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В процесі вивчення даної дисципліни студенти 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. В рамках даної 

дисципліни студенти набувають навички колективної роботи над проектом. 
 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за загальними та професійними дисциплінами першого 

освітньо-професійного рівня. 
 

Прогнозовані результати навчання 

Диференційовані результати навчання: 

 

знати:  
- основні визначення та поняття інформаційного моделювання в будівництві, 

принципи використання інформаційної моделі на всіх етапах життєвого циклу 

об'єкта будівництва; 

- основні поняття, пов'язані з будівельними конструкціями, що використовуються 
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на всіх етапах життєвого циклу об'єкта будівництва; 

- основні методи архітектурного і конструктивного моделювання будівельних 

конструкцій; 

 

вміти: 

- створювати інформаційну модель об'єкта будівництва, експортувати аналітичну 

частину моделі в розрахункові комплекси, організувати колективну роботу над 

проектом; 

- працювати з сучасними програмними комплексами для створення і управління 

інформаційною моделлю; 

- виконувати основні розрахунки на міцність конструкцій для визначення їх 

основних параметрів напружено-деформованого стану.  
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1.1 BIM у світі та в Україні. Загальна характеристика BIM 6 - 8 

1.2 Приклади використання BIM у світовій практиці 6 - 8 

1.3 Побудова інформаційної моделі будівлі - 6 18 

1.4 
Еволюція проектування. Системи автоматизованого 

проектування та інформаційне моделювання будівель 
6 - 8 

1.5 Робота з приміщеннями, видами та специфікаціями - 6 14 

1.6 Робота з листами. Імпорт, експорт, друк  2 8 

1.7 Робота з залізобетонними елементами - 2 8 

1.8 Програмне забезпечення BIM-технологій 6 - 8 

 Всього 24 16 80 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання заліку за навчальною 

дисципліною «ВІМ-технології» складає 60 балів і може бути досягнутий здачею 

теоретичного матеріалу (усно). 

 

З дисципліни передбачено виконання розрахунково-графічної роботи. 

Робота складається з двох задач:  
 

Задача 1.  Моделювання житлового будинку в програмі Revit  
 

Задача 2. Армування балки в програмі Revit 

 



Робота виконується у вигляді пояснювальної записки, що включає графічну 

частину (формат А-4). 

 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи    . 
 

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. 

 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література 

1. Пеньковский Г.Ф. Основы информационных технологий и 

автоматизированного проектирования в строительстве: конспект лекций / 

СПбГАСУ. ― СПб., 2008. ― 150 с. 

2. Талапов В.В. Основы BIM: введение в информационное моделирование 

зданий. ― М.: ДМ К Пресс, 2011. ― 392 с.  

3. Джеймс Вандезанд. Autodesk Revit Architecture. Начальный курс. 

Официальный учебный курс Autodesk/  Джеймс Вандезанд , Фил Рид , Эдди 

Кригел.- ДИА-пресс, 2020. – 350c. 

4. Навчальний посібник: Інформаційні технології в проектуванні /Бажанова 

А.Ю., Лазарєва Д.В., Сур’янінов М.Г., Одеса, ОДАБА, 2018. ― 290 с. 

5. Методичні вказівки: ВІМ-технології / Сур'янінов М.Г., Яременко О.О.. 

Одеса, 2020. -45 с. 

Допоміжні джерела інформації 

1. ДСТУ EN ISO 13567-1:2018. Технічна документація на продукцію. 

Улаштування та найменування рівнів для САПР. Частина 1. Огляд та принципи (EN 

ISO 13567-1:2017, IDT; ISO 13567-1:2017, IDT). 

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


