додаткова: 
1. Богданов В. М. Інженерна графіка: довідник / В. М. Богданов, А. П. Верхола,Б. Д. Коваленко 

та ін.; за ред. А. П. Верхоли.- К.: Техніка, 2001.- 268 с. 
2. Журавлев А. С. AutoCAD для конструкторов. Стандарты ЕСКД в AutoCAD 2009/2010/2011. 

Практические советы конструктора (+ CD-ROM), 2010. -  384 с. 
3. Макаров В.І. Нарисна геометрія. Інженерна та комп’ютерна графіка: навч.посіб. / В.І. Мака-

ров, В.Г. Шевченко, М.Г. Макаренко та ін.. – К.: Книжкове вид-во НАУ , 2006.- 259 с. 
4. Хрящев В. Г., Серегин В. И., Гусев В. И. Основы черчения в AutoCAD. - М.: Эксмо, 2007. - 128 

с. 
ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА 

1. http://www.autocada.net 
2. http://www.cad.ru 
3. http://www.autocadschool.ru 
4. http://www.autocads.ru 
5. http://www.dwg.ru

7
Тема 7. Блоки в AutoCAD. Створення та вставка блоків. 
Об’єкти-посилання. Атрибути. Оформлення та друкування 
креслень.

2 4

Створення підписів та анотацій. Вивчення структури, 
призначення та набуття практичних навичок використання 
команд інструментальної панелі «Geo».

39

Модульна контрольна  робота 2

ВСЬОГО 14 28 78

http://www.autocada.net
http://www.cad.ru
http://www.autocadschool.ru
http://www.autocads.ru
http://www.dwg.ru

