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Вступ 

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Основи автоматизованого 

проектування будівель і споруд» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра спеціальності «Будівництво та цивільна 

інженерія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних 

знань та практичних навичок використання основних компонентів програми 

AutoCAD, виконання та редагування креслень в програмі AutoCAD, роботи з 

блоками, зовнішніми посиланнями та растровими зображеннями в САПР, обміну 

кресленнями з іншими користувачами та програмами, застосовування додатку 

СПДС. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Основи автоматизованого 

проектування будівель і споруд» є складовою частиною циклу фундаментальних 

дисциплін для підготовки студентів спеціальності «Будівництво та цивільна 

інженерія». Вивчення курсу передбачає наявність системних та ґрунтовних 

знань із базового курсу «Нарисна геометрія та інженерна графіка» та суміжного 

курсу «Архітектура будівель і споруд», цілеспрямованого вивчення спеціальної 

літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної 

роботи та виконання поставлених завдань.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України.  

 

Анотація 
Функціонування будівельної галузі завжди було пов’язано зі зведенням 

нових та розширенням чи реконструкцією діючих будівель і споруд. Тому 

інженери-будівельники завжди реалізовували свій освітній і професійний 

потенціал через виробничо-технологічну та проектно-конструкторську 

діяльність. Обидва зазначені види діяльності в сучасних умовах пов'язані зі 

збором та аналізом графічної інформації, розробкою документації до неї. Робота 

ж з графічною документацією вимагає спеціальної підготовки, особливих 

навичок та вмінь, тобто певних визначених компетенцій. А оскільки багато робіт 

у будівництві безпосередньо пов'язані з використанням сучасних інформаційних 

технологій, то сучасний рівень вимог до майбутніх спеціалістів висуває в якості 

пріоритетних ті компетенції, які пов'язані з комп'ютерною графікою та умінням 

працювати в графічних редакторах. 

Нині базовим програмним забезпеченням в проектно-конструкторській 

діяльності вважаються графічні інформаційні технології світового лідера 

Autodesk. Саме графічна система AutoCAD практично стала світовим 

стандартом в області систем автоматизованого проектування (САПР) для 

персональних комп'ютерів. Стандарти AutoCAD підтримуються величезною 

кількістю незалежних розробників, які створили понад 5000 спеціалізованих 

додатків для AutoCAD у всіх прикладних областях. Сьогодні AutoCAD вже 

застосовується у всіх галузях промисловості та будівництва, оскільки 

електронний вигляд проектної документації став обов’язковим на вимогу самих 
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замовників. 

Тому вивчення дисципліни «Основи автоматизованого проектування 

будівель і споруд» спрямоване, перш за все, на отримання умінь працювати в 

графічних редакторах при проектуванні будівельних об’єктів різного 

призначення. Зазначений курс має міждисциплінарний характер та є одним із 

таких, що поєднує між собою курси дисциплін фахової підготовки 

студентів-будівельників.  

Ключові слова: будівлі та споруди; проектно-конструкторська діяльність та 

САПР; комп'ютерна графіка та графічні редактори; AutoCAD і СПДС. 

 

Аbstract 
The functioning of the construction industry has always been associated with the 

construction of new and expansion or reconstruction of existing buildings and 

structures. Therefore, engineers-builders have always realized their educational and 

professional potential through production-technological and design-and-development 

activities. Both of these activities in modern conditions related to collection and 

analysis of graphic information, development documentation for it.. Work with 

graphic documentation requires special training, special skills and abilities, that is, 

certain specific competencies. And since many works in construction are directly 

related to the use of modern information technologies, the current level of 

requirements for future specialists places as the priority competencies that are related 

to computer graphics and the ability to work in graphic editors. 

Currently, the basic software in design and development is the graphic information 

technology of the world leader Autodesk. This graphic system AutoCAD almost 

become the global standard in computer-aided design (CAD) software for personal 

computers. AutoCAD standards are supported by a large number of independent 

developers who have created more than 5000 specialized applications for AutoCAD in 

all application areas. Today, AutoCAD is already used in all industries and 

construction, as the electronic form of the design documentation has become 

mandatory at the request of the customers themselves. 

Therefore, the study of the discipline "Basics of automated design of buildings and 

facilities" is aimed primarily at obtaining the skills to work in graphic editors in the 

design of construction objects for various purposes. This course has an 

interdisciplinary character and is one of those that combines together courses of 

professional training of students-builders. 

Key words: buildings and structures; design and development activity and CAD; 

computer graphics and graphic editors; AutoCAD and SPDC. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань,  

спеціальність, 

спеціалізація,  

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів –    3 

Спеціальність: 

всі спеціальності НУВГП     

 

Вибіркова  

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 2-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: РГР – 1 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

4-й  5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

СРС – 4 

Рівень вищої освіти: 

бакалаврський 

10 2 

Практичні 

20 6 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

в т. ч.  індивідуальне 

завдання: графічна 

  робота  – 12 години 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання  – 35% до 65%; 

для заочної форми навчання – 10% до 90%. 
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2. Мета та завдання вивчення дисципліни 

 
Мета дисципліни: 

• ознайомлення з основами автоматизованого проектування будівель і споруд 

та їх конструктивних елементів; 

• отримання та засвоєння практичних навичок з автоматизованого 

проектування будівель та споруд і їх основних конструктивних елементів. 

Завдання дисципліни: 
• допомогти студентам здійснити перехід від «ручного» проектування будівель 

і споруд до автоматизованого; 

• вивчення основних вимог стандартів оформлення креслень проектованих 

об’єктів; 

• формування та накопичення майбутніми фахівцями основних знань щодо 

нормативно-технічних вимог до будівель і споруд різного призначення; 

• отримання практичних навичок з застосування архітектурно-конструктивних 

рішень в автоматизованому проектуванні житлових, громадських та 

промислових об’єктів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
• принципи використання та основні компоненти програми AutoCAD; 

• основні правила виконання та редагування креслень в програмі AutoCAD; 

• способи створення тексту та символів (однорядкового та багаторядкового 

тексту, його вирівнювання, створення і редагування таблиць); 

• принципи використання розмірних інструментів та стилів; 

• основи роботи з блоками (створення, вставка, роз’єднання блоків, атрибути 

блоку, динамічні блоки), зовнішніми посиланнями (підключення та 

управління зовнішніми посиланнями), растровими зображеннями 

(підключення та управління растровими зображеннями); 

• правила стандартизації в САПР; 

• можливості обміну кресленнями з іншими користувачами та програмами 

(формати dwg, dxf, dxf, pdf, wmf, bmp, jpeg, tiff та ін.); 

• принципи роботи з наборами аркушів; 

• можливості роботи з додатком СПДС в автоматизованому проектуванні 

будівель і споруд різного функціонального призначення; 

повинен вміти: 

• створювати нове креслення та встановлювати його параметри; 

• створювати і редагувати об’єкти (масив, розтягування, штриховка); 

• налаштовувати параметри архітектурно-будівельних креслень (одиниці 

вимірювання, масштаб, сітка та прив’язка, масштаби типів ліній та розмірних 

елементів, ввід властивостей креслення); 

• редагувати креслення (виділяти об’єкти, переміщувати, копіювати та 

розтягувати), розмірні об’єкти та тексти;  
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• підготувати креслення до друку (попередній перегляд, масштабування друку, 

компоновка простору аркушу, управління товщиною ліній та кольором при 

друці, установка параметрів сторінки); 

• застосовувати додатку СПДС в автоматизованому проектуванні будівель і 

споруд різного функціонального призначення. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи автоматизованого проектування будівель  

і споруд  

 

ТЕМА 1. Знайомство з програмою AutoCAD 
 

Основні компоненти AutoCAD. Інтерфейс програми (рядок головного 

меню, панелі інструментів, рядок стану, динамічний ввід, командний рядок, 

графічна зона). Палітри. 

 

ТЕМА 2. Створення креслень та налаштування їх параметрів 
 

Налаштування параметрів креслення (одиниці вимірювання, масштаб, сітка 

та прив’язка, масштаби типів ліній та розмірних елементів, ввід властивостей 

креслення). Створення шаблону. 

 

ТЕМА 3. Створення стандартизованих креслень будівель і споруд 
 

Єдина модульна система, уніфікація, типізація, стандартизація в 

будівництві. Створення планувальної схеми будівлі згідно єдиної модульної 

системи. Прив’язка конструктивних елементів будівлі. 

 

ТЕМА 4. Робота з блоками, зовнішніми посиланнями та растровими 
зображеннями 
 

 Блоки (створення, вставка, роз’єднання блока, атрибути блока, динамічні 

блоки). Зовнішні посилання (підключення та управління зовнішніми 

посиланнями). Растрові зображення (підключення та управління растровими 

зображеннями). 

 

ТЕМА 5. Взаємодія AutoCAD з іншими програмами 
 

Можливості взаємодії AutoCAD  з іншими програмами. Формати dwg, dxf, 

dxf, pdf, wmf, bmp, jpeg, tiff та ін. Обмін кресленнями з іншими користувачами та 

програмами. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових 

 модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

∑ 
у тому числі 

∑ 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи автоматизованого проектування будівель і споруд 

Тема 1. Знайомство з 

програмою AutoCAD 
8 2 2 - - 4 8 - - - - 8 

Тема 2. Створення креслень 

та налаштування їх 

параметрів 

28 2 8 - - 18 28 - 4 - - 24 

Тема 3. Створення 

стандартизованих креслень 

будівель і споруд 

28 2 6 - 6 14 28 2 2 - 6 18 

Тема 4. Робота з блоками, 

зовнішніми посиланнями та 

растровими зображеннями 

22 2 4 - 6 10 22 - - - 6 16 

Тема 5. Взаємодія AutoCAD 

з іншими програмами 
4 2 0 - - 2 4 - - - - 4 

Разом 90 10 20 - 12 48 90 2 6 - 12 70 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Тема заняття та його зміст 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1. Створення нового креслення і установка його 

параметрів. Зумування та панорамування. Створення і 

редагування об’єктів (масив, розтягування, штриховка). 

2 - 

2. Креслення та редагування в AutoCAD. Управління 

властивостями об’єкта (розташування на шарі, 

створення нових шарів, копіювання шарів між 

кресленнями). Позиціонування об’єктів. 

2 1 

3. Створення ліній та кривих. Вибір параметрів ліній та 

кривих: товщини, типу, кількості сегментів та вершин 

тощо.  

2 1 

4. Редагування креслення (виділення об’єктів, 

переміщення, копіювання та розтягування). Зумування 

та панорамування компоновок в просторі аркушу, 

регенерація аркушу. 

2 1 
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1 2 3 4 

5. Тексти і символи (створення однорядкового та 

багаторядкового тексту, вирівнювання тексту, 

створення і редагування таблиць, перевірка правопису). 

Штриховки (створення, налаштування кута та масштабу 

штриховки, контур штриховки, редагування об’єктів 

штриховки). 

2 1 

6. Розмірні об’єкти (розмірні інструменти, робота з 

розмірними стилями, створення розмірів різних типів, 

редагування розмірних об’єктів та текстів, 

асоціативність розмірних об’єктів). 

2 1 

7. Створення планувальної схеми будівлі згідно єдиної 

модульної системи. Прив’язка конструктивних 

елементів будівлі. Створення креслень окремих 

елементів будівель і споруд (фрагментів, характерних 

вузлів, сходів). 

2 1 

8. Оформлення плану, розрізу та фасаду будівлі в програмі 

AutoCAD. 

2 - 

9. Друк креслення (попередній перегляд, масштабування 

друку, компоновка простору аркушу, управління 

товщиною ліній та кольором при друці, установка 

параметрів сторінки). 

2 - 

10 Набори аркушів. Використання та створення існуючого 

набору. Робота з наборами аркушів. Створення 

автоматичного списку листів. Правила стандартизації в 

САПР. Створення резервних копій креслень.  

2 - 

Всього годин 20 6 

 

6. Завдання для самостійної роботи 

 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

15 годин (0,5×30) – підготовка до аудиторних занять; 

18 годин (6×3 кредити ECTS) – підготовка до модульних контрольних заходів; 

12 години – виконання графічної роботи; 

15 годин – опрацювання окремих тем програми або їх частин, які передбачені 

робочою програмою і не розглядаються під час аудиторних занять . 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми навчання: 

4 годин (0,5×8) – підготовка до аудиторних занять; 

18 годин (6×3 кредити ECTS) – підготовка до модульних контрольних заходів; 

12 години – виконання графічної роботи; 

48 години – опрацювання окремих тем програми або їх частин, які передбачені 

робочою програмою і не розглядаються під час аудиторних занять  
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Завдання для самостійної роботи  для студентів  

денної та заочної форми навчання 

№ 

п/п 

 

Назви тем 

 

 

Короткій зміст 

 

Кількість 

годин  

Д
ен

н
а 

ф
о
р

м
а 

З
ао

ч
н

а 

ф
о
р

м
а 

1 2 3 4 5 

1. Тема 1. Створення 

нового креслення 

Створення нового креслення і 

установка його параметрів. Зумування 

та панорамування. Створення і 

редагування об’єктів (масив, 

розтягування, штриховка). 

1 3 

2. Тема 2. Креслення 

та редагування в 

AutoCAD 

Креслення та редагування в AutoCAD. 

Управління властивостями об’єкта 

(розташування на шарі, створення 

нових шарів, копіювання шарів між 

кресленнями). Позиціонування 

об’єктів. 

1 3 

3. Тема 3. Створення 

ліній та кривих 

Створення ліній та кривих. Вибір 

параметрів ліній та кривих: товщини, 

типу, кількості сегментів та вершин 

тощо.  

1 5 

4. Тема 4. 

Редагування 

об’єктів креслення. 

Навігація по 

кресленню 

Редагування креслення (виділення 

об’єктів, переміщення, копіювання та 

розтягування). Зумування та 

панорамування компоновок в 

просторі аркушу, регенерація аркушу. 

1 4 

5. Тема 5. Тексти і 

символи 

Тексти і символи (створення 

однорядкового та багаторядкового 

тексту, вирівнювання тексту, 

створення і редагування таблиць, 

перевірка правопису). Штриховки 

(створення, налаштування кута та 

масштабу штриховки, контур 

штриховки, редагування об’єктів 

штриховки). 

1 4 

6. Тема 6. Розмірні 

об’єкти 

Розмірні об’єкти (розмірні 

інструменти, робота з розмірними 

стилями, створення розмірів різних 

типів, редагування розмірних об’єктів 

та текстів, асоціативність розмірних 

об’єктів). 

2 5 
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1 2 3 4 5 

7. Тема 7. Створення 

планувальної схеми 

будівлі 

Створення планувальної схеми 

будівлі згідно єдиної модульної 

системи. Прив’язка конструктивних 

елементів будівлі. Створення креслень 

окремих елементів будівель і споруд 

(фрагментів, характерних вузлів, 

сходів) 

2 6 

8. Тема 8. 
Оформлення архіте- 

ктурно-будівельних 

креслень в програмі 

AutoCAD 

Оформлення плану, розрізу та фасаду 

будівлі в програмі AutoCAD 

2 6 

9. Тема 9. Підготовка 

креслень до друку 

креслення 

Друк креслення (попередній перегляд, 

масштабування друку, компоновка 

простору аркушу, управління 

товщиною ліній та кольором при 

друці, установка параметрів сторінки). 

1 4 

10. Тема 10.  Робота з 

наборами аркушів 

Набори аркушів. Використання та 

створення існуючого набору. Робота з 

наборами аркушів. Створення 

автоматичного списку листів. Правила 

стандартизації в САПР. Створення 

резервних копій креслень.  

1 2 

11. Тема 11. Робота з 

блоками, зовнішніми 

посиланнями та 

растровими 

зображеннями 

Блоки (створення, вставка, 

роз’єднання блока, атрибути блока, 

динамічні блоки). Зовнішні посилання 

(підключення та управління 

зовнішніми посиланнями). Растрові 

зображення (підключення та 

управління растровими 

зображеннями). 

1 3 

12. Тема 12. Взаємодія 

AutoCAD з іншими 

програмами 

Можливості взаємодії AutoCAD з 

іншими програмами. Формати dwg, 

dxf, dxf, pdf, wmf, bmp, jpeg, tiff та ін. 

Обмін кресленнями з іншими 

користувачами та програмами. 

1 3 

Всього 15 48 

 

Підсумком самостійної роботи з вивчення дисципліни «Основи 

автоматизованого проектування будівель і споруд» є складання письмового 

звіту за темами вказаними в п.6. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 1 год. 

самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну частину, висновки, 
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список використаної літератури. 

Звіт оформлюється в рукописному або друкованому варіанті на 

стандартному папері формату А4 (210 х 297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє 

та ліве – 20 мм, праве  – 10 мм. Захист звіту про самостійну роботу відбувається у 

терміни, спільно обумовлені студентом і викладачем. Здобуті самостійно знання 

використовуються при виконанні графічної роботи та перевіряються при її 

захисті. 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання: 

 графічна робота  

 

Мета і навчальні задачі 

 
Метою ІНДЗ є: навчити студентів практичним методам проектування та 

прийомам комп'ютерної графіка з використанням графічного редактора 

AutoCAD та додатку СПДС при розробці архітектурно-планувальних та 

конструктивних рішень індивідуальних житлових будинків. 

 Задачами ІНДЗ є: 
– засвоєння основ комп'ютерної графіки ; 

– застосування графічного редактора AutoCAD (з додатком СПДС) в 

архітектурному проектуванні малоповерхового житлового будинку; 

– закріплення теоретичних знань при виконанні графічної роботи; 

– підготовка студентів до захисту виконаної графічної роботи. 

Графічна робота з дисципліни «Основи автоматизованого проектування 

будівель і споруд» складається з графічної частини. Студент виконує 

архітектурно-будівельні креслення на індивідуальний двоповерховий житловий 

будинок. Завдання виконується на 3-х аркушах формату А4. Поля стандартні. 

Робота повинна містити наступні креслення. 

1. План першого поверху                                                                      М 1:100 

2. Головний фасад                                      М 1:100 

3. Поперечний розріз по сходовій клітці                        М 1:50; М 1:100 

Порядок виконання  графічної роботи, оформлення та захисту описаний у 

методичних вказівках (див. п.11 робочої програми «Методичне забезпечення»). 

 

8. Методи навчання  

Лекційний курс та практичні заняття супроводжуються ілюстративним 

матеріалом у вигляді: 

• реальних проектів, виконаних проектними організаціями; 

• навчальних проектів, виконаних студентами;  

• моделей та макетів житлових та громадських будівель та споруд; 

• слайдів та відеофільмів; 

• проектів, виконаних за допомогою САПР. 
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9. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань за 100-бальною шкалою: 

• контрольна робота після вивчення змістового модуля 1; 

• оцінка за графічну роботу; 

• оцінка за самостійну роботу; 

• підсумковий контроль (залік). 

 

10. Розподіл балів, що отримують студенти 
 

а) при складанні заліку 

Поточні контрольні роботи та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль І ГР 

100 

 

59 

41 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

6 18 16 14 5 

 

Шкала оцінювання  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 

 

зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення дисципліни 

Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/ : 

1. Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної, 

контрольної) роботи з дисципліни «Архітектура будівель та споруд» для 

студентів напряму 6.060101 «Будівництво» усіх форм навчання / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3901 
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12. Література 

 

Базова 

1. Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.О. Комп'ютерна інженерна 

графіка в середовищі Auto CAD: Навч. посібник. – Київ: Каравела, 2006. – 

336 с. 

2. Мидлбрук М., Бириз Д. AutoCAD 2006 для «чайников».: Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2005. – 400 с. 

3. Финкельштейн Э. AutoCAD 2008. Библия пользователя.: Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2008, – 1072 с. 

4. Феоктистова А. А. Aрхитектурно-строительный чертеж в AutoCAD: учебно- 

методическое пособие для практической и самостоятельной работы для 

студентов, обучающихся по направлению 270800.62 «Строительство» всех 

форм обучения/А. А.Феоктистова, И. В. Шушарина - Тюмень: РИО ФГБОУ 

ВПО «ТюмГАСУ», 2012. – 88 с. 

 

Допоміжна  

5. Руководство пользователя AutoCAD 2010. I, II, III том. Autodesk, Inc., 2009. – 

2138 с. 

6. Омура. Д. AutoCAD 2007: Экспресс-курс. – СПб.: Питер, 2006. – 431 с. 

7. Русскевич Н. Л. и др. Справочник по инженерно-строительному черчению. – 

К.: Будівельник, 1997 г. – 264 с. 

8. Шерешевский И. А. Жилые здания. Конструктивные системы и элементы для 

индивидуального строительства. – М.:  Архитектура-С, 2005. – 123 с.  

9. Нанасова С. М. Архитектурно-конструктивный практикум (жилые здания). –        

М.: Архитектура-С, 2005. – 128 с. 

10. Благовещенский Ф. А., Букина Е. Ф. Архитектурные конструкции: Учебник 

по спец «Архитектура». – М.:  Архитектура-С, 2011. – 232 с. 

11. ДБН 79-92. Державні будівельні норми. Житлові будинки для 

індивідуальних забудовників України. -К.: Держбуд України, 1992 р. –16 с. 

12. ДБН В.2.2-15-2005. Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. 

Житлові будинки. Основні положення.-К.: Державний комітет України з 

будівництва і      архітектури, 2005 р. – 36 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua/  

3. Державний комітет статистики України  / [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/  

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 

44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 

7. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


