
 

Силабус навчальної дисципліни 
НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ ТА BIM-ТЕХНОЛОГІЇ В 

БУДІВНИЦТВІ 
 

підготовки             Бакалавр 
                                                                                          (назва освітнього ступеня) 

спеціальності  192 «Будівництво та цивільна інженерія»
  
                                                                                          (назва спеціальності) 

освітньо-професійної  програми 
«Водопостачання та водовідведення» 

                                                                                          (назва освітньої програми)                     

Статус дисципліни Нормативна  
Мова навчання Українська 
Факультет/Інститут* Цивільної інженерії та екології 
Кафедра Нарисної геометрії і графіки 
Контакти кафедри вул. Чернишевського 24 а, каб. 302 (3й поверх головного 

корпусу) 
Викладачі-розробники Сопільняк Артем Михайлович, к.т.н., доц. 
Контакти викладачів Sopilniak.artem@pgasa.dp.ua , (050) 45-254-45 
Розклад занять https://pgasa.dp.ua/timetable/index.html  
Консультації https://pgasa.dp.ua/department/narisgraf/  

Анотація навчальної дисципліни 
Дисципліна охоплює задачі, що сприяють наданню знань та вмінь майбутнім фахівцям 

для викладення та сприймання технічних ідей за допомогою міжнародної мови графічного 
моделювання, креслеників виконаних, а також розвиток просторового уявлення майбутнього 
фахівця, образного сприймання навколишнього середовища, що лежать в основі будь-якої 
творчої діяльності. 
Дисципліна «Нарисна герметрія та bim-технології в будівництві» є комплексною і складається 

з розділів: «Нарисна геометрія», «Інженерна графіка», «Комп'ютерна графіка», які є 
органічним цілим, де одна частина розвиває й доповнює інші. 

Нарисна геометрія є граматикою інженерної графіки. Вона вивчає теоретичні основи 
графічного моделювання тривимірних об'єктів методом проекційних зображень на площині, 
на якому базуються усі інші розділи графічного циклу. Важко назвати технічну дисципліну, 
яка б не застосовувала цей метод. Найчастіше його використовують теоретична механіка, 
теорія механізмів та машин, вища математика, опір матеріалів, деталі машин і т. і. 

Інженерна графіка базується на методі проекційних зображень та вивчає встановлені 
державними стандартами умовності, спрощення і особливості застосування цього методу до 
викладення й читання графічної проектно-конструкторської документації. 
Комп'ютерна графіка у технічному кресленні – це сукупність засобів і методів інтерактивного 
зв'язку конструктора з комп'ютером при розробці конструкторської документації, а також 
сучасний інструмент автоматизації, підвищення якості та прискорення проектування. 

 
Години Кредити 

Семестр 
1 1 

лекції 24  24 - 
лабораторні роботи     
практичні заняття 54  30 24 
Самостійна робота, у т.ч:  117  66 51
підготовка до аудиторних занять 18  6 12 
підготовка до контрольних заходів 3  1 2 
виконання курсового проєкту або роботи     
виконання індивідуальних завдань 56  24 32 
опрацювання розділів програми, які не 
викладаються на лекціях 

10  5 5 

підготовка до екзамену 30 1 30 - 
Форма підсумкового контролю   Екзамен Залік 
 






















