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Інформаційні процеси в архітектурі

1)Шифр за освітньою програмою:_

2)Навчальний рік:2022-2023 

3)Освітній рівень:другий магістерський

4)Форма навчання:денна 

5)Галузь знань:19«АРХІТЕКТУРАТАБУДІВНИЦТВО»

6) Спеціальність, назва освітньої програми: 

.Освітньо-наукова програма «АРХІТЕКТУРА

8) Статус освітньої компоненти:

9)Семестр:1семестр 

11)Контактніданівикладача:(зазначаєтьсяпосада,вченийступінь, ПІБвикладача, 
корпоративнаадресаелектронноїпошти,телефон,посиланняна сторінкувикладача насайтіКНУБА)

 
Доцент кафедри Інформаційних 

канд. техн. наук, Іванова Лариса 

12)Мова викладання: 

українська 

13) Пререквізити(дисципліни-попередники, які необхідно вивчити, щоб 

курс):Архітектурне проектування,

Архітектурніконструкції 

14) Мета курсу: Опанування
створення та експлуатації об’єкту архітектурного середовища з метою практичного використання у 
архітектурній діяльності. 
. 
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Шифр 
спеціальності 

191 

Назва спеціальності,
освітньої програми

Архітектура і
будівництво.
Архітектура

будівель
споруд

 / 

 

 / 

 

СИЛАБУС 
Інформаційні процеси в архітектурі 

(назваосвітньоїкомпоненти(дисципліни) 

освітньою програмою:_ВК 06.02_ 

магістерський рівень вищоїо світи 

:19«АРХІТЕКТУРАТАБУДІВНИЦТВО» 

6) Спеціальність, назва освітньої програми: 191 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»

«АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД» 

компоненти:(обов’язкова чи вибіркова)вибіркова 

(зазначаєтьсяпосада,вченийступінь, ПІБвикладача, 
корпоративнаадресаелектронноїпошти,телефон,посиланняна сторінкувикладача насайтіКНУБА)

Інформаційних технологій в архітектурі КНУБА, 

Лариса Сергіївна, ivanova.ls@knuba.edu.ua 

попередники, які необхідно вивчити, щоб слухати цей 

Архітектурне проектування, 

Опанування знань, щодо інформаційних процесів, що супроводжують процес 
створення та експлуатації об’єкту архітектурного середовища з метою практичного використання у 

Назва спеціальності, 
програми 

Архітектура і 
будівництво. 
Архітектура 

будівель і 
споруд 

Сторінка1з4 

 

191 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» 

корпоративнаадресаелектронноїпошти,телефон,посиланняна сторінкувикладача насайтіКНУБА) 

слухати цей 

знань, щодо інформаційних процесів, що супроводжують процес 
створення та експлуатації об’єкту архітектурного середовища з метою практичного використання у 
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15)Результати навчання: 

№ Програмнийрезультатнавчання 
Методперевірки 

навчальногоефекту 
Формапроведення 

занять Посиланнякомпетентності 

1. РН01. Мати спеціалізовані Опитування Лекціїта ІК. Здатність 
розв’язуватизадачі 
дослідницькогота/або 
інноваційногохарактеру 
усферіархітектуритамісто
будування 

 концептуальні знання, що  практичні 
 включають сучасні наукові  заняття 
 здобуткиусферіархітектурита   

 містобудуванняієосновоюдля   

 оригінального мислення та   

 проведеннядосліджень   

 РН02. Мати спеціалізовані Опитування Лекції та ЗК01.Здатністьдо 

уміння/навички
 розв’язанняпробл
ем, необхідні для 

 практичні
заняття 

абстрактногомислення, 
аналізутасинтезу 

проведеннядослідженьта/або    

провадження інноваційної    

діяльностіусферіархітектури    

та містобудування з метою    

розвитку нових знань та    

процедур.    

 РН03.Здійснювати Виконання Практичні ЗК01 Здатністьдо 

передпроєктний
 аналіз
архітектурно-містобудівних 

РГР заняття абстрактногомислення, 
аналізутасинтезу. 

об’єктіві територій.    
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 РН04. Розуміти  
 ізастосовувати 
   у 
 практичнійдіяль
ності  теоретичні
 іпрактичнізасади
проєктуванняінноваційних 
         
 об’єктівмістобуд
ування,     
 житлових,громад
ських,      
 промисловихбуді
вель   і      
 споруд,реконстр
укції    і  
 реставраціїархіте
ктурнихоб’єктів,методидосягне
ння    
 раціональногоар
хітектурно-
планувального,об’ємно-
просторового,конструктивного
     
 рішення,забезпеч
ення         соціально-
економічної     
 ефективності,еко
логічності,енергоефективності 

Опитування/Вико
нанняРГР 

Лекції 
тапракти
чнізанятт
я 

ЗК05Прагненнядоз
береженнянавколи
шньогосередовища
. 
ЗК07 Знання 
тарозуміння 
предметноїобласті та 
розумінняпрофесійноїд
іяльності.СК01Здатніст
ьінтегрувати знання 
тарозв’язувати 
складнізадачі 
архітектури 
тамістобудування 
уширокихабомультідис
циплінарнихконтекстах
. 
СК02Здатністьрозв’язу
вати 
проблемиархітектури 
тамістобудуванняунови
хабонезнайомихсередов
ищахзанаявності 
неповної абообмеженої 
інформації 
зурахуванням 
аспектівсоціальної та 
етичноївідповідальності
. 
СК14Здатністьпланува
тиівиконуватинаукові 
та 
прикладнідослідження 
у сферіархітектурита 
містобудування. 

 РН07.Здійснюватипроєктнемо
делювання, обирати 
цифровітехнології та 
програмні 
засобидлярозв’язаннязадачдос
лідницького та 
інноваційного  
 характеру,розр
обки і реалізації проєктів 
усфері         архітектури
 тамістобудува
ння,оформленнявідповідноїнау
ковоїтатехнічної 
 документації,в
иготовленнямакетівінаочних
 ілюстративних 
матеріалів 

Виконання
РГР 

Практичні
заняття 

ЗК04
 Здатність
використовувати
інформаційні 
такомунікаційніт
ехнології 
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 РН12. Знати і застосовувати 
упрактичній
 діяльності
законодавствоінормативнубазу
щодопроведеннядослідженьтар
озробкиархітектурно-
містобудівнихпроєктів 

Опитування/
Виконання
РГР 

Лекції 
тапракти
чнізанятт
я 

СК12Здатністьаналізува
ти тавикористовувати 
вархітектурно-
містобудівнійдіяльностіі
нформацію 
щодозаконодавчихдоку
ментів, 
державнихбудівельнихн
орм і 
правил 

 РН15.Аналізуватиміжнароднийта
вітчизнянийдосвідщодопроєктува
ння
 об’єктів
архітектуритамістобудування 

Опитування Лекції 
тапракти
чнізанятт
я 

СК01Здатністьінтегру
вати знання 
тарозв’язувати 
складнізадачі 
архітектури 
тамістобудування 
уширокихабомультиди
сциплінарнихконтекста
х. 
СК02Здатністьрозв’язу
вати 
проблемиархітектури 
тамістобудування у 
новихабонезнайомихсер
едовищахзанаявності 
неповної абообмеженої 
інформації 
зурахуванням 
аспектівсоціальної та 
етичноївідповідальності
. 
СК06Здатністьаналізува
тиміжнародний 
тавітчизняний 
досвід,збирати, 
накопичувати 
івикористовуватиінформ
ацію, необхіднудля 
розв’язання 
задачдослідницькоготаі
нноваційногохарактеру 
у сфері архітектури 
тамістобудування 

 РН17.Планувати   і   виконувати 
наукові дослідження в
 сферіархітектуритаміст
обудування 

Опитування Лекціїта 
практичні

заняття 

ЗК01 Здатністьдо 
абстрактногомислення,
аналізутасинтезу. 



Київський національний університет 
будівництва і архітектури 
Кафедра Інформаційних технологій в 
архітектурі 

 

Шифрспе
ціальності 

191 

Назва 
спеціальності,освітн

ьоїпрограми 

Архітектура 
ібудівництво.

Архітектурабу
дівельіспоруд 

Сторінка1з4 

 

16)Структуракурсу: 

 
 

Лекції,

год. 

 

Практичні

заняття,го

д. 

 

Лабораторн

ізаняття,го

д. 

Курсовийпрое
кт/курсова 

роботаРГР/Ко
нтрольна 

робота 

 
 

Самостійні робота 

здобувача,год. 

 
Формапід

сумко-
вогоконт

ролю 

20 8  РГР 62 Екзамен 

Сумагодин: 90 
ЗагальнакількістькредитівЕСТS 3 
Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного 
навантаження: 28 

 

17) Змісткурсу:(окремодлякожної формизанять–Л/Пр/Лаб/ КР/СРС) 

Лекції: 
Тема 1.  Інформаційні технології як складова частина будівельної галузі  

Тема 2. Цільова презентація архітектурно-будівельного об’єкту з використанням інформаційних 

технологій 

Тема 3. Організаційно-технологічна схема створення архітектурно-будівельного об’єкту  

Тема 4. Комплексний підхід до розробки проектно-кошторисної документації будівельного об’єкту 

Тема 5. Система нормативної документації в будівництві 

Тема 6. Авторський нагляд за будівництвом 

Тема 7. Інформаційне забезпечення процесу будівництва об’єкту  

Тема 8. Земельний та містобудівний кадастр 

Тема 9.Геоінформаційні системи 

Тема 10. Інтелектуальна будівля. Історія, розвиток, перспективи 

Практичні: 
Заняття 1. 

Складання сценарію презентації, визначення мети, формування вступу та висновків. 

Заняття 2. 

Міжнародний досвід та підхід до проектування об'єктів архітектури. 

Єврокоди в Україні 

Заняття 3. 

Суб’єкти та об’єкти архітектурної діяльності.  

Права та обов’язки суб’єктів архітектури. 

Заняття 4. 

Інформаційно-документальне забезпечення процесу предпроектної підготовки, проектування,  

будівництва і експлуатації об'єкту (документообіг) 

РГР–увиглядімультимедійної презентації проекту(тематика,зміст): 
Натему:«Комунікативний простір суб’єктів архітектурної діяльності» 
(темазадаєтьсявикладачем,надаютьсядодатковіматеріалитапідосновидоїївиконання) 
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18)Основналітература: 

1. Інформаційні технології в архітектурі. Підручник-довідник // Товбич В.В., Сазонов К.О., Левченко 
та ін; // Чернівецький національний університет, Чернівці 2021. – 423с. 
2. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування 
/ В.А.Баженов [та ін.]. – Київ : Каравела, 2011. – 487с. : іл. – Бібліогр.:с.487 
3. Інформаційні процеси в архітектурі // Іванова Л.С., Товбич В.В.// К: КНУБА 2021.–150с. 
4. Д. Барзилович, І. Лагунова, І. Бардасова та інші. Зелена книга. Системний перегляд ефективності 
Державного регулювання. Параметричне нормування у будівництві. // Офіс ефективного регулювання  
https://cdn.regulation.gov.ua/c6/ba/18/d2/regulation.gov.ua_Parametrychne-normuvannia-Construction.pdf 
5. MannWilliam C. Thestateofthescience//Smarttechnologyforaging, disabilityandindependence. С 379. 
6. Іванова Л.С. Інформаційні процеси в архітектурі: Конспект лекцій. Частина 2 // - К.: КНУБА, 2011. 
7. Іванова Л.С. Менеджмент в архітектурній діяльності: конспект лекцій для студентів з галузі знань 
19 «Архітектура і будівництво» спеціальності 191«Архітектура і містобудування» // - К.: ІІНО 
КНУБА,2019 
8. Побудова цільової презентації архітектурного проекту з використанням інформаційних технологій 
в архітектурі": для студ.спец. 7.120101 "Архітектура будів. і споруд", 7.120102 "Містобудув.", 7.120103 
"Дизайн архітектурн. середов." / Л.С.Іванова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : [б.в.], 
2009. – 8c.   
9. Іванова Л.С. Презентація архітектурного проекту. Планування, побудова мультимедійного 
супроводу, інформаційні технології: Методичні рекомендації для студентів галузі знань 19 
«Архітектура і будівництво» спеціальності 191«Архітектура і містобудування» //- К.: ІІНО 
КНУБА,2019 

 
19) Додаткові джерела: 

1. Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі 
будівництва та промисловості будівельних матеріалів(станом на 01.07.2021 року) // Інформаційний 
збірник. Редактори: Г.І. Стегній, Ю.Є. Верещагіна, С.Ю. Дмитренко, О.Є. Горб–
ТОВ «ComputerLogicGroup», 2021. – 505с. 
2. AG1/14. ScopeofServices: Overviewofservicesthatarchitectscanprovideoverthespanof a buildingproject // 
TheArchitects’ CouncilofEurope (ACE), 2014. 1 p. http://www.ace-
cae.eu/uploads/tx_jidocumentsview/Overview_of_services_that_architects_can_provide_over_the_span_of_a
_building_project_-_GA1_2014.pdf 

Інформаційніресурси: 
1. http://library.knuba.edu.ua/ 
2. http://online.budstandart.com/ua 
3. https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/tech-reg/normuvannia/derzhavni-ta-

galuzevi-budivelni-normi/ 
20)Системаоцінюваннянавчальнихдосягнень (розподілбалів): 

Поточнеоцінювання Підсумковий 
контроль 

Сума 
ПРН.01 ПРН.02 ПРН.03 ПРН.04 

10 10 20 20 40 100 

21)Умовидопускудопідсумковогоконтролю: 

Відвідуваннялекційтапрактичнихзанять,підготовкапрезентації,виконанняклаузури 

22)Політикащодоакадемічноїдоброчесності: 
Необхіднимєповнавідповідністьвиконанихстудентомробітзасадамакадемічноїдоброчесності 

23)Посиланнянасторінкуелектронногонавчально-методичногокомплексудисципліни: 
https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1787 

 

 


