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Інформація про перегляд робочої програми (силабусу): 

Навчальний 

рік, в якому 

вносяться змі-

ни 

Номер дода-

тку до робо-

чої програми 

з описом 

змін 

Зміни розглянуто і схвалено 

Дата та но-

мер протоко-

лу засідання 

кафедри 

Завідувач 

кафедри 

 

Гарант 

освітньої 

програми 

     

     

     

     

 

 



 
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1. Назва ОК Інженерні та комп'ютерні технології в транспортно-

му будівництві 

2. Факультет/кафедра Будівельний факультет/кафедра будівництва та 

експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд 

3. Статус ОК Обов’язковий 

4. Програ-

ма/Спеціальність 

(програми), складо-

вою яких є ОК для  

Освітньо-професійна програма «Будівництво та 

цивільна інженерія» першого (бакалаврський) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» кваліфікація: бакалавр з будів-

ництва та цивільної інженерії. 

5. ОК може бути за-

пропонований для  

 

6. Рівень НРК 6 рівень 

7. Семестр та трива-
лість вивчення 

Денне 
2 семестр, 15 тижнів 

Заочне 
1 рік навчання 

8. Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

9. Загальний обсяг 

годин та їх розподіл  

Контактна робота(заняття) Самостійна 

робота Лекційні Практичні 

/семінарські 

Лаборато-

рні 

Ден 
14 

Зао 
2 

Ден 
16 

Зао 
 

Ден 
 

Зао 
 

Ден 
90 

Зао 
96 

10. Мова навчання Українська 

11. Викла-

дач/Координатор 

освітнього компо-

нента  

Асистент, Волков Дмитро Геннадійович 

11.

1 

Контактна інформа-

ція 

кабінет 325е; т. +380994773200; 

volkovvdg@gmail.com 

12. Загальний опис 

освітнього компо-

нента 

Пpoгpaмa oбoв’язкoвoï нaвчaльнoï диcциплiни «Ін-

женерні та комп'ютерні технології в транспортному 

будівництві» cклaдeнa вiдпoвiднo дo ocвiтньo-

пpoфeciйнoï пpoгpaми пiдгoтoвки бaкaлaвpa 

cпeцiaльнocтi «Aвтoмoбiльнi дopoги та транспортні 

споруди». 

Пpeдмeтoм вивчeння нaвчaльнoï диcциплiни є 
фopмyвaння тeopeтичниx знaнь тa пpaктичниx 

нaвичoк зacтocyвaння кoмп’ютepниx пpoгpaм тa 

дeтaльнe oзнaйoмлeння з пpoгpaмним 

зaбeзпeчeнням в дopoжнiй гaлyзi, зacвoєння 

тeopeтичниx тa пpaктичниx нaвичoк пpoeктyвaння 

aвтoмoбiльниx дopiг. 

mailto:volkovvdg@gmail.com


 

 

Диcциплiни, щo пepeдyють вивчeнню зaзнaчeнoï 

диcциплiни: «Пpoeктyвaння aвтoмoбiльниx дopiг», 

«Iнфopмaтикa кoмп'ютepнa тexнiкa», «Apxiтeктypa 

бyдiвeль i cпopyд», «Плaнyвaння мicт i тpaнcпopт», 

«Iнжeнepнa гeoлoгiя тa мexaнiкa ґpyнтiв», 

«Iнжeнepнa гeoдeзiя». «Інженерні та комп'ютерні 

технології в транспортному будівництві» є 
cклaдoвoю чacтинoю циклy фyндaмeнтaльниx 

диcциплiн для пiдгoтoвки cтyдeнтiв зa cпeцi- 

aльнicтю «Будівництва та експлуатації будівель, 

доріг та транспортних споруд ».  

13. Мета освітнього 

компонента 

Формування теоретичних знань з комп’ютерних 

технологій проектування, будівництва та експлуата-

ції автомобільних доріг та набуття практичних на-

вичок щодо розроблення нових раціональних типів 

та вдосконалення існуючих конструктивних елеме-

нтів автомобільних доріг, а також методів їх розра-

хунку. 

14. Передумови ви-

вчення ОК, зв'язок з 

іншими освітніми 
компонентами ОП 

Освітній компонент відноситься до вибіркових, 

тому безпосередньо не пов'язаний із вивченням 

інших дисциплін, але корисними для сприйняття 
матеріалу будуть таки освітні компоненти як: Інфо-

рматика, Вища математика, Проєктування автомо-

більних доріг. 

15. Політика академіч-

ної доброчесності 

Самостійні та контрольні роботи по ОК, студент 

повинен виконувати самостійно та своєчасно здава-

ти викладачу. Вразі не виконання цих вимог робота 

студента не буде зарахована, а студент буде направ-

лений на додаткове вивчення ОК. 

16. Посилання на курс у 

системі Moodle 

https//cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=194

0 



 
2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ 

ЗВ'ЯЗОК З ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ 

Результати навчання 

за ОК: 

Після вивчення освітньо-

го компонента студент 

очікувано буде здатен… 

Програмні результати навчання, на досяг-

нення яких спрямований ОК (зазначити но-

мер згідно з нумерацією, наведеною в ОП) 

Як оціню-

ється ДРН 
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ДРН 1 виконувати та 

користуватися основ-

ними та допоміжними 

робочими командами 

пакету AutoCAD  

    х х     Виконання 

прав 

ДРН 2 будувати крес-

лення, виконувати реда-

гування креслень за 

допомогою пакету 

AutoCAD. 

х   х х  х х х  Індивідуа-

льні за-

вдання  

 



 
3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬ-

НОЇ ДИСЦИПЛІНИ) 

Тема. 
Перелік питань, що будуть розг-

лянуті в межах теми 

Розподіл в межах загального 
бюджету часу 

Рекомен-
дована 

література Аудиторна робота Самостійна 

робота Лк П. з. Ла

б. 

Тема 1. Історія розвитку САПР, 

автоматичне і автомати-

зоване програмування 
- Загальні питання. 

- Історія розвитку САПР 

- Автоматичне і 

автоматизоване програмування 

- Підсистеми САПР 

2 2  12/16 1-5 

Тема 2. Основи AutoCAD 

 Управління робочим середови-

щем; 

 Інструменти області креслення;  

 Введення команд; 

 Довідка; 

 Збереження результатів роботи. 

2 2  12/16 2, 4, 5 

Тема 3. Робота з кресленнями та 
файлами 

 Організація середовища 

 креслення;  

 Створення нового 

 креслення в процесі креслення;  

 Управління параметрами крес-

лення в процесі креслення;  

 Шари;  

 Типи ліній; 

 Створення і збереження шаб-

лонів креслень;  

 Збереження уподобанькорис-

тувачата креслень;  

 Друк креслень; 

 Робота з файлами і каталога-

ми. 

2/0,5 2  12/16 2, 3, 4, 5 



 
Тема 4. Побудова та редагування 

лінійних об’єктів 

 Видалення, копіювання, пере-

міщення, поворот, дзеркальне 

відображення, подоба, масив, 

масштабування, обрізати, по-

довжити, розірвати, фаска, 

сполучення. 

 Текст, розміри, штриховка, 
градієнт. 

2/0,5 2  12/16 2, 3, 4, 5 

Тема 5. Побудова та редагування 

інформаційних об’єктів 

 Редагування: тексту, розмірів, 

штриховки, градієнту. 

2/0,5 2  12/16 2, 3, 4, 5 

Тема 6. Блоки 

 Створення блоків 

 Імпорт блоків 

 Вставка блоків 

 Редагування блоків 

2 2  12/16 2, 3, 4, 5 

Тема 7. Компоновки та видові 

екрани 

 Простір моделі і простір листа 

 Компоновка 

 Видові екрани 

2/0,5 4  18/34 4, 5 

Всього  14/2 16  90/118  

 



 
4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

ДРН Методи викладання 
(робота, що буде 

проведена викладачем 
під час аудиторних 

занять, консультацій) 

Кількість 

годин 

Методи навчання (які види 
навчальної діяльності має 

виконати студент самостій-
но) 

Кількість 

годин 

ДРН 1. Пояснення, лекція, 
робота з літературою, 
демонстрація матеріа-

лу за допомогою 
мультимедійних тех-
нологій, практична 

робота. 

8 Використання технічних 
засобів навчання, самооцін-

ка знань, використання 
опорних конспектів лекцій, 

основної та допоміжної 
літератури. Виконання інди-

відуального завдання. 

24 

ДРН 2. Пояснення, лекція, 
робота з літературою, 
демонстрація матеріа-

лу за допомогою 
мультимедійних тех-
нологій, практична 

робота. 

22 Використання технічних 
засобів навчання, самооцін-

ка знань, використання 
опорних конспектів лекцій, 

основної та допоміжної 
літератури. Виконання інди-

відуального завдання. 

66 

 



 
5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

5.1. Сумативне оцінювання  

5.1.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 

№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у 

загальній 

оцінці  

Дата 

 складання 

Весняний семестр 
1. Атестація – тест множинного вибору (20 

питань) 

15/15 %  

2. Індивідуальне завдання №1 15/15 % По закінченню 

вивчення теми 

3. Індивідуальне завдання №2 40/40 % По закінченню 

вивчення теми 

4 Залік– тест множинного вибору та розраху-

нково-практичні завдання 

30 балів / 30% Екзаменаційний 

тиждень 

5.1.2. Критерії оцінювання 

Компо-

нент 

Незадовільно Задовільно Добре Відмінно 

Атестація 
 

<9 9-11 11-14 14-15 

Кількість пра-
вильних відпо-

відей менше 12 

Кількість правиль-
них відповідей від 

13 до 15 

Кількість прави-
льних відповідей 

від 16 до 18 

Кількість пра-
вильних відпо-

відей від 19 до 
20 

Індивіду-

альне 

завдання 

<24 24-30 30-36 36-40 

В роботі вияв-
лена повна 
невідповідність 

вимогам: не-
знання норма-
тивно-технічної 
документації, 
креслення вико-
нані безладно і 
без дотримання 
вимог ДСТУ, не 
в 

повному обсязі. 

Креслення в роботі 
виконанні у відпо-
відності до вимог, 

але не в повному 
обсязі, на середньо-
му рівні володіння 
технічними засоба-
ми роботи в графіч-
ному середовищі 
AutoCAD, помилки 
в роботи, 
нечіткі відповіді 

на питання 

Робота виконана 
у відповідності 
до вимог, але 

містить незначні 
помилки і заува-
ження при вико-
нанні, при 
відповідях на 
додаткові питан-
ня виникають 
складнощі. 

Робота викона-
на у відповід-
ності до вимог, 

без 
помилок і за-
уважень, з 
дотриманням 
академічної 
послідовності 

Індивіду- <9 9-11 11-14 14-15 



 
альне 

завдання 

В роботі виявле-

на повна невід-

повідність 

вимогам: незнан-

ня нормативно-

технічної 

документації, 

креслення вико-

нані безладно і 

без дотримання 

вимог ДСТУ, не 

в повному обсязі. 

Креслення в роботі 

виконанні у відпові-

дності до вимог, але 

не в повному обсязі, 

на середньому рівні 

володіння технічни-

ми засобами роботи в 

графічному середо-

вищі AutoCAD, 

помилки в роботи, 

нечіткі відповіді на 

питання. 

Робота виконана 

у відповідності 

до вимог, але 

містить незначні 

помилки і заува-

ження при вико-

нанні, при відпо-

відях на додаткові 

питання виника-

ють складнощі. 

Робота виконана 

у відповідності 

до 

вимог, без поми-

лок і зауважень, 

з 

дотриманням 

академічної 

послідовності. 

 

5.2. Формативне оцінювання: 

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів пода-

льшого удосконалення передбачено 

№ Елементи формативного оцінювання Дата  

1.  Усний зворотний зв'язок від викладача під час 
роботи над розрахунково-практичним завданням 

Кожне практичне заняття 

2.  Усний  зворотний зв'язок на розрахунково-

практичне завдання 

Кожен тиждень 

3.  Проміжні звіти (за окремими пунктами виконан-

ня ) з розрахунково-практичних робіт 
Кожне друге практичне 

заняття 
Самооцінювання може використовуватися як елемент сумативного оціню-

вання, так і формативного оцінювання.  



 
6. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ (ЛІТЕРАТУРА) 

6.1. Основні джерела 

6.1.1. Підручники посібник 

1. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизо-

ваного проектування: підручник / В. А. Баженов [та ін.]; наук. ред. П. П. 

Лізунов. - 3-е вид., стереот. - Київ : Каравела, 2016. - 488 с 

2. В. Барабаш, В Боярчук, Р. Шмиг. “Перші кроки з AutoCAD 

14/2000”,Львів,2000 

3. Міхайленко, В. Е. Інженерна та комп’ютерна  графіка: учебник / В.Е. Мі-

хайленко, В.В. Ванін, С.Н. Ковалев. - К. : "Каравелла", 2013. - 328 с. 

6.2. Додаткові джерела 

1. Графічна система AutoCAD. Основи інженерно-будівельного 

креслення, моделювання та анімації: навчально-методичний посібник / В. І. Топ-

чий [та ін.] ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів : Видав-

ництво Львівської політехніки, 2017. - 396 с. 

2. Програмне забезпечення типу "Help" пакету AutoCAD. 

3. Ю.А.Кречко, В.В.Полищук. “Автокад 13: новые возможности. В 

двух частях”,М.,”Диалог-МИФИ”,1996 

4. Ванін, В. В. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі 

AutoCAD: навчальний посібник / В. В. Ванін, В. В. Перевертун, Т. М. Надкерни-

чна. - К. : Каравела, 2005. - 336 с. 

5. Комп'ютерна графіка AUTOCAD: навчальний посібник / М. М. 

Козяр, Ю. В. Фещук. - Херсон : Олді-плюс, 2018. - 304 с. 

Програмне забезпечення 

 Програмний комплекс AutoCAD для студентів 

https://www.autodesk.com/education/students 

https://www.autodesk.com/education/students

