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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З  

РОЗШИРЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПАРАМЕТРИЧНОГО 

ПРОЕКТУВАННЯ У BIM - ПРОГРАМНОМУ КОМПЛЕКСІ ТА  

ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ІНЖЕНЕРНІЙ 

ПРАКТИЦІ.  



Наприклад: Зроблена один раз за допомогою програмного комплексу 

параметрична модель може бути використана у кількох проектах, так як вона має дуже 

гнучкі можливості щодо зміни начальних даних.  

  

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: Будівельні конструкції; Архітектура будівель та споруд; 

Залізобетонні та кам’яні конструкції; Інформаційні технології проектування залізобетонних 

конструкцій.  

  

  

  

  

Програмні результати навчання:  

знати:   

- особливості створювання інформаційної моделі будівлі з залізобетонним каркасом на 

базі ПК САПФІР-3D;  

- базові принципи алгоритмізації та програмування при створенні BIM моделей 

будівель та споруд на базі ПК САПФІР-3D;  

      вміти:   

- створювати аналітично-параметричні BIM моделі будівель з залізобетонним 

каркасом;  

- виготовляти проектну документацію відповідно до вимог СПДC на стадіях від 

проектної пропозиції до робочої документації.  

  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

№  

п/п  
Назва тем  

Кількість годин  

лекції  
практи 

чні  
лаборат 

орні  
самост 

ійна  

 Розділ 1. Використання програмного забезпечення  

1.1  Архітектура ПК САПФІР-3D. Навігація в графічному 

вікні. Структура проекту і параметричне моделювання  

6 4  
  20  

1.2  Двоїсте уявлення моделі. Формування аналітичної 

(розрахункової) моделі будівлі. Параметри перетину і 

дотягування  

6 4   20 

 Розділ 2. Робота в параметричній середі  

2.1  Робота з аналітичною моделлю об'єкта. Інструменти 

редагування і доопрацювання аналітичної моделі  

6 4   20 

2.2  Робота з алгоритмічною системою САПФІР-Генератор. 

Базові принципи  

6 4   20  

  Разом  24 16   80  

  

Критерії оцінювання та засоби діагностики  



Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Об’ємне моделювання залізобетонних конструкцій» складає 60 і 

100 балів та може бути досягнений наступними засобами оцінювання:  

  

Засоби оцінювання   Мінімальна 

кількість 

балів  

Максимальна 

кількість 

балів  Засоби оцінювання  
Кількість у 

семестрі  

Завдання з практичних занять  4  20  40  

Розрахунково-графічна робота  1  10  20  

Контроль знань:        

-  Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести), або  
1  

30  40  

-  Підсумковий (семестровий) контроль знань  1  

Разом    60  100  

  

Розрахункову-графічну роботу передбачено з розділу «Робота в параметричній 

середі». Робота виконується на персональному комп’ютері у програмному комплексу 

«САПФІР-3D». Результатом роботи є сформована за допомогою аналітичного процесору 

САПФІР Генератор інформаційна модель (BIM-модель) залізобетонної каркасної будівлі. В 

якості графічного матеріалу, який здає студент викладачу – є роздрукована тривимірна 

модель будівлі і скопійоване вікно Генератора з усіма нодами та зв’язками та пояснювальної 

записки. Пояснювальна записка включає завдання на проектування, вступну частину, опис 

застосованих функцій та алгоритмів, застосованих при виконанні завдання. Методичні 

рекомендації до виконання контрольної роботи [4].  

  

Один раз за семестр проводиться експрес-контроль знань – стандартизовані тести (20 

тестових питань), наприклад  

1. Що являє собою НОД у ПК «САПФІР-3D»?  
a) елемент інтерфейсу;  
b) графічне представлення функції для параметричного моделювання;  
c) можливість накладання параметрів на об’єкт;  
d) функції для видавання 2D креслень..  

2. Які основні елементи присутні у НОДах?  
a) тільки вхід та вихід зв’язків;  

b) тільки зміна параметрів функції;  
c) вхід, вихід зв’язків та зміна параметрів функції;  
d) тільки можливість переміщення по палітрі.  

  

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.  
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