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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ 

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з лектором є електронні листи (тільки у 

робочі дні з 9-00 до 17-00). Умови листування: в темі листа обов’язково має бути 

зазначена назва дисципліни; в полі тексту листа позначити ПІБ студента, який звертається 

(анонімні листи на розглядаються); файли підписуються таким чином: прізвище_завдання. 

Розширення: текст – doc, docx, ілюстрації – ipeg, pdf. Окрім роздруківок для аудиторних 

занять, роботи для рубіжного контролю (реферати) мають бути надіслані на пошту 

викладача та кафедри. Консультування з викладачем в стінах академії відбуваються у 

визначені дні та години. 

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Передумовою для вивчення дисципліни «Комп’ютерне моделювання» є певний обсяг 

знань з історії, теорії і методики дизайну та архітектури, історії мистецтв тощо. 

Обов'язковим є достатній рівень знань та компетенцій з основ композиції і 

формотворення, а також наявність практичних навичок у галузі курсового або реального 

дизайн-проектування середовища (ландшафту). 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

Базою навчального тезаурусу дисципліни КМ є складений за авторською методикою курс 

лекцій та практичних занять (укладач Тесленко Ю.Ю.), який охоплює історичні та сучасні 

дані (події, приклади, проектні розробки, методики комп’ютерного моделювання) зі 

світової матеріальної та художньо-проектної культури, а також розкриває сутність та 

актуальність комп’ютерного моделювання. Лекційний матеріал ілюструється 

відповідними зразками на екрані у цифровому форматі. Характер і склад дисципліни не 

передбачає необхідності методичних рекомендацій традиційного типу, замість яких 
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студентам надається перелік рекомендованої для опрацювання основної та додаткової 

літератури (монографії, книги, навчальні посібники, періодичні видання) і джерел 

Інтернету (див. Список рекомендованої літератури). Дисципліна викладається 

українською мовою із застосування інших мов (російської, англійської) передбачено задля 

більш природнього тлумачення певних дефініцій, спеціальних термінів та першоджерел.      

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ  

Додаткові навчально-інформаційні матеріали, у тому числі актуальні проектні розробки з 

дизайну та архітектури, дані про авторів, дизайнерські школи, творчі групи і т. ін. можна 

переглянути у мережі Інтернет. Відповідні посилання на потрібний сайт (Link – код в 

HTML або PHP документі) надаються викладачем під час занять, або за проханням 

студента після закінчення лекції, а також в процесі електронного листування.    

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ 

Обов'язковою умовою для студента є вивчення керівництво споживача програм ArchiCad, 

AutoCad, PS, CD, Lumion, та інших. В окремих випадках (у першу чергу це стосується 

іноземних громадян, які недостатньо володіють українською або російською мовами) 

допускається використання необхідних для паралельного перекладу гаджетів (смартфону, 

планшету, ноутбуку) з можливістю виходу до мережі Інтернет. Головною програмою, 

необхідною для опанування лекційного матеріалу та виконання завдань є ArchiCad 

(учбова версія v21-24). 

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ 

Мета  – вивчення можливостей комп’ютерного моделювання в середовищі 

програми ArchiCad (BIM) та суміжних програм. Вивчення можливостей програми і 

практичне застосування отриманих навичок і знань в реальному проектуванні 

архітектурних об'єктів, інтер'єрів, ландшафтів, арт-об'єктів. В процесі навчання будуть 

порушені необхідні аспекти композиції, технічної естетики, ергономіки і основи 

архітектурного проектування. Вивчення інтерфейсу, детальне вивчення інструментів і 

додаткових можливостей програми. Користування бібліотеками об'єктів і текстур. 

Налаштування оболонки програми під створення унікальних об'єктів проектування. 

Налаштування візуалізацій у всіх доступних механізмах. Знайомство з принципами 

формоутворення і сучасними тенденціями в дизайні та архітектурі. Напрацювання 

методики проектування та практичних навичок зі створення ескізних проектів і робочої 

документації. 

Завдання дисципліни: 

 сформувати у студентів стійку мотивацію до вивчення можливостей програм та 

потребу в систематизованих знаннях в цій галузі; 

 сформувати практичні вміння й навички оформлення робочої документації. Основи 

композиції та формоутворення. Можливості комплексу програм, що дозволяє 

професійно працювати в дизайні середовища та архітектури. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 комплекс програм, що сумісні з ArchiCad; 

 теорію та практику BIM проектування;  

 правила оформлення документації. 

вміти:  

 читати архітектурно-будівельні креслення;  

 вільно володіти інструментами моделювання;  
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 професійно налаштовувати та створювати візуалізації у всіх доступних механізмах, 

редагувати візуалізації; 

 створювати каталоги елементів; 

 формувати персональні бібліотеки та налаштовувати персональні текстури; 

 створювати презентації проектів як в електронному, так і в друкованому вигляді. 

Компетенції студентів, які мають бути сформовані в результаті освоєння  дисципліни 
 

Заплановані результати освоєння 

дисципліни (компетенції) 
Заплановані результати навчання дисциплін 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі дизайну, або у 

процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій і методів 

дизайну та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов 

 

Застосовувати набуті знання і розуміння предметної 

області та сфери професійної діяльності у 

практичних ситуаціях.  

 

Загальні компетентності (ЗК) 

 Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

 Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел.  

 

 Збирати та аналізувати інформацію для 

обґрунтування дизайнерського проекту, 

застосовувати теорію і методику дизайну, фахову 

термінологію (за професійним спрямуванням), основи 

наукових досліджень.  
 

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності  

(СК) 

 Здатність здійснювати 

формоутворення, макетування і 

моделювання об’єктів дизайну.  

 Здатність здійснювати композиційну 

побудову об’єктів дизайну.  

 Здатність використовувати сучасне 

програмне забезпечення для 

створення об’єктів дизайну.  

 

 

 

 Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та 

трансформувати об’єкти для розроблення художньо-

проєктних вирішень. 

 Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-

графічного моделювання 

  

 Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване 

програмне забезпечення у професійній діяльності (за 

спеціалізаціями).  

ОПИС І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна вивчається протягом четвертого семестру 2-го курсу (6 кредити ECTS, 180 

навчальних годин, з них: аудиторні практичні заняття - 90 годин, самостійна робота - 90 

годин. Структура дисципліни складається з 2-х модулів: 1-й - розділи 1-3, 2-й - розділи 4-

5. Програмна задача кожного модулю полягає у наданні викладачем та опануванні 

здобувачами науково-теоретичних знань щодо актуальних напрямів і тенденцій дизайн-

проектування, включаючи аналіз стилів, проєктних концепцій, авторських програм, 

методів, професійних прийомів тощо. Рубіжна перевірка рівня і якості отриманих знань 

здійснюється у процесі семінарських занять та виконання письмових контрольних робіт, 

підсумкова – під час заліку. 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

Теми і зміст матеріалу розкриваються у процесі проведення лекційних занять. Практичні 

заняття здійснюються у вигляді моделювання по темі проєктних завдань. Самостійна 

робота студентів спрямована на закріплення лекційних тем та підготовку до семінарів. 

Зміст самостійної роботи включає пошук і аналіз додаткової інформації, підготовку усних 
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і письмових відповідей під час рубіжного контролю і заліків, а також (за бажанням) 

написання статей, тез доповідей, рефератів за лекційними темами дисципліни в контексті 

власного наукового дослідження (дисертації). Додаткових завдань для самостійної роботи 

не передбачено. 

РОЗПОДІЛ ТА ЗМІСТ  МАТЕРІАЛУ 

№ 

п/п 
Назва розділів, тем занять 

Кількість 

годин 
Анонс матеріалу 

1 2 3 4 

Змістовний модуль 1. ArchiCad перший рівень користувача 

1 Тема 1. Інтерфейс програми 6 Навігатор, панелі інструментів, середа, 

одиниці виміру 

2 Тема 2. Інструменти 12 Використання та редагування 

3 Тема 3. Модель магазину 24 План, розгортки, розрізи, 3Д рендери 

Макет друку 

Змістовний модуль 2. ArchiCad перший рівень користувача 

4 Тема 4. Морф 6 Використання та редагування 

5 Тема 5. Операції 

твердотільного моделювання 

14 Варіанти об’єднання елементів 

6 Тема 6. Модель котеджу та 

ландшафту 

28 План, розгортки, розрізи, фасади, 3Д 

рендери 

Макет друку 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): для денної форми навчання -  50 / 50% ; для заочної – 7,5 / 92,5 % 

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

Рубіжний контроль знань здійснюється шляхом проведення переглядів. Підсумковою 

формою контролю опанування і закріплення знань з дисципліни є залік, що проводиться 

наприкінці семестру. Загальна оцінка виставляється з урахуванням оцінки контрольних 

практичних завдань та регулярності відвідування аудиторних занять. На оцінку може 

позитивно вплинути написання статті або реферату, в яких віддзеркалюється науковий 

підхід пошукувача до аналізу і трактування певних положень, що витікають з матеріалів 

даної навчальної дисципліни. Підготовка статті чи реферату оцінюється додатковими 

балами (в межах 1-5). 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90-100 А  

 

зараховано 
82-89 B 

75-81 C 

64-74 D 

60-63 E 

35-59 FX 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Національна Бали ECTS 
Диференціація А 

(внутрішня) 
Національна Бали ECTS 

відмінно 

 

А 

А++ 98–100 
задовільно 

64–74 D 

90–100 А+ 95–97 60–63 Е 

 А 90–94 незадовільно 35–59 FX 

добре 
82–89 В   незадовільно 

(повторне 

проходження) 
0–34 F 

75–81 С   

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА 

Дисциплінарна та організаційна відповідальність. На проведення занять з 

дисципліни КМ розповсюджуються загальноприйняті норми і правила поведінки у закладі 

вищої освіти. Під час занять не допускаються дії, які порушують порядок і заважають 

навчальному процесу, будь-то занадто гучне спілкування, вільне пересування аудиторією 

чи користування мобільним телефоном. З боку викладача вітається активна участь 

здобувача і його власна думка в обговоренні актуальних питань, що розглядаються. В разі 

необхідності викладач має право на оновлення змісту навчальної дисципліни на основі 

інноваційних досягнень і сучасних практик у відповідній галузі, про що повинен 

попередити студентів. Викладач повинен створити безпечні та комфортні умови для 

реалізації процесу навчання особам з особливими потребами здоров’я (в межах означеної 

аудиторії).  

Міжособистісна  відповідальність. У разі відрядження, хвороби або іншої 

важливої причини лектор має право перенести заняття на інший день за умови 

узгодженості з навчальною частиною та існуючим розкладом занять. Про дату, час та 

місце проведення занять лектор інформує студентів через старосту групи.   

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ 

Пропуски занять здобувачами без поважних причин, рівно як і запізнення не вітаються. 

Після початку викладання матеріалу вхід в аудиторію зачиняється. Причини пропуску 

занять мають бути підтверджені деканатом факультету ДС. У разі пропуску здобувачем 

занять, він має самостійно опрацювати матеріали тем і підтвердити їх опанування 

відповідними обсягами роботи, а також відповідями на ключові запитання з боку 

викладача. Довгострокова відсутність здобувача на заняттях без поважних причин дає 

підстави для незаліку з дисципліни і його можливого подальшого відрахування. Додаткові 

заняття з такими здобувачами не передбачені. Відсутність здобувача на контрольних 

роботах безпосередньо впливає на зниження підсумкової оцінки (мінус 3 бали за кожний 

пропуск).   

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Під час написання рефератів і статей, текстів доповідей для участі в конференціях 

студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності (не допускається 

плагіат – суттєве запозичення або копіювання в статті/рефераті чужих матеріалів без 

посилання на автора чи оригінал об’єкту середовища (предмету дизайну). Корисні 

посилання: https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-

325783.html . 

https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/  

 

 

https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html
https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html
https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ  

Розділи, теми Форма звітності Бали 

Розділ 1, теми 1-3 Поточний контроль 0–20 

Розділ 2, теми 4-7 Поточний контроль 0–30 

 Залік 0-50 

 Всього балів 100 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Бали 

                  Критерії оцінювання 
 

1 модуль 

0-20 

2 модуль 

0-30 
Залік 

0–50 

 

   

  А++ 

98-100 

 

 

 

20 

 

 

 

29-30 

 

 

 

49-50 

Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, 

опрацював додаткові матеріали, що знайшло 

відображення в якісному конспекті, підготовці 

статті, реферату, тез доповіді для наукової 

конференції. Відмінно виконав контрольні роботи 

відповів на усі питання під час заліків. Науково 

аргументовано формулює власну думку і можливі 

шляхи вирішення проектних проблем. Не мав 

жодних пропусків занять без поважних причин. 

 

    

   А+ 

 95-97 

 

 

 

18-19 

 

 

 

28-29 

 

 

 

49 

Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, 

опрацював додаткові матеріали, підготував тези 

статті за темою дисципліни або реферат. Показав 

відмінні результати під час поточного контролю 

знань і проведення заліків. Аргументовано 

відповідав на питання тем дисципліни, вів якісний 

конспект лекцій. Не мав пропусків занять без 

поважних причин.  

      

     

    А 

 90-94 

 

 

 

17-18 

 

 

 

27-28 

 

 

 

46-48 

Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, 

продемонстрував якісний рівень знань під час 

контрольних робіт і заліків, обговорень актуальних 

питань проектної культури на семінарах. 

Продемонстрував вміння ефективно опрацьовувати 

надану і додаткову інформацію, дисциплінованість.  

     

    В 

82-89 

 

 

14-16 

 

 

24-27 

 

 

44-46 

Здобувач в достатньому обсязі опанував головні 

матеріали теми, продемонстрував хороший обсяг 

знань і вміння правильно формулювати відповіді на 

питання під час проведення контрольних робіт та 

заліків. Не мав дисциплінарних зауважень.  

 

    С 

 75-81 

 

13-14 

 

22-24 

 

40-43 

Здобувач не в повному обсязі опанував матеріали 

дисципліни, про що свідчить середня якість ведення 

конспекту, наявність деяких помилок при написанні 

контрольних робіт і під час проведення заліків.  

 

    D 

 64-74 

 

 

10-12 

 

 

18-22 

 

 

36-40 

Здобувач не в повному обсязі опанував матеріали 

дисципліни, про що свідчить неякісний рівень 

ведення конспекту, помилки при написанні 

контрольних робіт, невпевнені відповіді під час 

проведення заліків. Мали місце пропуски занять.  

 

    Е 

 60-63 
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16-18 

 

35-36 

 Здобувач  в недостатньому обсязі опанував матеріал 

 дисципліни, проявив неповажне відношення до  

занять зі значною кількістю пропусків, що негативно 

сказалося на загальному результаті. 
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Бали 

                  Критерії оцінювання 
 

1 модуль 

0-20 

2 модуль 

0-30 
Залік 

0–50 

    

   

   FX 

 35-59 

 

 

 

5-10 

 

 

 

10-18 

 

 

 

20-31 

Здобувач не опанував значну кількість тем і 

матеріалів  дисципліни, не проявляв належного 

відношення до занять, про що свідчить низка 

пропусків і погані результати поточного і 

підсумкового контролю знань. Лише окремі 

поверхові відповіді на запитання дають підставу для 

отримання цієї низької оцінки.  

    F 

 0-34 

 

0-7 

 

0-12 

 

0-15 

Дана оцінка є слідством вкрай поганого відношення 

студента до занять і майже повної відсутності знань 

з даної дисципліни.  

 0 0 0             Пропуск рубіжного контролю 

СИСТЕМА БОНУСІВ  

Передбачено додаткові бали за активність аспіранта під час лекцій при обговоренні 

проблемних питань сучасної проектної культури (1-3), виступу на конференції або за 

публікацію статті за темою дослідження, виконані в межах дисципліни (5–7). 

Максимальна кількість балів: 10. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Електронній посібник « Руководство пользователя  ArchiCad » 

 

Інформаційні ресурси 

1. https://www.graphisoft.ru/archicad/ 

2. https://artlantis.com/en/ 

3. https://helpcenter.graphisoft.com/ 

4. https://www.ilovepdf.com/ru/pdf_to_word 

5. https://alexsv.ru/osnovy-raboty-s-tekstom-v-corel-draw-x7/ 

. 

 

 

 

 

https://www.graphisoft.ru/archicad/
https://artlantis.com/en/
https://helpcenter.graphisoft.com/
https://www.ilovepdf.com/ru/pdf_to_word
https://alexsv.ru/osnovy-raboty-s-tekstom-v-corel-draw-x7/

