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В процесі вивчення даної освітньої компоненти студенти НАВЧАЮТЬСЯ 

ВИКОРИСТОВУВАТИ СУКУПНІСТЬ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ ЗБОРУ, 

ОБРОБКИ І ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 

СТАН БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄКТА АБО ПРОЦЕСУ. 

Наприклад: Вміти практично використовувати комп'ютерне обладнання, в тому 

числі, агреговане з системами збору технічної інформації про стан будівельних 

конструкцій гідротехнічної споруди. 

 



Передумовами для вивчення освітньої компоненти є набуття теоретичних 
знань та практичних навичок за такими освітніми компонентами: Інженерна графіка; 
Опір матеріалів. 

Програмні результати навчання: 
ПРН1. Володіти  соціально-гуманітарними, природничо-науковими та 

професійними знаннями, формулювати ідеї, концепції з метою застосування  в 
діяльності академічного або фахового спрямування. 

ПРН2. Оцінити значення соціально-гуманітарних, природничо-наукових знань, 
застосовувати їх у пошуку рішень в професійній діяльності, аргументовано 
інтерпретувати  їх результати. 

ПРН3. Описувати будову спеціальних гідротехнічних об’єктів та систем, 
пояснювати їх призначення, принципи роботи. 

ПРН5. Визначати та оцінювати навантаження і напружено-деформований стан 
ґрунтових основ, несучих конструкцій споруд, у тому числі з використанням 
сучасних інформаційних технологій. 

ПРН7. Вміти застосовувати принципи і новітні методики розрахунку і 
проектування гідротехнічних споруд та систем з використанням сучасних 
інформаційних технологій. 

ПРН10. Вибирати комплекс необхідних гуманітарних, природничо-наукових 
знань та професійної інформації для вирішення питань майбутньої фахової 
діяльності. 

ПРН12. На основі гуманітарних та професійних знань дотримуватися морально-
етичних засад у професійній діяльності. 

ПРН13. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у 
процесі професійної діяльності, проявляти самостійність та формувати почуття 
відповідальності за роботу, що виконується. 

ПРН14. Проявляти позитивну професійну, соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи загальнолюдських цінностей. 

ПРН15. Оволодіння навичками працювати самостійно (кваліфікаційна робота), 
або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), 
уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну 
сумлінність та унеможливлення плагіату. 

 
 
 



а саме 
знати: 
-  моделі процесів передачі, обробки, накопичення даних в інформаційних 

системах;  
- системний підхід до вирішення функціональних завдань і до організації 

інформаційних процесів у будівництві; 
- особливості реалізації інформаційних технологій в проектуванні будівель та 

споруд; 
- моделі, методи і засоби реалізації інформаційних технологій у 

гідротехнічному будівництві. 
вміти: 
- вирішувати завдання по алгоритмізації задач в галузі будівництва і 

експлуатації гідротехнічних споруд; 
- використовувати інформаційні технології для вирішення науково – технічних, 

техніко – економічних, організаційних завдань в гідротехнічному 
будівництві. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
№ 
п/п Назва тем 

Кількість годин 
лекції практи

чні 
лаборат

орні 
самост

ійна 
 

1. Моделі процесів передачі, обробки, накопичення даних в 
інформаційних системах 

4 4  10 

2. Системний підхід до вирішення функціональних завдань і 
організації інформаційних процесів у будівництві 

4   10 

3. Особливості реалізації інформаційних технологій в 
проектуванні гідротехнічних споруд 

2   10 

4. Моделі, методи і засоби реалізації інформаційних 
технологій у гідротехнічному будівництві 

2 4  10 

5. Практичне використання комп'ютерного обладнання, в 
тому числі, агрегованого з системами збору технічної 
інформації про стан будівельних конструкцій. 

 4  10 

6. Алгоритмізації задач в будівельній галузі. 2 4  10 
7. Автоматизація проектних, будівельних і експлуатаційних 

робіт. 
 4  10 

8.  Інформаційні технології для вирішення науково - 
технічних і техніко - економічних завдань будівельної 
галузі. 

2 4  10 

 Всього 16 24 - 80 
 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
 

Мінімальний рівень оцінювання освітньої компоненти «Інформаційні 
технології у гідротехнічному будівництві» складає 60 балів і може бути досягнений 
наступними засобами оцінювання:  



Засоби оцінювання Мінімальна 
кількість 

балів 

Максимальна 
кількість 

балів Вид контролю Кількість у 
семестрі 

Курсовий проект 1 20 40 
Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 
тести, або усне опитування) 2 40 60 

Разом  60 100 
 
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не 

погоджуються з набраною кількістю балів. Здійснюється у вигляді усної бесіди з 
викладачем (комісією викладачів) за тематикою освітньої компоненти.  
Максимальна кількість балів, яка може бути отримана за результатами підсумкового 
контролю – 40. 

 
З освітньої компоненти передбачено виконання курсового проекту. 
У методичних вказівках наведено вихідні дані для виконання курсового 

проекту, методика і обсяг виконуваних розрахунків. Довідкові дані, необхідні для 
виконання розрахунків наведені в нормативних документах і навчальних матеріалах, 
на які в тексті методичних вказівок є посилання. 

У курсовому проекті передбачається розробка рішень з проектування 
будівельних конструкцій будівлі (споруди), відповідно до завдання на курсове 
проектування, із застосуванням інформаційних технологій проектування. 
Розрахунки виконуються із за допомогою  програмного комплексу SCAD Office, або 
будь-якого програмного продукту, що реалізує метод скінчених елементів, для 
отримання інформації за станом об’єкту дослідження у розрахунках конструктивної 
міцності гідротехнічних споруд, чи оцінки впливу гідротехнічної споруди на 
навколишнє середовище. Графічна частина може бути виконана в системах 
автоматичного проектування. 

 
Інформаційне забезпечення 

 
Основна література 

 
1. Карпиловский В.С./ SCAD Office. Версия 21 Вычислительный комплекс 

SCAD++/ Карпиловский В.С., Криксунов 3.3., Маляренко А.А., Фиалко С.Ю., 
Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. — Москва: АСВ, СКАД СОФТ, 2015. — 
848 с.  

2. Карпиловский В.С./ SCAD OFFICE Вычислительный комплекс SCAD.:  
Карпиловский В.С., Крикскунов Э.З. М.: "СКАД СОФТ", 2012. — 656с. 

3. Баженов В.А. /Строительная информатика. Автоматизированное 
проектирование несущих конструкций зданий и сооружений / В.А. Баженов, 
Э.З. Криксунов, А.В. Перельмутер, О.В. Шишов /Учебное пособие. -М.: 
Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. - 460стр. с ил. 



4. А.С. Городецкий/Информационные технологии расчета и проектирования 
строительных конструкций. Учебное пособие / А.С. Городецкий, В.С. 
Шмуклер, А.В.Бондарев. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2003. - 889с. 

5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з освітньої компоненти 
«Інформаційні технології у гідротехнічному будівництві» для студентів 
другого (магістерського) рівня, спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, 
водна інженерія та водні технології» ОП «Гідротехнічне будівництво, водна 
інженерія та водні технології». Укладачі: к.т.н., доц. Осадчий В.С., к.т.н., доц. 
Дмитрієв С.В., доц. Якушев Д.І., к.т.н. Бондаренко А.С., ОДАБА, Одеса, 2020. 
– 39с. 

Допоміжні джерела інформації 
 

1. Bricscad Руководство пользователя: Пер.  С англ.- ООО «СабитСофт», 2011 г., 
- 446 с.: ил. 

2. AutoCAD 2004. Библия пользователя. -  Эллен Финкельштейн; 1360 стр., с 
ил.; 2010, 1 кв.; Диалектика. 

3. ГОСТ 34.003-90 «Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Термины и определения". 

4. ДБН В.2.4-3:2010 «Гідротехнічні споруди. Основні положення» 
5. ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи». 
6. ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції». 
7. ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель і споруд». 
 
 
 

 


