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Короткий зміст: Навчальна дисципліна «Інженерна та комп’ютерна 
графіка» входить до програми підготовки бакалавра  в галузі знань 19    
«Архітектура та будівництво»,  спеціальності 193  «Геодезія та 
землеустрій» за освітньою програмою «Геодезія та землеустрій». 
Загальний обсяг навчальних годин складає – 90,  з них: 16 – лекційних 
занять, 32 – лабораторних занять та 42 – самостійної роботи студента.  
 
Передумови для вивчення освітнього компоненту: дисципліна 
«Інженерна та комп'ютерна графіка» вивчається на основі знань з 
геометрії, креслення, основ інформатики та обчислювальної техніки. 
Вивчення дисципліни «Інженерна та комп'ютерна графіка» потребують 
дисципліни: «Геодезія», «Інформатика».  
 
Компетентності: ЗК01 – здатність вчитися й оволодівати сучасними 
знаннями; ЗК02 – здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях; ЗК07 – здатність працювати автономно; ЗК08 – здатність 
працювати в команді; СК02 – здатність застосовувати теорії, принципи, 
методи фізико-математичних, природничих, соціально-економічних, 
інженерних наук при виконанні завдань геодезії та землеустрою; СК013 –
 здатність розробляти документацію із землеустрою та оцінки земель, 
кадастрову документацію, наповнювати даними державний земельний, 
містобудівний та інші кадастри.  
 
Результати навчання: РН010 – обирати і застосовувати інструменти, 
обладнання, устаткування та програмне забезпечення, які необхідні для 
дистанційних, наземних, польових і камеральних досліджень у сфері 
геодезії та землеустрою; РН012 – розробляти документацію із 
землеустрою, кадастрову документацію і документацію з оцінки земель із 
застосуванням комп’ютерних технологій, геоінформаійних систем та 
цифрової фотограмметрії, наповнювати даними державний земельний, 
містобудівний та інші кадастри; РН013 – планувати і виконувати 
геодезичні, топографічні та кадастрові знімання, опрацьовувати отримані 
результати у геоінформаційних системах. 



 
Методи навчання, форми та методи оцінювання: колективне, групове 
та інтегративне, дистанційне навчання; лекції, лабораторні, консультації; 
самостійна робота. Технології навчання: інформаційно-комунікаційні, 
дистанційні, студенто-центровані, модульні, імітаційні, дискусійні, 
проблемні технології навчання, технології дослідницького навчання, 
технології навчання у співробітництві, проективна освіта. 
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