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АРХІТЕКТУРА &

МІСТОБУДУВАННЯ

Факультет  Архітектури, 
Будівництва  та  Дизайну



ЧОТИРИ !!!
професії супроводжують людину

всю її багатовікову історію

землероб
лікар

учитель



зодчий – одна з 
фундаментальних людських професій

“Зодчество" пов’язане зі створенням 
необхідних умов, певного середовища для 
життєдіяльності окремої людини і 

різних людських спільнот

Таке середовище має бути 
функціональним, комфортним

і природовідповідним. 



Тому професорсько-викладацький склад кафедри
архітектури бачить 

у майбутніх архітекторах-зодчих потенційних
кваліфікованих творців

штучного середовища у природному
на основі

гармонізації стосунків природа–суспільство
та забезпечення

комфортної життєдіяльності
окремої людини і груп людей

І цілеспрямовано робить для цього

УСЕ, ЩО ПОТРІБНО
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зодчество

живопис

+
архітектурне проєктування

+
будівництво



Для успішного опанування 
професії архітектора

абітурієнт повинен мати 
розвинену просторову уяву, 

творчі здібності до проєктної 
художньо-графічної діяльності, 

вміти добре малювати та 
будувати креслення,             

мати розвинене відчуття 
гармонії під час розв’язання 

складних композиційних завдань





Мета і зміст діяльності архітектора 
століттями  залишаються незмінними.

А методи і засоби діяльності архітектора 
зумовлюються вимогами часу. 

Нині – це досконале володіння 
сучасним інструментарієм. 

Насамперед

комп’ютерними засобами, 
методами і технологіями



У НАУ здійснюється 
спеціалізована підготовка 
архітекторів за напрямком

"Комп’ютерні технології 
архітектурного 
проєктування             

в умовах                  
сталого розвитку"



В умовах інформатизації суспільства 
комп’ютерні технології стають
єдиною технологічною основою

усіх видів архітектурної діяльності.

А визначальною особливістю впровадження 
комп’ютерних технологій

в архітектурне проєктування 
є перехід від розрізнених операцій 
щодо розв’язання окремих задач до

єдиного проєктного процесу
на основі єдиної цифрової моделі об’єкта
BIM (Building Information Model) у складі
технології інформаційного моделювання 

будівель.





На прикладі процесу проєктування
архітектурного об’єкту 
продемонструємо спектр 

використовуваних комп’ютерних 
інструментальних програмних 
засобів, які має опанувати 

сучасний архітектор. 
Причому, під час виконання 
однотипних робіт зазвичай 
використовується кілька 

функціонально тотожних програм.



Архітектурне проєктування

Проєктування
+

Документування
Дизайн

(віртуальне моделювання 
предметного середовища)

Allplan NEMETSCHEK
Autodesk Revit Architecture
ArchiCAD GraphiSoft
САПФІР   ЛІРА
ArCon Eleco

AutoCAD + VisualLisp

AutoCAD Architecture

IFC-Viewer

Autodesk 3D Studio Max
3D Studio VIZ R3i

Maxon Cinema 4D
Rhino

Allplan NEMETSCHEK
Autodesk Revit Architecture

ArchiCAD GraphiSoft
ArCon Eleco

AutoCAD + VisualLisp



Архітектурне проектування

Проектування
+

Документування
Дизайн

(віртуальне моделювання 
предметного середовища)

Adobe Photoshop
Corel PHOTO-PAINT
GIMP
MS PowerPoint 
MS Publisher
Adobe InDesign
Adobe Acrobat
Adobe Flash Professional
Maxon Cinema 4D
Foxit Reader
ACDSee

Adobe Photoshop
Corel PHOTO-PAINT

GIMP
CorelDRAW

Adobe Illustrator
QuarkXPress
MS Publisher

Adobe InDesign
Adobe Acrobat

Foxit Reader
MS Word

Презентація
(динамічна демонстрація –

слайдова або відео)

Експозиція
(статична поліграфічна 

ілюстрація)

Демонстраційна візуалізація



Allplan NEMETSCHEK
Autodesk Revit Architecture

ArchiCAD GraphiSoft
САПФІР   ЛІРА
ArCon Eleco

AtoCAD + VisualLisp
AutoCAD Architecture
Autodesk Revit MEP

Autodesk 3D Studio Max
3D Studio VIZ R3i
Maxon Cinema 4D

Adobe Flash Professional
Rhino

Adobe Photoshop
Corel PHOTO-PAINT

GIMP
MS PowerPoint 
MS Publisher

Adobe InDesign
QuarkXPress

Adobe Acrobat
CorelDRAW

Adobe Illustrator
MS Word

Foxit Reader
ACDSee



Безсумнівним лідером
в галузі архітектурно-будівельних 

ВІМ-технологій є концерн 
Nemetschek, Німеччина –
розробник і власник 
багатофункціональної 

САПР Allplan
як ВІМ - платформи



Впровадження ліцензійної 
САПР  Allplan

у навчальний процес

результат співпраці 
ФАБД   НАУ 
з компанією 

Allbau Software GmbH
(представник концерну Nemetschek)





Системна інтеграція архітектурного проєктування та фахово-
інформатичної підготовки майбутніх архітекторів в НАУ

Згідно з концепцією підготовки майбутніх 
архітекторів Б.Г. Бархіна, в основу якої покладено 
наскрізне архітектурне проєктування



Збереження і розвиток 
людської цивілізації

"сталий розвиток" 
світового супільства



Організація Об’єднаних Націй:
сталий розвиток означає розвиток, 

який "задовольняє потреби 
нинішнього покоління, не ставлячи 
під загрозу можливості майбутніх 
поколінь задовольняти свої власні 

потреби". 
Це нова парадигма

суспільного зростання у ході його
поступального розвитку.



О С В І Т А
вища архітектурна освіта

Концепція
сталого розвитку (компоненти)

соціальна економічнаприродоохоронна



Майбутні архітектори

творці штучного середовища у природному 
на основі 

гармонізації стосунків 
природа–суспільство

та забезпечення 
комфортної життєдіяльності 
окремої  людини і груп людей

Екологізація архітектурної освіти передбачає 
насичення її змісту екологічним матеріалом. 



Умови вступу
В НАУ підготовка майбутніх архітекторів здійснюється

за ОС "Бакалавр" та ОС "Магістр".
Терміни навчання:

за освітнім ступенем «бакалавр»:
на базі повної загальної середньої освіти –

3 роки 10 місяців (очна); 
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

– 2 роки 10 місяців (очна);
за освітнім ступенем «магістр»:

1 рік 4 місяці (очна, заочна).



Творчий конкурс: рисунок, композиція



Критерії оцінювання завдання
творчого конкурсу з рисунку:

 розмір зображення;
 компоновка зображення на площині паперу;
 передача пропорцій зображуваних об’єктів;
 перспектива зображуваних форм;
 правильність побудови форм та деталей об’єктів;
 об’ємність форми об’єктів, співвідношення світла
та тіні, передача тональних співвідношень;
 відображення матеріалу та фактури;
 виявлення просторових співвідношень у 
розташуванні предметів;
 техніка виконання рисунку;
 цілісність та художня виразність рисунку.







Критерії оцінювання завдання
творчого конкурсу з композиції :

 відповідність композиції заданій умові: накладання, 
врізування геометричних фігур або інше, умови симетрії, 
асиметрії тощо;
 відповідність кількості заданих елементів, їх
геометричних форм заданим, правильність їх зображення;
 закономірність та виразність композиції в цілому;
 правильність виконання наочних зображень та
ортогональних проєкцій;
 якість компоновки креслень, наочного зображення, 
пошукових варіантів, написів на аркуші;
 якість лінійної графіки та світлотіньового виявлення
об’ємності зображуваних форм, застосування кольору для
виявлення якостей композиції;
 досягнення цілісності компоновки зображення на аркуші.







Навчання майбутніх архітекторів 
ОС "Бакалавр” і ОС "Магістр" 

завершується підготовкою і захистом 
кваліфікаційної випускової роботи,           

у якій передбачається 
аналітичне дослідження та

архітектурне проєктування певного об’єкту
із застосуванням

сучасних комп’ютерних технологій
та відповідних

інструментальних програмних засобів



ЕКСПОЗИЦІЯ
дипломних проєктів спеціалізації

“Дизайн архітектурного середовища”
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ЕКСПОЗИЦІЯ
дипломних проєктів спеціалізації

“Дизайн архітектурного середовища”























Комплексне дипломне проєктування з використанням САПР
Allplan. Робота спрямована на міжнародну співпрацю з фахівцями
у сфері комп'ютерних технологій (Німеччина) при комплексному
проєктуванні «Науково-впроваджувального центру безпілотної
авіації Національного авіаційного університету» з використанням
САПР Allplan та спільне дизайн-проектування студентів-
архітекторів і студентів-інженерів-будівельників НАУ.

Цей проєкт 
переміг на 

міжнародному 
студентському 

конкурсі 
«Комплексний 

дипломний проєкт, 
зроблений з 

використанням 
САПР Allplan»

з головним 
призом –

організованим і 
оплаченим 

стажуванням у 
Німеччині.

Інноваційний підхід до навчального процесу







Сфера професійної діяльності випускників:
• проєктування будівель та споруд;
• проєктування міст, районів, площ, садово-паркових об’єктів;
• ландшафтний дизайн;
• розробка дизайн-проєктів інтер’єрів приміщень;
• розробка віртуальних 3D-моделей, підготовка графічної 
документації (креслень) та виконання розрахунків;
• координація процесу розробки проєктної документації на 
всіх етапах;
• авторський нагляд за будівництвом архітектурних об’єктів;
• викладання у закладах загальної середньої, професійно-
технічної та вищої освіти;
• науково-дослідна діяльність;
• реклама і маркетинг;
• графічний дизайн і веб-дизайн;
• rомп’ютерна анімація та ком’пютерні ігри.



Наведений перелік можливих сфер 
діяльності архітектора є далеко неповним. 
Оскільки діяльність людини з архітектурною 
освітою досить широка й не замикається 
виключно на архітектурному проєктуванні.

Тому кожний дипломований архітектор 
завжди знайде собі роботу за власним 

уподобанням.



Студентське життя в НАУ не обмежується 
освітньою діяльністю.

І є яскравим, розмаїтим та багатим
на усілякі заходи й події.

Найкраще про життя студентів-архітекторів 
розкажуть фотографії з їхнього життя.







Життя 
кафедри 
архітектури в 
фотографіях















Семінари з ALLPLAN



Семінари з ALLPLAN



Переходимо до другої частини 
презентації.

Завантаження файла 
2_Профорієнтація2021.pptx




