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ВСТУП 

 

 Дисципліна «Архітектурне моделювання» – є базовою дисципліною із 

циклу професійної підготовки студентів-архітекторів за рівнем бакалавр, що 

вивчається протягом чотирьох семестрів. 

 У методичних вказівках стисло подані рекомендації до організаційних і 

навчально-методичних питань, які виникають у процесі проведення практичних 

і самостійних робіт студентів під час вивчення дисципліни «Архітектурне 

моделювання». Матеріали викладені з урахуванням нормативів розподілу часу 

практичних робіт та самостійної роботи студентів у відповідності з 

регламентом робочої програми навчальної дисципліни. 

 Мета та завдання вивчення дисципліни – спираючись на теоретичні та 

методичні критерії архітектурної науки, залучаючи історичний досвід і 

враховуючи типологічні та містобудівні вимоги архітектурного проєктування, 

знання і вміння, необхідні для розробки проєктів архітектурних та 

містобудівних об’єктів, – сформувати комплексний підхід до завдання 

проєктування, що включає поруч із традиційними прийомами 

інструментального будівельного конструювання методи програмного 

моделювання.  

 Вивчення дисципліни «Архітектурне моделювання» має на меті поглибити 

професійну підготовку майбутніх архітекторів удосконалити навички  

використання комп’ютерної техніки в архітектурному проєктуванні, розкрити 

основні положення використання 3D програм в професійній діяльності. Це 

досягається шляхом ознайомлення студентів із додатковими функціями 

трьохвимірних програмних продуктів ArchiCAD та 3dsMax, що дозволяє 

вирішувати складні графічні завдання у процесі проєктування елементів та 

тривимірної моделі пам’ятника архітектури. 

 Предмет вивчення дисципліни: 

1) методи та прийоми моделювання архітектурних об'єктів за допомогою 

програмних продуктів ArchiCAD та 3dsMax; 

2) створення в межах архітектурного проєкту будь-яких унікальних за 

складністю елементів; 

3) архітектурне тривимірне моделювання пам’ятника архітектури. 

Отримані знання закріплюються при виконанні низки практичних робіт, 

передбачених робочою програмою дисципліни (60 години). Ціль самостійної 

роботи (75 годин) полягає в доопрацюванні студентами питань, які розглянуті в 

аудиторний час; самостійному засвоєнні тем практичних робіт за допомогою 

рекомендованих джерел; оволодінні навичками роботи з додатковим 

інструментарієм програми; опануванні методики вирішення складних завдань 

під час виконання практичної роботи. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 Кількісний і тематичний розподіл часу на практичні та самостійні роботи 

визначається інформаційною структурою змістового модуля 3 – «Моделювання 

елементів та тривимірної моделі пам’ятника архітектури» – 2,5 кредита/90 годин. 

Тема 5. Принципи роботи з тривимірними об’єктами 

1,25/45 кредитів/годин 

1. Прийоми креслення та редагування тривимірних об’єктів. 

2. Використання бібліотечних елементів та зовнішніх модулів. 

Тема 6. Візуалізація тривимірної моделі пам’ятника архітектури 

1,25/45 кредитів/годин 

1. Створення фотозображення моделі пам’ятника архітектури. 

 

При організації практичних і самостійних робіт в межах змістового модуля 

3 постає завдання поетапного засвоєння студентами знань, умінь, прийомів і 

методів виконання проєктної документації з використанням програмного 

забезпечення компанії Graphisoft – ArchiCAD та Autodesk – 3dsMax. як 

самостійно, так і під керівництвом викладача (у межах проведення практичних 

робіт). 

2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Методика вивчення змістового модуля 3 – «Моделювання елементів та 

тривимірної моделі пам’ятника архітектури» передбачає аудиторні заняття 

(34 годин практичних робіт) із самостійною роботою (56 годин). 

Робочою програмою курсу «Архітектурне моделювання» змістового 

модуля 3 – «Моделювання елементів та тривимірної моделі пам’ятника 

архітектури» передбачено виконання 4-х практичних робіт. Дані практичні 

роботи оцінюються по двом змістовним модулях: 

1. Моделювання елементів та тривимірної моделі пам’ятника архітектури.   

2. Моделювання архітектурного ансамблю засобами ArchiCAD. 

3 ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ МОДУЛІВ 

1-й модуль 

Практична робота № 1. Вивчення методів побудови архітектурних 

профілів. Створення складного профілю за допомогою менеджера профілів. 

Практична робота № 2. Вивчення методів побудови вікон. Створення  

редагованого GDL-об’єкту (вікно). 

Практична робота № 3. Вивчення методів побудови сходів та 

оформлення їх на робочих кресленнях. 
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2-й модуль 

Практична робота № 4. Створення фотозображення пам’ятника 

архітектури. 

Зразки графічного виконання практичних робіт наведенні в кінці цих 

методичних рекомендацій у додатках А–Д. 

 Для розуміння студентами структури навчального процесу та зв’язку 

окремих елементів самостійної роботи з аудиторними заняттями цей розділ 

подається у вигляді структурно-змістової таблиці, що включає інформацію про 

зміст, структуру та часовий розподіл за окремими темами практичних робіт. 

 

4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО 

ПРАКТИЧНИХ І САМОСТІЙНИХ РОБІТ  

Навчальна дисципліна «Комп’ютерне моделювання» передбачає 

практичну, а також самостійну роботу студента за певними темами (табл. 1), що 

дають змогу сформувати у студентів уміння та навички практичного 

застосування теоретичних положень навчальної дисципліни у своїх практичних 

роботах. 

 

Таблиця 1 – Структура організації та зміст практичних занять 

Види навчальних занять Години Тематика і зміст роботи 

1 2 3 

Тема 5. Принципи роботи з тривимірними об’єктами 

Практична робота № 1 
 

6 Вивчення методів побудови архітектурних 

профілів. Проводиться підготовка і 

налаштування комп’ютера та програмного 

забезпечення до роботи. Поетапно та 

ґрунтовно ознайомлюємо з інтерфейсом 

програми Grafisoft, а саме, нагадуємо базові 

складові та розглядаємо нові можливості 

продукту. Акцентом у освоєнні даної теми 

є вивчення функції індивідуального 

складного «Менеджеру профілю», 

правильне   збереження   креслення   та  

3D-документації. 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 

Самостійна робота 
 

10 Побудова архітектурних профілів. 

Самостійно студенти виконують 

індивідуальні креслення, за варіантами 

виданими викладачами, закріплюючі набуті 

навички. Моделюють 3D-елемент з 

використанням інструменту – складний 

«Менеджер профелів» та застосовують 

його на вертикальній поверхні стіни, за 

рахунок чого створюється загальна форма 

профілю. Завершальним етапом є графічне 

оформлення аркушів з практичною 

роботою на форматах А4 (2 аркуші 

вертикального спрямування чи А3 (1 аркуш 

горизонтального спрямування).   

Практична робота № 2 
 

6 Вивчення методів побудови вікон. 

Проводиться аналіз складних форм вікон, 

які можуть бути застосовані в 

архітектурних об’єктах. Викладачі надають 

кожному студенту індивідуальний варіант 

форми фасаду вікна. Нагадуємо раніше 

вивчений інструмент «перекриття» та 

вивчаємо особливості використання 

менеджеру ID елементів як допоміжного 

модифікатору в моделюванні. 

Самостійна робота 
 

15 Побудова вікон. Самостійною роботою для 

студента є моделювання індивідуального 

вікна. Останнє виконується за допомогою 

інструменту «перекриття» у декілька 

етапів. Перший – у одному з перекриттів 

прописується ID слово «Wallhole» для 

збереження в GDL-об’єкті. Другий – 

створюється стіна, на яку в подальшому 

застосовується складне вікно, як об’єкт. 

Після виконується графічне оформлення 

практичного завдання на форматах А4 (2 

аркуші вертикального спрямування чи А3 

(1 аркуш горизонтального спрямування).   
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 

Практична робота № 3 
 

18  Вивчення методів побудови сходів та 

оформлення їх на робочих кресленнях. На 

заняттях вивчаються різні підходи щодо 

побудови сходів в 3D-програмах. 

Аналізуються можливі складнощі в 

побудові об’єму та шляхи їх вирішення. 

Детально розглядається побудова креслень 

сходів: плану, розрізу, фасаду (в залежності 

від обраного типу сходів). Звертається 

увага на професійне оформлення 

креслеників згідно основних вимог до 

проектної та робочої документації. 

Створюється основний об’єм сходів та 

встановлюються основні напрями до 

рендерінгу (процес перетворення 3D-

моделі в зображення jpg). 

Самостійна робота 
 

20 Побудова сходів та оформлення їх на 

робочих кресленнях. Самостійно студент 

проводить аналіз аналогів сходів в 

інтер’єрі. Обирає та модифікує під свої 

потреби обраний об’єм сходів та вирішує 

яким буде загальний інтер’єр приміщення. 

Виконує моделювання інтер’єрного 

простору з розстановкою акценту на сходи. 

Проводить компоновку робочих креслень 

та погоджує її з викладачами. Можливі 

варіанти формування креслеників на 

форматках А4 (2 аркуша вертикального 

спрямування) чи А3 (1 аркуш 

горизонтального спрямування).   

Тема 6. Візуалізація тривимірної моделі пам’ятника архітектури 

Практична робота № 4 30 Створення графічного альбому по обраній 

архітектурній будівлі. На заняттях 

аналізуються об’єкти архітектурної 

спадщини. Кожен студент обирає будівлю 

по власним вподобанням, опрацьовує  
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Закінчення таблиці 1 

1 2 3 

 
 вихідні матеріали (історичні, містобудівні, 

планувальні, конструктивні) та створює 

креслиники. Після вибору об’єкту 

переходимо на рівень моделювання за 

допомогою комп’ютерних програм. При 

наявності складних криволінійних деталей 

використовуємо та вдосконалюємо знання 

методів побудови профілів (за аналогією з 

1-м практичним завдання).   

Самостійна робота 
 

30 Створення  фотозображення  модел і 

пам’ятника архітектури. Самостійно 

студент вдосконалює загальний об’єм   

3D-моделі. Проводить текстурування 

моделі та виходить на рендерінг. Створює 

кресленики згідно з опрацьованими 

вихідними матеріалами після чого 

компонує всі складові альбому на форматах 

А3 (див. додаток Д). 

 

5 ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ТА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 

Передбачені такі форми поточного контролю (див. таблицю 2) знань для 

змістового модуля 3: 

1) виконання графічних вправ – практичних робот самостійно та в 

аудиторії; 

2) контрольний вимір знань у формі опитування відповідь на які 

студент подає у вигляді графічного зображення в тривимірній програмі, а 

також виконання клаузур, що відповідає практичним роботам з дисципліни. 

Таблиця 2 – Форми поточного контролю 

Види та засоби контролю 

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання 

тощо) 

Розподіл балів, 

% 

Поточний контроль за змістовим модулем 3 

Тема 5. Клаузура № 1. 

Практичні роботи 

15 % 

20 % 

Тема 6. Клаузура № 2. 

Практичні роботи 

15 % 

20 % 

Підсумковий контроль за змістовим модулем 3 - дифзалік 30 % 

Всього за змістовим модулем 3 100 % 
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ДОДАТОК А 

Обкладинка альбому до змістовного модулю № 1 

 
 

Рисунок А. 1 – Приклад виконання обкладинки альбому практичних робіт 1-3 
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ДОДАТОК Б 

Креслення профілю з розмірами 

 
 

Рисунок Б. 1 – Приклад виконання першої частини практичного завдання № 1 
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3D-модель архітектурного елементу 

 
 

Рисунок Б. 2 – Приклад виконання другої частини практичного завдання № 1 
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ДОДАТОК В 

Креслення вікна з розмірами

 
Рисунок В. 1 – Приклад виконання першої частини практичного завдання № 2 



15 

 

3D-модель вікна 

 
Рисунок В. 2 – Приклад виконання другої частини практичного завдання № 2 
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ДОДАТОК Д 

Приклад оформлення альбому практичних завдань по змістовному 

модулю № 2 

 
Рисунок Д. 1 – Обкладинка альбому та історична довідка
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Рисунок Д. 2 – Схема генерального плану та план першого поверху
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Рисунок Д. 3 – Плану даху та фасади
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Рисунок Д. 4 – Візуалізація та фотофіксація 
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Рисунок Д. 5 – Ретроспектива 
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