
Доброго дня, шановні колеги!  

 

Наші досягнення у використанні 

цифрових технологій в академії в 

умовах дистанційного навчання! 

 

Кафедра нарисної геометрії 

та графіки 



Вересень 2020 року, 

аудиторні лекційні заняття 
З самого початку навчального 

процесу почали записувати 

відео лекцій з нарисної геометрії 

Та відразу скидали в Youtube для 

вільного доступу за посиланням усім 

студентам в командах Microsoft Teams 



Те ж саме намагались зробити і 

з практичними заняттями! 
 Записували відео заповнення бланків 

практичних занять з нарисної геометрії з усіма 

належними поясненнями до їх виконання!  

 Також практикували й презентації! 

Та скидали в 
Youtube для 
вільного доступу за 
посиланням усім 
студентам в 
командах Microsoft 
Teams 

Результат роботи студентів: підшитий альбом 
графічних робіт в паперовому виді зданий викладачу!!! 



Весняний семестр 2021. Першокурсники! 

  Вперше в академії на кафедрі НГтаГ почали 

викладати студентам навички створення проекту 

будинку в Autodesk Revit , який в цьому семестрі був як 

частина основного курсу навчальної дисципліни, а вже 

з наступного року буде варіативним на ряду з AutoCad  



Вся робота в весняному 

семестрі була дистанційною 

Відео 

в Youtube 



 Результатом такої роботи є 

97 % успішності  

виконання робіт студентами  

1-го та 2-го курсів ! 



Наші перші кроки до впровадження  

ВIM технологій на випускаючих 

кафедрах академії 



  Початковим кроком впровадження BIM технологій 
(інформаційного моделювання об’єктів будівництва) в академії 

був захист  23 червня 2020 р. на кафедрі ЗБіКК дипломних проектів 

виконаних в Revit! 

 На захисті був присутній представник Громадської спілки 

«BUILDIT Ukraine» Олександр Суворкін (в межах меморандуму 

про співпрацю від 2018 р.), який відмітив, що під час захисту 

студенти Сіренок К.О. та Дунда В.В. показали на досить високому 

рівні навички володіння програмним комплексом Autodesk Revit 

при виконанні дипломних проектів. 

 При обговоренні дипломних проектів були розглянуті можливі 

напрями подальшої співпраці по залученню студентів до 

виконання проектів будівництва ГС «BUILDIT Ukraine». 

 На сьогодні вже з десяток студентів на кафедрі ЗБіКК 

виконали свої дипломні проекти  в Revit. І їх з кожним захистом 

все більше і більше! Тому що цього вимагає сьогодення! 

(Про це є новина на сайті академії) 



 Розроблені студентами в дипломних проектах 

моделі будівель були експортовані відразу в 

розрахунковий комплекс (Robot, Ліра) для визначення 

напружено деформованого стану конструкцій та 

підбору матеріалів. 

 А це вже сучасна автоматизація проектування!!! 

- Модель будівлі 

- Експортована в 
розрахунковий комплекс 
Robot аналітична модель 

Заармована модель 

конструкції будівлі 



 Але Autodesk Revit стосується 

ні тільки проектувальників 

конструкцій, але й інженерних 

систем та мереж… а також 

інженерів технології будівельного 

виробництва та організації 

будівництва… 



 В межах меморандуму про співпрацю між ДВНЗ 

ПДАБА та ГС «BUILDIT Ukraine», остання надала 

можливість безкоштовного навчання викладачам 

академії основам роботи в Autodesk Revit з 

можливістю отримання сертифікату від Autodesk 

- Список викладачів на  

проходження навчання 



 В продовження теми розвитку 

впровадження ВІМ технологій  

в навчальний процес академії  
 25 березня 2021 року мною було організовано онлайн-зустріч між 
представниками-розробниками програмного комплексу “BUILDING 
MANAGER” – Яременко Д.С. та викладачами кафедри ПОВ (Нечепуренко Д.С., 
Чашин Д.Ю. та ін.) і кафедри ТБВ (Капшук О.А. та Куценко А.О). 
 ПК “BUILDING MANAGER” на основі запроєктованих BIM-моделей дозволяє 
створювати збалансовані за ресурсом календарні плани будь-яких будівельних 
об’єктів, графіки поставки ресурсів, у тому числі фінансування та кошториси. 
Комплекс дозволяє також вести оперативний контроль за виконанням об’ємів 
робіт, розподілом грошових коштів, поставками матеріалів та обладнання… 
  (Про це є новина на сайті академії) 



 Унікальність цього ПК в тому, що він дозволяє 

отримати кошторис на стадії «архітектурного 

проєкту» протягом 3 годин від завантаження 

вихідних даних. Таким чином, можна вже на 

ранньому етапі визначити ефективність 

інвестування або внесення змін в передбачуваний 

об’єкт будівництва. 

 Результатом цієї зустрічі буде впровадження в 

навчальний процес ПДАБА ліцензійного ПК 

«BUILDING MANAGER» та розвитку подальшої 

співпраці в цьому напрямі пезпосередньо з 

самими розробниками цього ПК. 

 Хоча зараз цю програму у нас на кафедрі ПОВ 

Дмитро Чашин викладає так би мовити «на дошці»! 



Використання магістрами 

сучасних цифрових  

технологій під час вивчення 

загальних та  

варіативних дисциплін кафедрою 

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА     



  ELCUT - це комп'ютерна програма для  

  проведення інженерного аналізу та   

  теплотехнічних розрахунків 

огороджуючих конструкцій будівель з 

урахуванням неоднорідності вузлів із метою 

визначення містків холоду . 



Microsoft Project - це програма 
управління проектами, яка створена, 
щоб допомогти менеджеру проекту 
в розробці планів, розподілі ресурсів 
за завданнями, відстеження 
прогресу і аналізі обсягів робіт. 



Rockwool projects 

- калькулятор будівельної 

ізоляції, як помічник  в 

розрахунку необхідної 

товщини утеплювача і 

оцінці економічної 

ефективності її 

установки 



ELPOS - програмне забезпечення 

для розрахунків опалубних 

систем для монолітного 

будівництва 



АВК-5 - программний комплекс 

для розрахунку локальної 

кошторисної документації згідно 

однорівневої методики 

ціноутворення в будівництві, у 

відповідності з вимогами ДБН 


