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В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ ПОБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ (BIM) НА ВСЬОМУ ЖИТТЄВОМУ ЦИКЛІ 

БУДІВЛІ АБО СПОРУДИ. Наводяться відомості про найбільш відомі пакети 

прикладних програм по створенню інформаційної моделі.  

Наприклад: набувають навички використання інформаційних технологій у 

вирішенні прикладних задач в області проектування будівель і споруд. 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за загальними та професійними дисциплінами першого 

освітньо-професійного рівня та дисциплін: Інформаційне моделювання будівель 

(BIM) 1, Інформаційне моделювання будівель (BIM) 2, Інформаційне моделювання 

будівель (BIM) 3. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Уміння використовувати методологічні та організаційні основи 

управління, основні принципи та організацію проектування, технологію проектних 
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робіт, основи організації будівельного проектування. Розробляти календарні плани 

будівництва об’єктів та комплексів. 

ПРН 4. Вміти управляти організацією, приймати ефективні управлінські 

рішення, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів. 

ПРН 7. Застосовувати при проектуванні основні підходи до розробки моделей 

інтенсифікації виробництва; перспективні системи та обладнання, вироби та 

технології. 

ПРН 9. Використовувати світові та вітчизняні інноваційні розробки в 

архітектурно будівельній галузі, а також безпосередньо в проектуванні та 

будівництві. 

ПРН 10. Уміння враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та 

комерційні міркування, що впливають на реалізацію будівельних рішень. 

ПРН 12. Уміння виконувати обстеження технічного стану будівель, споруд та 

інженерних комунікацій, та давати оцінку цього стану; оцінювати подальшу 

експлуатаційну придатності їх або розробки проекту відновлення цієї придатності. 

ПРН 18. Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних 

професійних груп (в том у числі у міжнародному контексті). 

 

Диференційовані результати навчання: 

 

знати: 

- основні принципи взаємодії з інтерактивними діалоговими системами 

автоматизованого проектування; 

 

вміти: 

- створювати робочі креслення, двовимірні і тривимірні моделі проектованих 

об'єктів і конструктивних частин будівель; 

- працювати з сучасними програмними комплексами для створення і управління 

інформаційною моделлю; 

володіти: 

- технологією автоматизованого проектування і навичками практичною 

роботою з програмно технічними засобами САПР і ВІМ-технології. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

лаборат

орні 

самост

ійна 

Розділ 1. Основи САПР і BІМ-технології 

1.1 Загальні відомості про інформаційне моделювання 

будівель. 

2 2 
 4 

1.2 BIM у світі та в Україні. Загальна характеристика BIM 2 2  6 

1.3 Програмне забезпечення BIM-технологій. 2 2  6 

1.4 Основні програми, що створюють інформаційну модель 

будівлі 

2 2  10 



Розділ 2. Інформаційне моделювання будівель(BIM) на платформах AutoDesk Revit. 

2.1 Введення в AutoDesk Revit, інтерфейс програми, простір 

моделі, диспетчер видів. 

2 6  12 

2.2 Побудова інформаційної моделі будівлі. 2 6  12 

2.3 Робота з приміщеннями, видами та специфікаціями 1 6  12 

2.4 Робота з листами. Імпорт, експорт, друк 2 6  12 

 Всього 14 32  74 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Інформаційне моделювання будівель (BIM)» складає 60 балів 

та 100 балів відповідно і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість у 

семестрі 

Курсова робота 1 15 25 

Аудиторна контрольна робота  1 15 15 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести), або 
2 

30 40 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 

 

Курсову роботу передбачено з розділу «Інформаційне моделювання будівель(BIM) на 

платформах AutoDesk Revit.». В цій роботі потрібно побудувати в Revit 3D-модель 

двоповерхового будинку та оформити креслення планів. Дозволяється виправлення і 

оптимізація планування будівлі. 

Робота виконується у вигляді креслень (формат А-3). 

Порядок виконання, вимоги до оформлення та варіанти завдань наведені в 

«Методичних вказівках до виконання курсової роботи в програмі AutoDesk Revit». 

 

Контрольна робота передбачена з розділу «Основи САПР і BІМ-технології». 

Виконується студентами в аудиторії і складається з кейсів індивідуальних варіантів 

завдань (задач).  Наприклад: 

Приклади варіантів контрольної роботи.  

Варіант № __ 

1) Поняття і визначення САПР і CAD / 

САМ / САЕ-систем 

2) Види забезпечення і структури 

САПР 

Завдання: Виконати масштабування 

малюнку підоснови відповідно до розмірів 

креслення AutoDesk Revit. 

Варіант № __ 

1) кодування текстової інформації 

2) засоби і принципи автоматизованого 

проектування будівель 

Завдання: сформувати в AutoDesk Revit в 

стіні будівлі отвір довільної форми. 



Варіант № __ 

1) Основні етапи життєвого циклу 

інформації 

2) Програмно-технічне забезпечення 

САПР 

Завдання: створити в AutoDesk Revit  

легенду з вставкою малюнка в масштабі 

Варіант № __ 

1) формати файлів комп'ютерної 

графіки 

2) логічні конструкції і їх моделювання 

 

Завдання: створити новий тип монолітних 

сходів, який дає змогу використовувати 

висоту сходів до 20см. 

 
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди 

з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 

 

Інформаційне забезпечення 

Основна література  

1. Основи інформаційних технологій і систем: підручник / В. А. Павлиш, 

Л. К. Гліненко, Н. Б. Шаховська. Львів: Львівська політехніка, 2018. 620 с.  

2. Інформаційні системи та бази даних: Навчальний посібник для студентів 

факультету комп’ютерних наук та кібернетики. / Анісімов А.В., Кулябко П.П. 

Київ. 2017. 110 с.  

3. Вандезанд Дж., Рид Ф., Кригел Є. Autodesk Revit Architecture. Початковий 

курс. Офіційний навчальний курс Autodesk. ДИА-пресс, 2020. 350c. 

4. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями : навч. 

посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В. Рогушина. Ірпінь : Нац. 

університет ДПС України, 2016. 212 с.  

5. Кучменко І. М. Методичні вказівки з дисципліни Інформаційне 

моделювання будівель (BIM) до курсової роботи для студентів спеціальності 

192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійної програми 

«Архітектурно-будівельний інжиніринг» Одеса, ОДАБА, 2021. 

 

Допоміжні джерела інформації 

1. Інформаційні системи в промисловості : навчальний посібник / Л. О. 

Добровольська, О. О. Черевко. Маріуполь : ПДТУ, 2014. 238 с.  

2. Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. ред. Н. В. Морзе; 

Морзе Н.В., Піх О.З. Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», 2015. 384 с.  

3. Iнформацiйнi системи i технологiї : Навч. посiб. / Соколов В.Ю. − К. : ДУIКТ, 

2010. − 138 с. 20. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы: 

учеб. пособие / Е.Л. Федотова. М.: ИД “ФОРУМ”: ИНФРА-М, 2014. 352 с.  

4. Основи інформаційних технологій: навч. посіб. [для студентів ВНЗ, які 

хочуть підвищити свої знання в галузі інформ. технологій згідно із 

стандартом European Computer Driving Licence] / Т. М. Басюк, 

Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; за наук. ред. В. В. Пасічника ; М-во 

освіти і науки України. [Нове вид.]. Львів: Новий Світ-2000, 2011. 390 с. 

5. Wing Eric .Autodesk Revit 2017 for Architecture/ Wing Eric , 2017. 297c. 
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