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Короткий зміст освітнього компоненту: навчальна дисципліна скла-
дена відповідно до навчального плану підготовки бакалавра з галузі 
знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 "Будівни-
цтво та цивільна інженерія" та належить до циклу дисциплін професій-
ної підготовки. Включає у себе теоретичні основи моделювання прос-
торових об’єктів, складання та читання креслеників технічних виробів, 
розробку конструкторської документації та розв’язування інженерних 
задач методами геометричного моделювання та засобами сучасного 
(пакет Autodesk AutoCAD) програмного забезпечення комп’ютерної 
графіки.  
 
Передумови для вивчення освітнього компоненту: дисципліна ба-
зується на попередній підготовці студентів з геометрії, стереометрії, 
креслення та інформатики в межах програм навчальних закладів се-
редньої освіти, а також, знаннях з основ фундаментальних розділів 
дисциплін вищої математики, інформатики та обчислювальної техніки 
у відповідності до вимог обраної професії. 
 
Компетентності: здатність використовувати сучасне графічне  моде-
лювання в галузі будівництва автомобільних доріг і аеродромів, мостів, 
транспортних тунелів і інженерних споруд у відповідності зі стандар-
тами ЄСКД та СПДБ на рівні професійних вимог (в тому числі з вико-
ристанням програм геометричного моделювання та засобів обчислю-
вальної техніки); здатність до самоорганізації та самостійної діяльнос-
ті; здатність знаходити та використовувати інформацію з різних дже-
рел; готовність застосовувати систему функціональних знань для іден-
тифікації, формулювання та вирішення технічних і технологічних про-
блем на рівні професійних вимог. 



 
Результати навчання: формування знань, вмінь та навичок виконан-
ня креслеників різного призначення, розв’язання інженерно-
геометричних задач, розвиток просторового уявлення, необхідного при 
створенні нових конструкцій, оволодіння методами відображень на 
площині просторових об’єктів, а також вміння створювати кресленики 
засобами програмного забезпечення комп’ютерної графіки. 
 
Методи навчання, форми та методи оцінювання: графічний та 
комп’ютерний практикуми, які проводяться у спеціально обладнаних 
аудиторіях та включають проведення контролю підготовленості студе-
нтів, виконання запланованих завдань, виконання індивідуальних за-
вдань, виконання розрахунково-графічних робіт, поточний та підсумко-
вий контроль роботи студентів. Підсумкова оцінка ставиться в журналі 
обліку графічного та комп’ютерного практикуму і враховується при ви-
значенні семестрового рейтингу. Наявність позитивних балів, одержа-
них студентом за всі теми  практикуму та поточне тестування на ПК, є 
необхідною умовою його допуску до семестрового контролю –  іспиту. 
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