
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПС 01; 
2. Назва: МІСТОБУДІВЕЛЬНА ГРАФІКА; 
3. Тип: вибірковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  3; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: не передбачено; 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати: 
• функціональну та архітектурно-планувальну організацію житлових утворень; 
• загальні поняття про автоматизоване проектування; 
• основні принципи та методи роботи в програмному середовищі ArchiCAD, Artlantis; 

вміти: 
• комплексно аналізувати природно-кліматичні, містобудівельні та соціально-економічні 

передумови формування житлового середовища на архітектурному і містобудівельному рівнях; 
• виконувати робочі креслення та компонувати листи за допомогою програмного комплексу 

ArchiCAD; 
• створювати фотореалістичні зображення в середовищі Artlantis; 
• застосовувати різні програмні комплекси для вирішення містобудівних задач різного рівня 

складності, виконувати обмін даними між ними. 
10. Форми організації занять: практична підготовка, самостійна робота,індивідуальні контрольні 
завдання; 
11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Архітектура будівель і 
споруд», «Планування міст і транспорт», «Інженерна графіка». 
•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Архітектурне автоматизоване проектування будівель і споруд», «Планування та благоустрій міст». 
12. Зміст курсу: МОДУЛЬ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ТРЬОХВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ В ARCHICAD 
Основи проектування в ArchiCAD. Створення складних трьохвимірних елементів. Створення 
фотореалістичних зображень в програмному комплексі Artlantis. Створення трьохвимірної моделі 
двоповерхового будинку в ArchiCAD.  

МОДУЛЬ 2. ПРОЕКТУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ГРУПИ НА 0,8-1,2 ТИС. МЕШКАНЦІВ 
Проектування житлової забудови. Проектування транспортної та пішохідної мережі у житловій 
групі. Благоустрій територій житлової групи.  
 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. ДБН 360-92**. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова 
міських і сільських поселень. – К.: Держбуд України, 2002. – 108 с. 

2. ДСТУ Б А. 2. 4-6-95. СПДБ. Правила виконання робочих креслень генеральних планів 
підприємств, споруд та житлово-цивільних об’єктів. 

3. ДСТУ Б А. 2. 4-7-95. СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних креслень. 
4. Справочник по инженерно-строительному черчению. /Русскевич Н.Л., Ткач Д.И., Ткач М.Н./ - 

2 изд., перераб. и доп. –К.: Будівельник, 1987. – 264 с. 
5. Осітнянко А.П. Планування розвитку міста. – К.: КНУБА, 2005. – 386 с. 
6. Титов С. ArchiCad15. – М.2016. – 211 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
44 год. лабораторних робіт, 76 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  
Методи: лабораторні заняття супроводжуються ілюстративним матеріалом, індивідуальні завдання, 
використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: залік в кінці 5 семестру. 
Поточний контроль (100 балів): під час аудиторних занять; оцінка за самостійну роботу;опитування. 
16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри МБГ 
д.т.н., проф..                                                                                     О.А.Ткачук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:  PC 01; 
2. Title: TOWN-PLANNING GRAPHICS; 
3. Type: selective; 
4. Higher education level: I (baccalaureate); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 
6. Semester when the discipline is studied: 4; 
7. Number of established ECTS credits: 5; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: not provided; 
9. Resultsofstudies:: after studying the discipline student know: 

• functional and architectural and planning organization of residential formations; 
• general concepts of automated design; 
• Basic principles and methods of work in the ArchiCAD software environment, Artlantis; 

be able: 
• to comprehensively analyze the natural and climatic, urban and socio-economic preconditions for the 

formation of housing environment at the architectural and urban-level levels; 
• Perform work drawings and layout sheets using ArchiCAD software; 
• create photorealistic images in the Artlantis environment; 
• apply different software complexes for solution of city-planning tasks of different levels of 

complexity, to perform data exchange between them. 
10. Formsoforganizingclasses: practical training, independent work, individual control tasks; 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline:  “Architecture of buildings and 
structures», «Planning of cities and transport», «Engineering graphics».  
Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
«Architectural designing of buildings and structures», «Planning and improvement of buildings»; 

12.Course contents: 
MODULE 1. DESIGNING THREE-DIMENSIONAL MODELS IN ARCHICAD 

Fundamentals of design in ArchiCAD. Creating complex three-dimensional elements. Creating 
photorealistic images in the Artlantis software package. Creation of a three-dimensional model of a two-
storey building in ArchiCAD. 

MODULE 2. DESIGNING A RESIDENTIAL GROUP OF 0,8-1,2 THOUSAND INHABITANTS 
Designing of residential development. Designing a transport and pedestrian network in a residential group. 
Improvement of the territories of the residential group. 
13. Recommended educational editions:  

 1. DBN 360-92 **. State building regulations of Ukraine. Town planning. Planning and building of 
urban and rural settlements. - K .: State Building of Ukraine, 2002. - 108 p. 
2. DSTU B. A. 2. 4-6-95. SPDB Rules for implementation of working drawings of general plans of 
enterprises, buildings and housing and civil objects. 
3.  DSTU B. A. 2. 4-7-95. SPDB Rules of execution of architectural and construction drawings. 
4. Reference book for engineering-construction drawing. / Ruskevich NL, Tkach DI, Tkach MN / - 2 ed., 
Pererab. and add -K .: Budivelnik, 1987. - 264 p. 
5. Ositnyanko AP City development planning. - K.: KNUBA, 2005. - 386 s. 
6. Titov S. ArchiCad15. - M.2016. - 211 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
44 hours laboratory works, 76 hours. independent work. Together - 120 hours Methods: laboratory lessons are 
accompanied by illustrative material, individual tasks, the use of multimedia.. 
15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 
Final control: the end of the 5th semester. 
Current control (100 points): during classroom classes; assessment for independent work; interviewing. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Doc. tech Sciences, professor, 
Head of the department  
of urban contraction and development                                                                                     Tkachuk A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


