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Вступ 
Навчальна дисципліна «Autocad - основи проектування» є вибірковою та 

призначена для здобувачів  вищої освіти  всіх спеціальностей та всіх спеціалізацій 
НУВГП. Предметом вивчення дисципліни є формування теоретичних знань та 
практичних навичок роботи систем автоматизованого проектування (САПР) на 
прикладі програмного комплексу Autocad. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення курсу передбачає наявність 
систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Інформатика та 
комп’ютерна техніка», «Інженерна графіка», а також активної роботи на лекціях, 
лабораторних роботах, самостійної роботи та виконання поставлених задач. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України. 

Анотація 
AutoCAD – це найбільш відома в світі система автоматизованого 

проектування (САПР), яка знайшла широке застосування в машинобудуванні, 
будівництві, архітектурі та інших галузях промисловості.  

Дисципліна «Autocad - основи проектування» є складовою частиною циклу 
вибіркових дисциплін для підготовки здобувачів  вищої освіти  всіх 
спеціальностей НУВГП. Дисципліна направлена на формування теоретичних 
знань та практичних навичок роботи систем автоматизованого проектування 
(САПР) на прикладі програмного комплексу Autocad.  

Ключові слова: системи автоматизованого проектування (САПР), 
програмний комплекс Autocad, комп’ютерне моделювання. 

 
Abstract 

AutoCAD is the world's most well-known computer-aided design (CAD) system, 
which has found wide application in engineering, construction, architecture and other 
industries.  

Discipline «Autocad - basics of designing;» is an integral part of the cycle of 
selective disciplines for the preparation of applicants for higher education in all 
specialties in NUWEE. The course is aimed at the formation of theoretical knowledge 
and practical skills in computer-aided design systems (CAD) on the example of the 
Autocad software complex. 

Key words: Computer aided design (CAD) systems, Autocad software package, 
computer-aided engineering 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів, 
відповідних ECTS – 3  За вибором 

Модулів – 1 

Спеціальність: 
всі спеціальності 

НУВГП 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 1 2-4 

Індивідуальне навчально-
дослідне завдання –  

Семестри 
3-8 

Лекції, год. 

Загальна кількість годин –  
90 

10 
Лабораторні роботи, 

год. 
20 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 2; 

самостійної роботи 
студента – 4 

Рівень вищої світи: 
перший 

(бакалаврський)  
 

Самостійна робота, год. 
60 

Індивідуальне завдання 
- 

Вид контролю 
залік 

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: ознайомлення із основами проектування з використанням сучасних 

систем комп’ютерного моделювання або, так званих, систем автоматизованого 
проектування (САПР) на прикладі програмного комплексу Autocad. 

Завдання: оволодіння здобувачами  вищої освіти  теоретичних та практичних 
знань із основ проектування з використанням програмного комплексу AutoCAD із 
подальшим їх поглибленням при виконанні курсових робіт (проектів) та 
бакалаврських (магістерських) робіт. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 
– знати:  можливості та основні принципи роботи систем автоматизованого 

проектування (САПР), інтерфейс та основні команди програмного комплексу 
Autocad, основи роботи з графічними документами в середовищі Autocad; 
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– вміти: налаштовувати робоче середовище програмного комплексу 
Autocad, виконувати основні команди побудови та редагування 
графічних об'єктів, проставляти розміри  та виконувати технічні  креслення 
згідно вимог єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) в системі 
Autocad. 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Програмний комплекс Autocad 
Тема 1. Системи автоматизованого проектування (САПР). Можливості 

програмного комплексу Autocad. Інтерфейс програми 
Поняття комп'ютерної (машинної) графіки. Системи автоматизованого 

проектування (САПР) та технології їх реалізації. Загальні характеристики 
програмного комплексу Autocad, інтерфейс програми.  Створення, відкриття та 
збереження файлів, особливості застосування шаблонів. 

Тема 2. Особливості побудови елементарних об’єктів 
Способи виклику команд в Autocad. Поняття систем координат та введення 

параметрів об’єкта з клавіатури. Побудова елементарних об’єктів: відрізок, пряма, 
прямокутник, коло, дуга тощо. Відстеження та прив’язка об’єктів. 

Тема 3. Редагування елементів в середовищі Autocad 
Методи вибору та виділення об’єктів. Редагування елементів в Autocad: 

копіювання, переміщення, обертання тощо. Масиви. Властивості об’єктів (колір, 
тип та вага лінії, прозорість тощо), шари та їх властивості. Поняття блоків та груп. 
Параметричні креслення та поняття залежностей (геометричних, розмірних).  

Тема 4. Оформлення креслень, компонування аркушів і друк 
Поняття простору листа і простору моделі, видові екрани. Нанесення 

розмірів, таблиць, тексту, їх стилі. Модуль СПДС (Система проектної 
документації для будівництва). Посилання на зовнішні файли та дані.  Підготовка 
креслень до друку або виведення у файл.  

Тема 5.  Побудова та редагування тривимірних об’єктів 
Тривимірна система координат, види. Області та тіла, особливості 

елементарних тривимірних об’єктів. Методи побудови та редагування 
твердотілих об’єктів.  Перетини та розрізання тіл площиною. Візуалізація 
тривимірних моделей, тонування. Побудова узгоджених двомірних креслень з 
тривимірної моделі. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових  
модулів і тем 

Денна форма 

у тому 
числі 

у тому числі 
л п лаб інд ср 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Програмний комплекс  Autocad 

Тема 1. Системи автоматизованого 
проектування (САПР). Можливості 
програмного комплексу Autocad. Інтерфейс 
програми 

8 2 - 2 - 4 

Тема 2. Особливості побудови елементарних 
об’єктів 11 2 - 6 - 10 

Тема 3. Редагування елементів в середовищі 
Autocad  7 2 - 4 - 12 

Тема 4. Оформлення креслень, компонування 
аркушів і друк 17 2 - 4 - 14 

Тема 5.  Побудова та редагування 
тривимірних об’єктів 12 2 - 4 - 20 

Разом – Змістовий модуль 1 90 10 - 20 - 60 
Усього годин 90 10 - 20 - 60 

Разом  з дисципліни 90 10 - 20 - 60 
 

5. Теми лабораторних робіт 
№ 
з/п Тема заняття Кількість 

годин 
 

1 2 3 

1. 

Інтерфейс програмного комплексу Autocad, стрічковий 
інтерфейс меню, робочий простір, вкладки та панелі, 
управління вікнами проекту. Створення, відкриття та 
збереження файлів 

2 

2. 

Способи виклику команд в Autocad. Поняття систем 
координат та введення параметрів об’єкта з клавіатури. 
Побудова елементарних об’єктів: відрізок, пряма, 
прямокутник, коло, дуга тощо. Відстеження та прив’язка 
об’єктів. 

4 

3. 
Методи вибору та виділення об’єктів. Редагування елементів 
в Autocad: копіювання, переміщення, обертання тощо. 
Масиви. 

2 

4. Властивості об’єктів (колір, тип та вага лінії, прозорість 
тощо), шари та їх властивості.  2 
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1 2 3 

5. 
Поняття простору листа і простору моделі, видові екрани. 
Нанесення розмірів, таблиці та текст, їх стилі. Підготовка 
креслень до друку або виведення у файл. 

2 

6. 
Поняття блоків та груп. Посилання на зовнішні файли та дані.  
Параметричні креслення та поняття залежностей 
(геометричних, розмірних).  

2 

7. 
Тривимірна система координат, види. Області та тіла. 
Особливості елементарних тривимірних об’єктів. Методи 
побудови та редагування твердотілих об’єктів.   

4 

8. 
Перетини та розрізання тіл площиною. Візуалізація 
тривимірних моделей, тонування. Побудова узгоджених 
двомірних креслень з тривимірної моделі. 

2 

Разом з дисципліни 20 
 

6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

15 годин – підготовка до аудиторних занять; 
18 годин – підготовка до контрольних заходів. 
 

6.1. Завдання для самостійної роботи   
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 

1. Особливості застосування шаблонів креслень 
 2 

2. 
Модуль СПДС (Система проектної документації для 
будівництва). Додатковий модуль СПДС GraphiCS 
компанії «СіСофт Девелопмент» 

4 

3. Поняття блоків та груп. Посилання на зовнішні файли 
та дані.   2 

4. Параметричні креслення та поняття залежностей 
(геометричних, розмірних) 

3 
 

5. Особливості елементарних тривимірних об’єктів. 
Методи побудови та редагування твердотілих об’єктів  4 

6. Перетини та розрізання тіл площиною 4 

7. Побудова узгоджених двомірних креслень з 
тривимірної моделі 2 

8. Основні принципи адаптації та організації файлів 
Autocad 3 

9. Засоби розробки і адаптації (AutoLISP, Visual LISP, 
VBA, .NET і ObjectARX.) 3 

Разом з дисципліни 27 
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7. Методи навчання 
Під час лекційного курсу застосовується слайдова презентація (у програмі 

Power Point та Microsoft Word), а також використовуються плакати, макети та інші 
технічні засоби.  

На лабораторних роботах студенти безпосередньо в комп’ютерних класах 
здобувають практичні навички проектування у середовищі програмного 
комплексу AutoCAD, крім того разом з викладачем дискусійно обговорюються 
проблемно-прикладні питання, які пов’язані з роботою програми. 

 
8. Методи контролю 

Контроль проводиться: 
 з лекційного матеріалу – шляхом усного опитування,  
 з лабораторних робіт – за допомогою перевірка виконаних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 
письмовій формі після вивчення кожного блоку змістових модулів за білетами або 
тестами.  

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання. 
Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, шо виконуються 

на лабораторних роботах, результатів самостійної роботи студентів) проводиться 
у % від кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа: 
 0% - завдання не виконано;  
 40% - завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру;  
 60% - завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках 

або в методиці;  
 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
 100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 
студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів є такі: 
 виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою програмою 

навчальної дисципліни; 
 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 
літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 
 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 
 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних 

задач; 
 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
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9. Розподіл балів, що присвоюються здобувачам вищої освіти 

Поточний контроль та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
100 

10 30 20 20 20 
 
В заліковій відомості результати навчання проставляються за двома 

шкалами - 100-бальною та національною. Зараховано виставляються тільки тим 
здобувачам вищої освіти, які виконали всі види навчальної роботи, передбачені 
робочою програмою навчальної дисципліни, і набрали за результатами поточного 
контролю не менше 60 балів.  

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка за національною шкалою 

60 – 100 зараховано 

35-59 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
 
 

10. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни містить: 

1. Конспекти лекцій на паперовому носії. 
2. Конспекти лекцій на електронному носії. 
3. Слайдові презентації у Power Point. 
 
 

11. Рекомендована література 
Базова 

1. Вбудована довідка з роботи з програмою AutoCAD (розділ «Руководство 
пользователя»). 

2. Климнюк В. Є. Інженерна і комп’ютерна графіка : навчальний посібник. - 
X.: Вид. ХНЕУ, 2013. - 92 с.  

3. Козяр М.М., Фещук Ю.В., Сасюк З.К. Інженерна графіка в системі 
графічного пакету AutoCAD: Лабораторний практикум. Навч. посібник. - 
Рівне: НУВГП, 2011. - 204 с.:іл. 
 

Допоміжна 
1. Меркулов А. Создание проекта в AutoCAD От идеи до печати. 

Иллюстрированный самоучитель. Интернет-издание, 2015, 136 c. 
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2. Перепелица Ф.А.  Компьютерное конструирование в AutoCAD 2016. 
Начальный курс. СПб.: НИУ ИТМО, 2015, 195 c. 

3. Соколова Т.Ю. AutoCAD 2016. Двухмерное и трехмерное моделирование. 
ДМК Пресс, 2016, 756 c. 

 
 

12. Інформаційні ресурси 
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 

1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nuwm.edu.ua/naukova-
biblioteka (http://www.nuwm.edu.ua/MySql/). 

2. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.cbs.rv.ua. 

3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київска, 44) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua. 

4. Російськомовний сайт розробника програмного комплексу Автокад / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.autodesk.ru. 

5. Сайт розробника програмного комплексу Автокад / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.autodesk.com. 

6. Цифровий репозиторій НУВГП / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ep3.nuwm.edu.ua/. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


