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Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни: вивчення теоретичних основ і регламентів 

практичної реалізації інноваційних процесів зведення будівель та споруд 

різноманітного призначення на основі варіантного вибору організаційно-

технологічних рішень (способів) за технологією BIM (Building Information 

Modeling). Формування навичок проектного менеджменту та аналітичного 

підходу до інформаційного забезпечення процесу проектування у вигляді 

поступового формування складної інформаційної системи будівлі за рівнями 

насичення бази даних властивостей будівлі та її складових елементів 

відповідно рівням деталізації – LOD (LevelsOfDetail). 

 

Завдання навчальної дисципліни: теоретична та практична підготовка 
студентів з принципів застосування BIM (Building Information Modeling) у 
сучасному архітектурному проектуванні, технологій моделювання, що 
базуються на використанні BIM-технології, засвоєння навичок, необхідних 
при використанні програмних пакетів професійного спрямування, 
ознайомлення з основними напрямками сучасних досліджень в галузі 
використання BIM-технології в архітектурній діяльності. 

 
Компетентності студентів, що формуються в результаті засвоєння 

дисципліни 

Інтегральна 
Компетентність(ІК) 

ІК. Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 
інноваційного характеру в галузі архітектури та містобудування. 

Загальні 
компетентності 
(ЗК) 
 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК03. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
ЗК06. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 
технології. 
ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК08. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 
ЗК11. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності 

СК02. Здатність до критичного осмислення і застосування 
прогностичних теорій та гіпотез, експериментальних методів на 
базі математичних і природничих наук, інформатики і 
комп’ютерного моделювання. 
СК05. Здатність збирати, накопичувати і використовувати 
інформацію щодо законодавчих документів, державних 
будівельних норм і правил у сфері архітектури, містобудування, 
дизайну, ландшафтного проєктування, реконструкційних і 
реставраційних робіт. 
СК06. Здатність до системного аналізу і оцінки природно-
кліматичних, екологічних, інженерно-технічних, соціально-
демографічних і архітектурно-містобудівних умов 
архітектурного експериментального, концептуального 



4 
 

проєктування та моделювання. 
СК07. Володіння засобами проєктного моделювання, виконання 
технічних зображень методами і прийомами художньої і 
комп’ютерної графіки для використання в науково-
теоретичному дослідженні, архітектурно-дизайнерському і 
ландшафтному проєктуванні, а також в проєктах реконструкції і 
реставрації пам’яток архітектури. 
СК08. Здатність розробляти науково-теоретичні програми 
архітектурно-образних, функціональних, об’ємно-планувальних 
та конструктивних рішень, а також виконувати креслення, 
готувати пояснювальні записки до архітектурно-містобудівних 
проєктів, проєктів реконструкції і реставрації існуючих об’єктів 
архітектури і містобудування. 
СК12. Знання і розуміння особливостей використання різних 
інноваційних типів конструктивних та інженерних систем і 
мереж в архітектурно-містобудівному проєктуванні та 
моделюванні. 
СК14. Здатність до оформлення наукової, технічної 
документації з використанням інформаційних технологій, 
виготовлення макетів і наочних ілюстративних матеріалів до 
архітектурно-містобудівних концептуальних, 
експериментальних проєктів нового будівництва, реконструкції і 
реставрації існуючих об’єктів. 

Програмні результати навчання 
За загальними та 
фаховими 
компетентностями 

ПР01. Володіти знаннями щодо основних понять, термінів і 
значень, мови професійного спілкування в сфері архітектури та 
містобудування: теорії архітектури, архітектури будівель і 
споруд, дизайну архітектурного середовища, реконструкції, 
реставрації архітектурних об’єктів, ландшафтної архітектури, 
інформаційних технології в архітектурі. 
ПР02. Володіти знаннями нормативної бази архітектурно-
містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних 
проєктів, проєктів реконструкції та реставрації існуючих 
об’єктів. 
ПР03. Використовувати програмні засоби, ІТ-технології та 
інтернет-ресурси для інформаційного забезпечення 
архітектурно-містобудівних досліджень і проєктування. 
ПР05. Володіти методами художньо-композиційного, образного 
мислення та інноваційними засобами і методами інженерної, 
художньої і комп’ютерної графіки для  застосування їх в 
сучасному архітектурно-містобудівному проєктуванні. 
ПР11. Ініціювати участь у розробці конкурсних проєктів, 
формувати презентації проєктів для професійної аудиторії і 
громадського обговорення, спрямованого на підвищення якості 
архітектурно-містобудівного і ландшафтного середовища. 
ПР12. Розвивати професійні знання шляхом самоосвіти, участі в 
архітектурно-містобудівному конкурсному проєктуванні, в 
науково-технічних заходах. 
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Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовний модуль 1. 

Ведення в історію та теорію ВІМ технології. 
Лекція 1 (1 година) 
Історія ВІМ. Сучасні лідери ВІМ та їх діяльність. 

1. Розвиток інформаційних технологій в архітектурі. 
2. Відео: https://www.youtube.com/watch?v=hB3jQKGrJo0  (Sketchpad 1963) 

https://www.youtube.com/watch?v=ucWZdB9sUM8 (1950) 
https://www.youtube.com/watch?v=RgUSsXdLjvc (1982) 
https://www.youtube.com/watch?v=RgUSsXdLjvc (2018) 

3. Істмен, ArchiCAD та інші апологети.  
4. ВІМ initiative та її автор БілалСоккар.  
Висновки 
 
Лекція 2 (1 година) 

Парадигма ВІМ. Структура моделі. 
1. Схема структурної будови. 
2. Поняття бібліотечних елементів у різних ВІМ програмах. 
3. Типологічний аналіз об’єкта за ВІМ. 
4. AEC (Architecture, Engineering, Construction) та інструкція планування 

проекту відповідно до ВІМ технології. 
5. BEP (BIM Executionplan) як виконавчий план ВІМ проекту. 

Висновки  
 
Лекція 3 (1 година) 
Поняття ООП. Архітектор, що програмує модель. 
1. Принципи ООП. Класи, родини, наслідування. 
2. Реалізація ООП в технології ВІМ.  
3. Алгоритмічне проектування. Фостер, ЗахаХадід. 
4. Мови візуального програмування.Rhino+Grasshopper. Зв’язок з 

ArchiCAD. Нодовий інтерфейс в САПФІР. 
5. Програмування архітектурного простору як цифрове мистецтво. 
Висновки  
 
Лекція 4 (1 година) 

        Глосарій ВІМ середовища. Основні терміни та поняття 
1. Пояснення термінів. 
2. Важливість вивчення англійської мови як інтернаціональної мови 

користувачів ПО. 
3. Локалізація різного ПО під український ринок. Труднощі перекладу. 
Висновки  
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Лекція 5 (1 година) 

        Безпаперове проектування. Сучасні методики проектування. 
1. Концепція ComputerAidedDesign та BuildingInformationModeling, їх 

порівняння. 
2. Наголошення особливостей і переваг без паперового проектування. 
3. Історія вітчизняного шляху до безпаперового проектування. 
Висновки 
 
 

Змістовний модуль 2. 
Ключові поняття та Процес ВІМ проектування 

Лекція 6 (1 година) 
ВІМ процеси. Level 0,1,2. 2D, 3D, 4D. LOD100, 200,400,500. Життєвий 

цикл об’єкту. 
1. Британська схема зрілості моделі і життєвого циклу. 
2. Різниця між LOD та lod (рівень деталізації проекту, та рівень 

відображення), а також між британським визначенням рівней ВІМ та 
американським. 

3.  ВІМ процеси  у часі. Візуалізація процесу будівництва у часі. Сітьові 
графіки. 

4. 4,5,6,7D моделі. 
Висновки 
 

Лекція 7 (1 година) 
Формат IFC. Інтероперабельність – наріжний камінь ВІМ процесу. 

1. Визначення, кратка історія виникнення. 
2. Типи файлів формату IFC. 
3. Проблематика використання з різним ПО. Вивантаження та робота в 

хмаринці. Smart BIM, Autodesk 360, Forge. 
Висновки 
 

Лекція 8 (1 година) 
BIM як система. Характеристики якості системи, аналіз. 

1. Основи теорії системного аналізу в архітектурі. 
2. Типи аналізу ВІМ моделей. 
3. Інтелектуальні експертні системи. Allcheck.Solibri. Nevaris та ін. 
4. Перелік існуючих аналітичних інструментів та їх можливостей. 

 
Лекція 9 (1 година) 
ВІМ стандарт проектної організації, країни. 

1. Державні стандарти різних країн: Німеччини, Британії, США, 
Сінгапура. 
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2. Проблематика України при впровадженні ВІМ.  
3. ВІМ стандарт організації.  

Висновки 
 
Лекція 10 (1 година) 
Нові професії. ВІМ менеджер, майстер, координатор 

1. Ролі учасників проекту. 
2. Посадові обов’язки. Схема взаємодії учасників ВІМ проекту. 
3. Зони відповідальності учасників ВІМ процесу. Захист даних. 

Висновки 
 
Лекція 11 (2 години) 
Оформлення проектної документації 

1. ВІМ регламент компанії. Відповідність нормативам. 
2. Проблематика переходу експертизи з паперових носіїв на цифрові. 
3. Світовий досвід. Вітчизняні добутки. 

Висновки 
 
Лекція 12 (1 година) 

Сфери використання технології ВІМ.   
1. Хмара крапок, лазерне сканування. 
2. Префабрикація. Сайт ВІМ object. 
3. Урбаністика. Сталий розвиток міст. 

Висновки 
 
Лекція 13 (2 години) 

Перспективи розвитку ВІМ технології. 
1. Розвиток AutodeskForge, AI в архітектурі на прикладі офісу Autodesk в 

Канаді. 
2. Інтелектуальний аналіз даних, нейронні мережі, mashinelearning, 

datasince. 
3. Віртуальна, доповнена реальність у проектах, інтернет речей - ВІМ7D. 

Висновки 
 

Змістовний модуль 3.  
Основні програмні продукти для ВІМ проектування та 

задачі, які вони вирішують. Вектори розвитку цифрової 
архітектури. 

Лекція 14 (1 година) 
Знайомство з комплексом ІТ рішень для будівельної галузі від 

AllplanNemetschek. 
1. Опис можливостей. Додаткові модулі. 

1.Логіка програми.  
2. Українська локалізація.  
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3. Приклади об’єктів в Україні та за кордоном. 
Висновки. 
 
 
Лекція 15 (2 години) 
Додаток архітектурного моделювання ArchiCAD. 

1.Логіка програми.  
2. Українська локалізація.  
3. Приклади об’єктів в Україні та за кордоном. 

Висновки. 
 

Лекція 16 (1 година) 
Додаток архітектурного моделювання та будівельного 

конструювання Revit. 
1.Логіка програми.  

2. Українська локалізація.  
3. Приклади об’єктів в Україні та за кордоном. 

Висновки. 
 

Лекція 17 (2 години) 
Методології ВІМ моделювання та конструювання архітектурних 

об’єктів для подальшого розрахунку на міцність та стійкість. 
1.Знайомство з комплексом ІТ рішень для будівельної галузі, 

програмного забезпечення ЛІРА-САПР. 
2. Додаток архітектурного моделювання САПФІР. 

3.  Комплекс додатків ЕСПРІ. 
4. Комплекс для розрахункової частини Ліра-Сапр 

 
Лекція 18 (1 година) 
Огляд іншого сучасного ПО та проблематику, яку воно вирішує.  

1. Світовий рейтінг програм.  
2. Методика вибору ПО для роботи. 
3. Кейси використання декількох програм. Вдалі комбінації. 

Висновки. 
 
Лекція 19 (2 години) 

Smartbuilding. Greenbuilding. 
1. Соціально орієнтована архітектура. 
2. Greenbuilding. Сучасні стандарти, екологія життя. LEED, BREAM, 

DNBG. 
3. Схема «Розумний дім». Комфортне житло. 

Висновки 
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Змістовний модуль 4.  
Надання навичок з організації ВІМ процесів та виконання проекту 

за технологією ВІМ. 
 

Теми практичних занять  
 

№ Назва теми 
Кількіс
ть 
годин 

1 

Створити свій бібліотечний елемент у програмі 
ArchiCad. (Елементи виконати таким чином, щоб вони потім 
склалися в загальний домік). Побачити його в загальній 
структурі папок проекту. Намалювати схему з описом 
параметрів та атрибутів. Перевести всі файли в загальний 
проект та записати в IFC. 

1 

2 

На прикладі плану доміка, розробленого в Allplan, 
керувати рівнем деталізації проекту від LOD 100 до LOD 
500, (кожен обираєсвій елемент та доповняє його 
атрибутами до необхідного рівню).  

 

0,5 

3 

Описати варіант кейс проекту, де є архітектор, ОВ, 
ВК, КЖ та ГП. Окреслити можливу схему взаємодії : хто яке 
ПО використає та на якій платформі все зібрати, попередньо 
зазначити відповідний формат файлів. Для основи взяти 
програмне забезпечення Autodesk. 

 

0,5 

4 

Типологічний аналіз об’єкта та його оточення: на 
прикладі типологічно складних багаторівневих систем в 
архітектурі на прикладі конкретного об’єкту – описати його 
функцію, над систему, підсистеми и принципи взаємодії з 
оточенням. 

 

0,5 

5 

Аргументовано обрати ПО для роботи в команді. На 
прикладі проекту малої архітектурної форми колективно 
розробити шаблон проекту, розробити ВІМ регламент, 
призначити ролі учасників проекту та створити елементи. 
Записати дані в IFCформаті. 

0,5 

6 
Передати модель з попереднього практичного заняття 

у ЛІРА-САПР та здійснити редагування кінцево-елементної 
моделі. 

0,5 

7 
Аналіз та перевірка конструктивних перетинів, після 

розрахунку. 
0,5 

8 
Рольова гра в проект, за участю ролі «Замовник». 

Розібрати кейс доступу до інформації учасниківв ArchiCad. 
2 
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У попередньому проектному результаті надати право 
доступу Просмотр. У програмі ВІМіх подивитися 
конструктивну схему проекту в окулярах VR. 

9 
Аналіз концептуального рішення висотної будівлі на 

предмет експерименту. 
 

1 

10 
Доробити загальний будинок, отримавши уявлення 

про 4Dта 5Dрівні ВІМ. Теоретично описати його життєвий 
цикл та елементи цього циклу на рівні 6 та 7D. 

1 

   
 Разом 8 
 
Курсове проектування. 
Курсова робота на тему: Користуючись перерахованими вище 

інноваційними технологіями, розробити концепт високотехнологічного 
проекту. Фантазія без меж. Можна додумувати вектори розвитку цих 
технологій. Вдало презентувати, використовуючи сучасні засоби. ПО на 
вибір. 

 
Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 
Розподіл балів для дисципліни з формою контролю екзамен 

 
Поточне оцінювання 

Підсу
мковий тест  

Сума 
балів 

Змістовні модулі 
1 2 3 

20 20 20 40 100 
 

 
Методичне забезпечення дисципліни 

Підручники 
1. Інформаційні технології в архітектурі. КНУБА 2019 під ред. Сазонова К.О. 
2. Кириллов, В.И.Квалиметрия и системныйанализ : учеб. пособие / 

В.И. Кириллов. — Минск : Новоезнание ; М. : ИНФРА-М ,2011. — 
440с. 

 
Навчальні посібники 

1. Економічна ефективність і якість містобудівних та архітектурних рішень. 
Г.Д. Яблонська, Київ 2013. 
Додаткова література:  

1. RichardReed, A ComparisonofInternationalSustainableBuildingTools, The 
17th AnnualPacificRimRealEstateSocietyConference, GoldCoast, 16-19 
January 2011  
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2. TheAmericanInstituteofArchitectsGuide, InstructionsandCommentarytothe 
2013 AIA DigitalPracticeDocuments. 

3. David J. Gerber, Burcin Becerik-Gerber, 
andAlexKunzBuildinginformationmodelingandleanconstruction: technology, 
methodologyandadvancesfrompractice, “LeanConstruction: Technology, 
MethodologyandAdvancesfromPractice” Technion, Haifa, Israel, p.683-693 

4. А.С. Білик, М.А. Беляєв,  ВІМ_моделювання. Огляд можливостей та 
перспективи в Україні. «Промисловебудівництво та інженерні 
споруди», № 2, 2015 р., стор.9-15.  

5. BІМ-стандарт для промышленныхобъектов. ООО «Конкуратор» 
Москва, 2018.  

6. Allplan. Краткий курс BIM. Теория и практика. AnkeNiedermaier, 
RobertBаck. Мюнхен, 2016. 

7. Руководство по созданиюсемействAutodeskRevit. ООО «Конкуратор», 
Москва, 2017. 
 
 
Інформаційні ресурси, обов’язково http://library.knuba.edu.ua/ 

1. https://www.youtube.com/watch?v=hB3jQKGrJo0  (Sketchpad 1963) 
2. https://www.youtube.com/watch?v=ucWZdB9sUM8 (1950) 
3. https://www.youtube.com/watch?v=RgUSsXdLjvc (1982) 
4. https://www.youtube.com/watch?v=RgUSsXdLjvc (2018) 
5. Владислав Раструсний,Коротко об истории объектно-ориентированного 

программирования, 11.11.2010 Електронний ресурс, режим доступу: 
https://habrahabr.ru/post/107940/ 

6. Richard McPartlandWhatis a BIM Managerandwhatdotheydo? 22.03.2017, 
Електронний ресурс, режим доступу: 
https://www.thenbs.com/knowledge/what-is-a-bim-manager-and-what-do-
they-do 

7. ВІМ dictionary BIM Execution Plan (BEP), Електронний ресурс, режим 
доступу: https://bimdictionary.com/en/bim-execution-plan/1/ 

8. ВІМ forum Level of development specification guide, 11.2017, 
Електронний ресурс, режим доступу: http://bimforum.org/wp-
content/uploads/2017/11/LOD-Spec-2017-Guide_2017-11-06-1.pdf 

9. National Institute of Building Sciences building SMART alliance National 
BIM Standard - United States® Version 3, 2015, Електронний ресурс, 
режим доступу: https://www.nationalbimstandard.org/files/NBIMS-
US_V3_4.2_COBie.pdf 

10. MarziaBolpagniTheManyFacesof ‘LOD’, 19.08.2016, Електронний ресурс, 
режим доступу: http://www.bimthinkspace.com/2016/07/the-many-faces-
of-lod.html 

11. Інформаційне моделювання будівель: Імперативи оптимізації вартості 
будівельно-експлуатаційного процесу, Актуальні питання сучасного 
стану та подальшого розвитку будівельної галузі, 10.10.2016, 
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Електронний ресурс, режим доступу: 
http://www.infobud.com.ua/aktualnye-voprosy-sovremennogo-sostoyaniya-i-
dalnejshego-razvitiya-stroitelnoj-otrasli/informacijne-modelyuvannya-
budivel-imperativi-optimizaci%D1%97-vartosti-budivelno-ekspluatacijnogo-
procesu-2/ 

12. Володимир Талапов BIM в Сингапурестановится 
«окружающейсредой», 22.12.2017, Електронний ресурс, режим доступу: 
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19615 

13. Володимир Талапов, Зеленый BIM входит в нашу жизнь, 26.11.2014 р., 
Електронний ресурс, режим доступу: 
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=14095 

14. Володимир Талапов BIM: кому нужна такая модель? 23.03.2011 р. 
Електронний ресурс, режим доступу: 
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=14315 

15. Сергій Бенклян Уровни детализации элементов информационной 
модели здания, 09.11.2014, Електронний ресурс, режим доступу: 
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=17329 

16. Володимир ТалаповЧтопредшествовало BIM: вехи в истории развития 
«докомпьютерного» проектирования, 2011,  Електронний ресурс, 
режим доступу: http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=14197 

17. Ніколаєв В. П. Інформаційне моделювання будівель: імперативи 
оптимізації будівельно-експлуатаційного процесу / В. П. Ніколаєв, Т. В. 
Ніколаєва // Будівельне виробництво. - 2015. - № 59. - С. 17-26. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/buvu_2015_59_5 
 


