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1. Анотація курсу 

 

        Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: сформувати комплексний підхід до задачі проектування, що включає 

поряд із традиційними прийомами інструментального будівельного конструювання 

методи програмного моделювання. 

Завдання: здатність застосовувати професійно профільовані знання й уміння в 

галузі теоретичних основ інформатики й практичного використання комп’ютерних 

технологій; здатність володіти навичками роботи з комп’ютером на рівні користувача 

використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і 

практичних завдань у галузі професійної діяльності. 

 

 

http://www.ltklntu.org.ua/


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

– які графічні редактори використовують для архітектурно-будівельного  

проектування; інтерфейс програми; панелі інструментів, панелі меню; панелі 

команд. 

вміти: 

володіти засобами та методами автоматизації проектних робіт ; 

– використовувати можливості обчислювальної техніки, програмного 

забезпечення та засобів комп’ютерної графіки в проектній діяльності; 

– складати аналітичний огляд на задану тему; 

– читати технічну документацію з метою її використання при проектуванні; 

– володіти навичками аналізу інформації за допомогою сучасних технологій. 

– складати та узгоджувати завдання на проектування об’єкта; 

– приймати обґрунтовані рішення при проектуванні будівель в залежності від 

кліматичних умов, функціональних, конструктивних, соціальних та інших 

вимог; 

– розраховувати оптимальні об’ємно-планувальні параметри будівель; 

– вирішувати архітектурні та конструктивні розрізи будівель; 
– вирішувати та оформлювати фасади будівель; 

– вирішувати розташування приміщень в плані згідно з функціональними 

вимогами; 

– підбирати відповідні конструктивні елементи за каталогами, за типовими та 

існуючими проектними рішеннями; 

        складати специфікації і відомості конструктивних елементів 

2. Обсяг вивчення дисципліни 

 

3/п Вид навчальної 

роботи 

К-сть годин Примітка 

1 Лекції (год.)   20  

2 Практичні заняття 

(год.) 

  6  

3 Самостійна робота 

(год.) 

  34  

    

 ВСЬОГО    60  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Громадська будівля 

Змістовий модуль 1. Комп’ютерне формування архітектурних об’єктів 

Тема 1. Загальні відомості архітектурних об’єктів. 

Технічна підготовка до початку роботи. Налагодження робочого середовища. 

Перелік формуючих архітектурних об’єктів. 

Тема 2. Формування та редагування примітивів. 



Методика формування архітектурних форм за допомогою примітивів. 

  

Змістовий модуль 2. Проектування будівель та інтер’єрів на ЕОМ. 

Тема 3. Зображення сітки осей та маркерів. 

Тема 4. Формування вертикальних несучих конструкцій (стін і колон). 

Тема 5. Заповнення віконних та дверних прорізей. 

Тема 6. Розріз будівлі. 

Тема 7. Креслення перекриття та покриття. 

Тема 8. Креслення та позначення перемичок. 

Тема 9. Креслення покриття і даху. 

Тема 10. Генеральний план ділянки. 

Тема 11. Побудова фасадів. 

Тема 12. 3D зображення будівлі та інтер’єрів. 

Тема 13. Редагування маркерів розмірів і зони тексту. 

Тема 14. Додаткові можливості програми. 

Змістовий модуль 3. Графічна документація на ЕОМ 

Тема 15. Методика подачі проекту виконаного на комп'ютері. 

Тема 16. Подача 3D об’єктів. 

Тема 17. Оформлення альбому звітів. 

 

Модуль 2 

Житлова будівля 

Змістовий модуль 4. Комп’ютерне формування архітектурних об’єктів 

Тема 1. Загальні відомості архітектурних об’єктів. 

Технічна підготовка до початку роботи. Налагодження робочого середовища. 

Перелік формуючих архітектурних об’єктів. 

Тема 2. Формування та редагування примітивів. 

Методика формування архітектурних форм за допомогою примітивів. 

 

Змістовий модуль 5. Проектування будівель та інтер’єрів на ЕОМ. 

Тема 3. Зображення сітки осей та маркерів. 

Тема 4. Формування вертикальних несучих конструкцій (стін, колон, пілонів…). 

Тема 5. Заповнення віконних та дверних прорізей. 

Тема 6. Розріз будівлі. 

Тема 7. Креслення перекриття та покриття. 



Тема 8. Креслення та позначення перемичок. 

Тема 9. Креслення покриття і даху. 

Тема 10. Генеральний план ділянки. 

Тема 11. Побудова фасадів. 

Тема 12. 3D зображення будівлі та інтер’єрів. 

Тема 13. Редагування маркерів розмірів і зони тексту. 

Тема 14. Додаткові можливості програми. 

Змістовий модуль 6. Графічна документація на ЕОМ 

Тема 15. Методика подачі проекту виконаного на комп'ютері. 

Тема 16. Подача 3D об’єктів. 

Тема 17. Оформлення альбому звітів. 

 

 

1. Лекція 

2. Практичні роботи 
3. Ігрові методи 

4.Методи навчання

5. Система оцінювання 

Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру 

Задовільно. Показати мінімум знань та умінь. Здати практичні роботи та здати 

тестування. Без достатнього розуміння відтворювати основний навчальний матеріал та 

виконувати практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. 3 помилками 

давати визначення основних понять. Частково аналізувати навчальний матеріал, 

порівнювати і робити висновки. Користуватися окремими видами технічної і 

конструктивно-технологічної документації. При відповіді та виконанні практичних 

завдань припускатися помилок. 

Добре. Володіти основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і 

графічній формах та застосовувати його при виконанні практичних завдань як в 

типових, так і в дещо ускладнених умовах. Давати визначення основних понять, 

аналізувати, порівнювати і систематизувати інформацію та робити висновки. 

Усвідомлено користуватися довідковою інформацією. При відповіді та виконанні 

практичних завдань припускатися несуттєвих помилок, які можна виправити. 

Відмінно. Володіти системними знаннями навчального матеріалу та ефективно 

їх застосовувати для виконання практичних завдань, що передбачені навчальною 

програмою. Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення. Студент самостійно вміє знаходити і 

користуватися джерелами інформації, оцінює отриману інформацію. Встановлює 

причинно-наслідкові та міжпредметні зв'язки. Робить аргументовані висновки. 

Бездоганно виконує практичні завдання. 

6. Політика курсу 

Політика щодо академічної доброчесності 

Академічна доброчесність здобувачів освіти є важливою умовою для опанування 

результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та 

підсумкового контролів.  Для забезпечення високої якості знань необхідно 

виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на 

них; систематично брати активну участь у освітньому процесі; чітко й вчасно 



виконувати навчальні завдання; брати активну участь у науково-дослідній роботі 

студентів; виключати мобільний телефон під час занять і під час контролю знань; 

вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; відпрацьовувати 

пропущені заняття; дотримуватись академічної доброчесності. У разі порушення 

здобувачем освіти академічної доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), 

робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому викладач 

залишає за собою право змінити тему завдання. 

Комунікаційна політика 

Здобувачі освіти повинні мати активовану пошту. Усі письмові запитання до 

викладачів стосовно курсу мають надсилатися на електронну пошту. 

Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу заступника директора з НР 

за наявності поважних причин (лікарняний). 

Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку. 

Відвідування занять 

Для здобувачів освіти відвідування занять є обов’язковим. Поважними 

причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в заходах, академічна мобільність, 

які необхідно підтверджувати документами, індивідуальне навчання. 

 

Зазначається система вимог, які викладач ставить перед студентом: 

 правила відвідування лабораторних занять: 

виконання лабораторної роботи в аудиторії у присутності викладача (на період 

карантину – в дистанційному режимі); 

 правила поведінки на заняттях: 

підготовка коротких доповідей та відключення телефонів; 

правила захисту лабораторних робіт: 

відповіді на контролі запитання, що надаються в протоколі лабораторної роботи; 

 правила призначення заохочувальних та штрафних балів: 

Заохочувальні до 4 балів у разі залучення додаткових коментарів, що ширше 

розкривають відповіді на контрольні запитання. 

В кожному варіанті контрольної роботи містяться завдання різного рівня 

складності, в залежності від якого вони при правильному виконанні оцінюються від 3 

до 5 балів (вони вказані біля кожного завдання окремо). Максимальна кількість балів 

за завдання зменшується на 3 бала, якщо дано правильну, але неповну відповідь; на 2 

бала, якщо дано правильну відповідь, але допущено несуттєву помилку. 

Максимальна кількість балів за роботу зменшується, якщо: 

 студент не знає частини теоретичного матеріалу –1..–3 бали; 

 не виконано попередню підготовку до роботи –1..–2 бали 

Вказуються всі види контролю та бали за кожен елемент контролю: 

Поточний контроль: контрольні роботи. 

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного 

стану виконання вимог силабусу. 

Семестровий контроль: залік 

Умови допуску до семестрового контролю: Необхідною умовою допуску до 

заліку є зарахування розрахункової роботи та всіх лабораторних робіт, а також 

стартовий рейтинг. 



Під час вивчення дисципліни студентам пропонується виконати і захистити модульну 

(МКР) контрольну роботу. Основні цілі контрольної роботи визначаються 

необхідністю засвоєння студентами знань з основних тем дисципліни. Основні цілі 

контрольної роботи визначаються необхідністю засвоєння студентами знань з 

основних тем дисциплін. 

 

7.Методичне забезпечення 

a. Робоча програма з дисципліни; 

b. Конспект лекцій; 
c. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів; 

d. Методичне забезпечення до виконання практичних робіт. 

 

   8. Рекомендована література 

Базова 

1. Литература: 1 Климачева Т. М. 2- D черчение в ArchiCAD 10. М: ДМК. Пресс, 

2009. 2. Иванова О. Н..ArchiCAD 12. 

2. Архитектурное проектирование для начинающих. СПб:БХВ- Петербург , 2009. 

3.  Антонович Є.А., Василишин Я.В., Шпільчак В.А. Креслення: Навчальний 

посібник / За ред. Є.А.Антоновича. – Львів: Світ, 2006. – 512 с. 

4.  Інженерна графіка: креслення, комп'ютерна графіка: Навчальний посібник / А.П. 

Верхола, В.М. Богданов, Б.Д. Коваленко та ін. / За редакцією А.П.Верхоли. – К.: 

Каравела, 2005.– 304 с. 

5.  Ванін В.В., Бліок А.В., Гнітецька Г.О. Оформлення конструкторської 

документації: Навчальний посібник. – 3-є видання. – К.: Каравела, 2004. – 158с. 

6.  Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та комп`ютерна графіка: 

Підручник для ВЗО / За ред.. В.Є. Михайленка. –– 3-є видання. – К.: Каравела, 

2003. – 340 с. 



Допоміжна 

1. Б. Леонтьев "Как построить дом с помощью персонального компьютера" НТ 

Пресс, 2006 год, 223 стр. 

2. Соколова Т.Ю. AutoCAD 2009 для студента. Самоучитель – 2008. 

3. Вернер Зоммер. AutoCAD 2006. Руководство чертежника, конструктора, 

архітектора – 2006. 

4. Збірник задач з інженерної та комп’ютерної графіки / В.Є. Михайленко, В.М. 

Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан / За ред.. В.Є. Михайленко. – К.: Вища 

школа, 2002. – 160 с. 

 

 

 

9. Інформаційні ресурси 

1. Мультимедійна техніка; 

2. Комп’ютер. 

 



 

 

 


