




 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

 Галузь знань, напрям 
підготовки, освітній рівень 

Статус навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 4 

Галузь знань: 
19  Архітектура та будівництво 

Обов’язкова 
Напрям підготовки:  

- 
 

Індивідуальне науково- 
дослідне завдання- немає 

Спеціальність:  
192 Будівництво та цивільна 

інженерія 
 

Рік підготовки: 
1-й  1-й 

Семестр 
Загальна кількість годин - 
120 

1-й  2-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 3 
самостійної роботи 
студента - 6  Освітній рівень: 

 магістр  

20 год. 6 год. 
Практичні, семінарські 
20 год. 6 год. 

Лабораторні 
0 год. 0 год. 

Самостійна робота 
80 год. 108 год. 

У тому числі: 
Індивідуальні завдання: немає 

Мова навчання: 
державна Форма підсумкового 

контролю:  
залік 

 
 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційне 
моделювання будівель і споруд» є оволодіння методами інформаційного 
моделювання будівель і споруд. 

2.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційне 
моделювання будівель і споруд» є вивчити теоретичні основи, на яких 
базується інформаційне моделювання будівель і споруд, а також навчитися 
реалізовувати інформаційне моделювання за допомогою систем 
автоматизованого проектування. 

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 
спрямована на формування програмних компетентностей: 

ФК1.  Знання основних нормативно-правових актів та довідкових 
матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших 
нормативно-розпорядчих документів в професійній діяльності.   

ФК2. Знання спеціалізованого програмного забезпечення для вирішення 
прикладних професійних задач.  

ФК5. Здатність проектувати будівлі та споруди, в тому числі з 
використанням програмних систем комп’ютерного проектування на основі 
ефективного поєднання передових технологій їх виконання багатоваріантних 
розрахунків.  

ФК8. Здатність знаходити оптимальні рішення при створенні окремих 
видів будівельної продукції з урахуванням вимог міцності, довговічності, 
безпеки життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання і  
конкурентоспроможності.  

ФК9. Уміння застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, 
розрахункові і експериментальні методи досліджень, методи математичного і 
комп’ютерного моделювання в процесі професійної діяльності.  

 
3. Результати навчання 

 
ПРН2. Виявляти суть науково-технічних проблем, які виникають в ході 

професійної діяльності і залучати до їх вирішення відповідний фізико-
математичний апарат. 

ПРН3. Застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, 
розрахункові і експериментальні методи досліджень, методи математичного і 
комп`ютерного моделювання. 

ПРН6. Застосовувати програмні засоби комп'ютерної графіки і 
візуалізації результатів науково-дослідницької діяльності, оформляти звіти і 
презентації, готувати реферати, доповіді і статті за допомогою сучасних 
офісних інформаційних технологій, текстових і графічних редакторів, засобів 
друку. 

ПРН8. Проектувати будівлі і споруди з метою забезпечення їх міцності, 
стійкості, довговічності і безпечності, у тому числі із застосуванням 
програмних систем комп`ютерного проектування на основі ефективного 
поєднання передових технологій їх  виконання та  багатоваріантних 
розрахунків, впроваджуючи сучасні заходи з ресурсо- та енергозбереження. 



 

ПРН10. Знаходити оптимальні рішення при створенні окремих видів 
будівельної продукції з урахуванням вимог міцності, довговічності, безпеки 
життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання і 
конкурентоспроможності. 

ПРН13. Використовувати нормативні та правові документи у своїй 
діяльності. 
 

4. Передумови для вивчення дисципліни 
Відсутні. 
 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Тема 1. Історія розвитку архітектурно-будівельного проектування. 
Початок ери інформаційного моделювання будинків та споруд (BIM) 

Сприйняття проектованих об'єктів через їх плоскі проекції. Побудова 
об'ємних зображень на площині. Перспектива. Застосування макетів в 
проектуванні. Архітектурна ендоскопія. Вдосконалення інструментів і методів 
креслення. Системи автоматизації проектування. Завдання BIM. 

 
Тема 2. Autodesk Revit – програмна оболонка для реалізації BIM 
Інтерфейс Revit та робочих процесів. Загальні інструменти редагування. 

Етапи проектування в програмній оболонці Autodesk Revit. 
 
Тема 3. Ескізне проектування. Створення стін 
Імпортування зображення в якості підґрунтя. Опорні площі та рівні. 

Побудова формостворюючих елементів. Створення проекту та рівнів. 
Створення стін. Створення рельєфу та основи будинку. Базові стіни. Складені 
стіни.  

 
Тема 4. Перекриття, криши і стелі 
Побудова перекриття по контуру. Редагування контуру. Стрілки уклону і 

перекриття. Створення похилого перекриття через редагування контуру. 
Побудова криши. Додавання стелі. 

 
Тема 5. Сходи, огородження, пандуси 
Створення сходин. Прямолінійний марш. Сходини з площадками. 

Багатоповерхові сходини. Побудова пандусів. Створення плоских та похилих 
огороджень. 

 
Тема 6. Створення креслярської документації 
Створення специфікацій. Розміщення видів на аркушах. Друк документів. 

 



 

 
6. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

Тема 1. Історія розвитку 
архітектурно-будівельного 
проектування. Початок ери 
інформаційного 
моделювання будинків та 
споруд (BIM) 

10 2 0 0 8 10 1 0 0 9 

Тема 2. Autodesk Revit – 
програмна оболонка для 
реалізації BIM 

10 2 2 0 6 10 1 1 0 8 

Тема 3. Ескізне 
проектування. Створення 
стін 

25 4 6 0 15 25 1 2 0 22 

Тема 4. Перекриття, криши і 
стелі 25 4 4 0 17 25 1 1 0 23 

Тема 5. Сходи, 
огородження, пандуси 25 4 4 0 17 25 1 1 0 23 

Тема 6. Створення 
креслярської документації 25 4 4 0 17 25 1 1 0 23 

Усього годин 120 20 20 - 80 120 6 6 - 108 
 

7. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
Денна ФН Заочна ФН 

1.  Знайомство з інтерфейсом користувача Autodesk Revit 2 1 
2.  Ескізне проектування. Створення стін 6 2 
3.  Створення перекриття, криши і стелі 4 1 
4.  Створення сходів, огородження, пандусів 4 1 
5.  Створення креслярської документації 4 1 

                                                                                                            
8. Теми лабораторних занять 

 
Не передбачено навчальним планом. 

 
9. Індивідуальні завдання  

 
Не передбачено навчальним планом. 
 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення про 
організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 
навчання студентів Луганського національного аграрного університету. 



 

 
11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання 
 

11.1. Поточний контроль проводиться у вигляді опитування. 
11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді заліку. 
11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані тести 

виконання завдань у програмі Autodesk Revit. 
 
11.4. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль Семестровий 
контроль Сума Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

10 10 10 10 10 10 40 100 
 

 
12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна  
 

Навчальна дисципліна передбачає використання систем інформаційного 
моделювання будівель і споруд Autodesk Revit, а також пакету програм 
Microsoft Office 365. 

 
13. Рекомендовані джерела інформації 

 
13.1. Навчальна та інша література 

1) ДСТУ ISO 19650-1:2020 (ISO 19650-1:2018, IDT). Організація та 
оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним 
інформаційним моделюванням (ВIM). Управління інформацією з 
використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 1. 
Концепції та принципи. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2020. – 74 с. 

2) ДСТУ ISO/TS 12911:2020. Загальні принципи розроблення стандартів 
будівельного інформаційного моделювання (БIM) (ISO/TS 12911:2012, 
IDT). – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2020. – 54 с. 

3) Eastman Chuck, Teicholz Poul, Sacks Rafael, Liston Kathleen. BIM Handbook: 
A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, 
Engineers and Contractors. – New Jersey: Weley, 2011. – 648 p.  

4) Талапов В. Основи BIM. Введення в інформаційне моделювання будівель. – 
М.: ДМК-Пресс, 2011. – 392 с. 

5) Вандезанд Дж., Рид Ф., Кригел Э. Autodesk© Revit© Architecture 2013–2014. 
Офіційний учбовий курс / Переклад з англ. В. В. Талапов. – М.: ДМК 
Пресс, 2013. – 328 с.: ил. 

 

  



 

    
13.2. Електронні  ресурси 
1) http://edu.lnau.in.ua - Електронний ресурс навчально-методичного 

забезпечення ЛНАУ. 
2) https://help.autodesk.com/view/RVT/2020/RUS/ - навчальний курс з Autodesk 

Revit. 

http://edu.lnau.in.ua/
https://help.autodesk.com/view/RVT/2020/RUS/
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