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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1.  Назва ОК ВБ 1.4 Комп’ютерне моделювання 

2.  Факультет/кафедра Будівельний факультет, кафедра архітектури та інженерних вишу-

кувань 

3.  Статус ОК Вибірковий компонент 

4.  Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 

яких є ОК для (запов-

нюється для 

обов’язкових ОК) 

Освітньо-професійна програма «Архітектура та містобудування» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 

«Архітектура та містобудування» кваліфікація: бакалавр архітекту-

ри. 

5.  ОК може бути запропо-

нований для (заповню-

ється для вибіркових 

ОК) 

 

6.  Рівень НРК 6 рівень 

7.  Семестр та тривалість 

вивчення 

Денне – 7семестр,15 тижнів;8семестр, 15 тижнів. 

 

8.  Кількість кредитів 

ЄКТС 

Денне– 5 

9.  Загальний обсяг годин 

та їх розподіл  

Контактна робота(заняття) 

Денна 

Самостійна робота 

Лекційні 

- 

Практичні 

/семінарські 

26 

Лабораторні 

- 

124 

10.  Мова навчання українська 

11.  Викладач/Координатор 

освітнього компонента  

к. арх., доцент Бородай Дмитро Сергійович 

10.1 Контактна інформація кабінет 431е; т. +380503074270; dimaboroday@gmail.com 

12.  Загальний опис освіт-

нього компонента 

Освітній компонент «Комп’ютерне моделювання» є 

складовою підготовки бакалавра архітектора, спрямований на 

ознайомлення студентів з досягненнями сучасного науково-

технічного прогресу у сфері комп’ютерного трьохвимірного 

моделювання, показ можливостей в області використання сучасної 

обчислювальної техніки, технічних засобів у рішенні різноманітних 

творчих задач архітектурного проектування, навчання студентів 

роботи з програмним продуктом Graphisoft - ArchiCAD (Autodesk 

3DStudioMax) з точки зору архітектурних завдань. 

13.  Мета освітнього компо-

нента 

Підготовка студентів до використання сучасних програмних засобів 

архітектурного проектування, вивчення методів автоматизованого 

проектування та просторового моделювання будівель за допомогою 

спеціалізованих комп’ютерних програм 

14.  Передумови вивчення 

ОК, зв'язок з іншими 

освітніми компонента-

ми ОП 

1. Освітній компонент базується на знаннях з таких освітніх ком-

понентів  як:  Інформатика та основи комп’ютерного моделю-

вання, Комп’ютерна графіка в архітектурному проектуванні, Ар-

хітектурне проектування. 

2. Освітній компонент є основою для  таких освітніх компонентів  

як: Архітектурне проектування, Будівельний практикум 

15.  Політика академічної Дотримання академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти 
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доброчесності передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань по-

точного та підсумкового контролю результатів навчання; посилання 

на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомо-

стей; дотримання норм законодавства про авторське право; надання 

достовірної інформації про результати власної навчальної або нау-

кової діяльності. 

Порушенням академічної доброчесності при вивченні ОК   

«Комп’ютерне моделювання» вважаються : академічний плагіат, 

академічне шахрайство (списування, обман, видавання кимось ви-

конаної роботи за власну), використання електронних пристроїв під 

час підсумкового контролю знань 

За порушення  академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

Академічний плагіат – оцінка 0 , повторне виконання завдання. 

Академічне шахрайство – анулювання отриманих балів; повторне 

проходження оцінювання повторне виконання несамостійно вико-

наної роботи; Використання електронних пристроїв під час під-

сумкового контролю знань – відсторонення від виконання роботи, 

оцінка 0, повторне проходження підсумкового контролю 

16.  Посилання на курс у 

системі Moodle 
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2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ПРО-

ГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ   

Результати на-

вчання за ОК: 

Після вивчення 

освітнього компо-

нента студент 

очікувано буде … 

  

Програмні результати навчання, на досягнення яких 

спрямований ОК (зазначити номер згідно з нумера-

цією, наведеною в ОП)
1 

Як оцінюється РНД 

РН02 РН06 

 

РН09 

 

 

ДРН 1. Здатен 

розуміти концеп-

цію та структуру 

програмних про-

дуктів  Graphisoft 

– ArchiCAD (Au-

todesk 3D Studio 

Max) та застосо-

вувати їх у сфері 

архітектурного та 

містобудівного 

проектування. 

+ + + 

Індивідуальні практичні за-

вдання, індивідуальні архітек-

турні проекти, розроблені за 

допомогою прийомів 

комп’ютерного моделювання, 

залік 

ДРН 2. Здатен 

розуміти прин-

ципи та послідо-

вність роботи в 

програмах авто-

матизованого 

проектування, 

зокрема 

Graphisoft – 

ArchiCAD (Auto-

desk 3D Studio-

Max). 

+ + + 

Індивідуальні практичні за-

вдання, індивідуальні архітек-

турні проекти, розроблені за 

допомогою прийомів 

комп’ютерного моделювання, 

залік 

ДРН 3. Здатен 

використовувати 

сучасні спеціалі-

зовані програмні 

продукти для 

вирішення різно-

манітних творчих 

задач в області 

архітектурного 

проектування. 

+ 
+ 

 
+ 

Індивідуальні практичні за-

вдання, індивідуальні архітек-

турні проекти, розроблені за 

допомогою прийомів 

комп’ютерного моделювання, 

залік 

ДРН 4. Здатен 

застосовувати 

спеціалізовані 
 

+ 

 
+ 

Індивідуальні практичні за-

вдання, індивідуальні архітек-

турні проекти, розроблені за 

                                           
1
Маєвідповідати Матриці забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої про-

грами, зазначається для обов’язкових освітніх компонентів ОП І та ІІ рівня, для усіх (обов’язкових та вибіркових ОК) 

ОП ІІІ  
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програмні проду-

кти з метою офо-

рмлення та пре-

зентації  архітек-

турних та місто-

будівних проек-

тів.  

допомогою прийомів 

комп’ютерного моделювання, 

залік 

 

3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ) 

 

Тема. 

Перелік питань, що будуть розглянуті в 

межах теми 

Розподіл в межах загального бю-

джету часу 

Рекомендована літе-

ратура
2
 

Аудиторна робота 

дена 

Самостійна 

робота 

Лк П.з / 

семін. 

з 

Лаб. з.   

Тема 1. Вступ до дисципліни 

«Комп’ютерне моделювання». 

- Знайомство з інтерфейсом програмного 

продукту Graphisoft-ArchiCAD; 

-  Основні інструменти і командні панелі 

Graphisoft-ArchiCAD; 

- Налаштування інтерфейсу програмного 

продукту ArchiCAD. 

-   - 4 1, 2, 5,9, 12,14,15 

Тема 2. Інструменти двовимірного моде-

лювання в програмі Graphisoft-ArchiCAD. 

- Особливості моделювання елементар-

них форм за допомогою інструментів 

лінії 

- Основні параметри і налаштування при 

двовимірному моделюванні; 

-  Моделювання геометричних форм за 

заданими параметрами – прямолінійних і 

криволінійних ліній, прямокутників, ду-

ги, кола. 

-   - 4 1, 2, 5,7, 9-11, 16-19 

Тема 3. Моделювання конструктивних 

елементів будівлі в програмі Graphisoft-

ArchiCAD. 

- Параметри поверхів та особливості їх 

налаштування; 

- Налаштування координаційних осей та 

моделювання несучих елементів  будівлі 

(стін, колон); 

- Моделювання несучих та огороджува-

льних  елементів будівлі за заданими  

параметрами. 

-   - 4 1, 2, 5,7, 9-11, 16-19 

Тема 4. Принципи моделювання даху в 

програмі Graphisoft-ArchiCAD. 

- Побудова односхилового, двосхилового 

та багатосхилового даху  для  індивідуа-

льного житлового будинку; 

- Параметри та налаштування схилового 

даху; 

-   - 4 1, 2, 5,7, 9-11, 16-19 

                                           
2
Конкретне джерело із основної чи додатково рекомендованої літератури  
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- Побудова плоскої покрівлі та парапетів 

для багатоповерхових будівель; 

Тема 5. Моделювання деталей та конс-

труктивних елементів будівлі в програмі 

Graphisoft-ArchiCAD. 

- Моделювання внутрішніх сходів, їх 

особливості та налаштування; 

- Моделювання конструктивних елеме-

нтів - перекриття, вікон, дверей; 

- Особливості роботи з елементами біб-

ліотеки: меблі, обладнання, елементи 

благоустрою.  

-   - 8 1, 2, 5,7, 9-11, 16-19 

Тема 6. Моделювання  складних просто-

рових форм і деталей в програмі 

Graphisoft-ArchiCAD. 

- Моделювання деталей ускладненої фо-

рми за допомогою морф-об’єктів; 

- Особливості налаштування параметрів 

морф-об’єктів, перетворення конструкти-

вних елементів в морф-об’єкти; 

- Логічні операції з ускладненими 

об’єктами. 

-   - 6 1, 2, 5,7, 9-11, 16-19 

Тема 7. Презентація та оформлення ор-

тогональних креслень в програмі 

Graphisoft-ArchiCAD. 

- Особливості оформлення планів, фаса-

дів, розрізів у відповідності з масштаба-

ми; 

- Особливості нанесення розмірів та ви-

носних ліній; 

- Робота з параметрами ліній та іншими 

елементами креслень при налаштуванні 

презентації архітектурного проекту. 

-   - 8 1, 2, 5,7, 9-11, 16-19 

Тема 8. Візуалізація та оформлення ма-

кету архітектурного проекту в програм і 

Graphisoft-ArchiCAD. 

- Візуалізація індивідуального житлового 

будинку, налаштування освітлення; 

- Оформлення макету креслень індивіду-

ального житлового будинку у відповідно-

сті до заданого масштабу. 

-   - 8 1, 2, 5,7, 9-11, 16-19 

Всього осінній семестр  14  46  

Тема 9.Моделювання конструктивного 

каркасу багатофункціональної житлової 

або громадської  будівлі в програмі 

Graphisoft-ArchiCAD (Autodesk 3D Studio 

Max) . 

- Моделювання координаційних осей та 

несучого каркасу будівлі; 

 - Моделювання зовнішніх стін, внутріш-

ніх перегородок, сходів, огороджуваль-

них елементів будівлі. 

- 2 - 18 1-7,9,11,12,14,16,20, 

21 

Тема 10. Моделювання  деталей та 

конструктивних елементів  багатофунк-

ціональної житлової або громадської  

будівлі в програмі в програмі Graphisoft-

- 4 - 20 1-7,9,11,12,14,16,20, 

21 
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ArchiCAD (Autodesk 3D Studio Max). 

 - Моделювання віконних та дверних 

отворів, вхідних груп;  

- Особливості моделювання декоратив-

них елементів фасаду; 

- Використання елементів бібліотеки при 

деталізації просторової моделі будівлі. 

Тема 11.Презентація ортогональних кре-

слень в програмі Graphisoft-ArchiCAD 

(Autodesk 3D Studio Max) . 

- Оформлення генплану, планів будівлі з 

функціональним зонуванням та експліка-

цією за допомогою Graphisoft-ArchiCAD; 

- Налаштування параметрів фасадів та 

розрізів з урахуванням масштабу; 

- Особливості формування макету крес-

лень у відповідних масштабах. 

- 2 - 20 1-7,9,11,12,14,16,20, 

21 

Тема 12 Візуалізації, як заключна стадія 

моделювання в програмі Graphisoft-

ArchiCAD (Autodesk 3D Studio Max).. 

- Особливості налаштування елементів 

покриття та матеріалів; 

- Параметри освітлення, налаштування 

джерел освітлення; 

- Параметри візуалізації та налаштування 

камер візуального сприйняття. 

- 4 - 20 3, 4, 8, 14, 20, 21 

Всього у весняному семестрі - 12 - 78  

Всього  - 26 - 124  

 

 

4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

ДРН Методи викладання (робота, що буде 

проведена викладачем під час аудитор-

них занять, консультацій) 

Кіль-

кість 

годин  

Методи навчан-

ня (які види на-

вчальної діяльно-

сті має виконати 

студент самостій-

но) 

Кіль-

кість 

годин 

ДРН 1. Здатен 

розуміти конце-

пцію та струк-

туру програм-

них продуктів  

Graphisoft – 

ArchiCAD (Au-

todesk 3D Studio 

Max) та засто-

совувати їх у 

сфері архітекту-

рного та місто-

будівного прое-

ктування. 

Демонстраційні  методи – пов’язані із 

наочною демонстрацією, поясненнями  

та інструкцією щодо налаштування 

інтерфейсу спеціалізованих програм-

них продуктів архітектурного спряму-

вання з використанням мультимедій-

них технологій. 

Практичні методи – виконання прак-

тичних завдань по налаштуванню інте-

рфейсу спеціалізованих програмних 

продуктів, використання ZOOM під час 

змішаної форми навчання. 

6 Робота з методи-

чними вказівками, 

довідниками, за-

стосування прак-

тичних відеома-

теріалів, виконан-

ня індивідуальних 

самостійних за-

вдань. 

30 

ДРН 2. Здатен 

розуміти прин-

Демонстраційні методи – пов’язані із 

наочною демонстрацією алгоритмів 

6 Робота з методи-

чними вказівками, 

30 



10 

 

  

ципи та послі-

довність роботи 

в програмах 

автоматизовано-

го проектуван-

ня, зокрема 

Graphisoft – 

ArchiCAD (Au-

todesk 3D Studi-

oMax). 

вирішення практичних задач в спеціа-

лізованих програмних продуктах архі-

тектурного спрямування з використан-

ням мультимедійних технологій. 

Практичні методи  – виконання інди-

відуальних практичних завдань за за-

даним алгоритмом в спеціалізованих 

програмних продуктах, використання 

ZOOM під час змішаної форми навчан-

ня. 

довідниками, за-

стосування прак-

тичних відеома-

теріалів, виконан-

ня індивідуальних 

самостійних за-

вдань. 

ДРН 3. Здатен 

використовува-

ти сучасні спе-

ціалізовані про-

грамні продукти 

для вирішення 

різноманітних 

творчих задач в 

області архітек-

турного проек-

тування. 

Демонстраційні методи – пов’язані із 

наочною демонстрацією способів та 

методів комп’ютерного моделювання 

при вирішенні складних творчих задач 

архітектурного проектування  з вико-

ристанням мультимедійних технологій. 

Практичні методи – виконання інди-

відуальних творчих архітектурних за-

вдань з використанням спеціалізованих 

програмних продуктів, використання 

ZOOM під час змішаної форми навчан-

ня. 

6 Робота з методи-

чними вказівками, 

довідниками, за-

стосування прак-

тичних відеома-

теріалі , виконан-

ня індивідуальних 

творчих архітек-

турних завдань. 

30 

ДРН 4. Здатен 

застосовувати 

спеціалізовані 

програмні про-

дукти з метою 

оформлення та 

презентації  

архітектурних 

та містобудів-

них проектів.  

Демонстраційні методи – пов’язані із 

наочною демонстрацією особливостей і 

послідовності оформлення архітектур-

них та містобудівних креслень з вико-

ристанням мультимедійних технологій. 

Практичні методи - виконання індиві-

дуальних архітектурних та містобудів-

них завдань з використанням спеціалі-

зованих програмних продуктів, вико-

ристання ZOOM під час змішаної фор-

ми навчання. 

8 Робота з методи-

чними вказівками, 

довідниками, за-

стосування прак-

тичних відеома-

теріалів, виконан-

ня індивідуальних 

архітектурних та 

містобудівних 

завдань. 

34 

 

5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

5.1.Діагностичне оцінювання (зазначається за потреби) 

5.2.Сумативне оцінювання  

5.2.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 

№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у 

загальній оцінці  

Дата скла-

дання 

1.  Індивідуальні практичні завдання в процесі вивчення кожної 

теми 

 

40 балів /40% По закінчен-

ню вивчення 

теми (теми 1-

8) 

2.  Індивідуальна підсумкова робота (проект)  35  балів / 35% До 14 -15 

тижня 

3.  Залік  - виконання підсумкового тестового завдання 25 балів / 25% Заліковий 

тиждень 
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5.2.2. Критерії оцінювання 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Індивідуальні практичні 

завдання в процесі ви-

вчення кожної теми 

< 2 балів 2 -3,5 бал 3,5-4,5бали 4,5-5 бали 

Індивідуальне 

практичне за-

вдання не відпо-

відає поставле-

ним задачам 

Індивідуальне 

практичне за-

вдання в цілому 

відповідає поста-

вленим задачам, 

виконано на дос-

татньому рівні  

Індивідуальне 

практичне завдан-

ня відповідає пос-

тавленим задачам, 

виконано на дос-

татньо-високому 

рівні, має незначні 

помилки. 

Індивідуальне 

завдання відпові-

дає поставленим 

задачам, виконано 

на високому рівні  

Індивідуальна підсумко-

ва робота (проект) 

<17 балів 17-21 балів 22-27 балів 28-35 балів 

Підсумкова робо-

та (проект) не 

відповідає поста-

вленому завдан-

ню, виконано на 

дуже низькому 

рівні. 

Підсумкова робо-

та (про-

ект)відповідає 

завданню, вико-

нана на достат-

ньому рівні, має 

суттєві помилки 

Підсумкова робота 

(проект) виконана 

на достатньо висо-

кому рівні, має 

незначні помилки 

Підсумкова робо-

та (проект) вико-

нана на високому 

рівні 

Залік – виконання під-

сумкового тестового 

завдання 

< 10 балів 10 -16 балів 16 -22 бали 22-25 балів 

Підсумкове тес-

тове завдання не 

відповідає поста-

вленим задачам 

Підсумкове тес-

тове завдання в 

цілому відповідає 

поставленим за-

дачам, виконано 

на достатньому 

рівні, але має сут-

тєві помилки 

Підсумкове тесто-

ве завданнявідпо-

відає поставленим 

задачам, виконано 

на достатньо-

високому рівні, 

Підсумкове тес-

тове завдання 

відповідає поста-

вленим задачам, 

виконано на висо-

кому рівні 

 

5.3.Формативне оцінювання: 

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів подальшого удоско-

налення передбачено 

№ Елементи формативного оцінювання Дата  

1.  Усний зворотний зв'язок від викладача під час роботи над 

індивідуальним творчим завданням 

Кожне практичне заняття 

2.  Усний зворотний зв'язок на індивідуальні практичні завдан-

ня 

Кожен тиждень 

Самооцінювання може використовуватися як елемент сумативного оцінювання, так і форма-

тивного оцінювання.  
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