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У статті викладено проблеми впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних технологій комп’ютерного 
моделювання в процесі професійної підготовки архітекторів у межах концепції проектної освіти. Розглянуто засто-
сування проектного навчання на основі ІКТ, яке інтегрує методологію архітектури із сучасними інформаційними та 
педагогічними технологіями, а також новими методами управління навчальним процесом. Подано рекомендації щодо 
методики навчання технологій комп’ютерного моделювання.
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Постановка проблеми. Сучасний рівень і 
темпи розвитку інформаційно-комуніка-

ційних технологій (ІКТ) змушують по-новому 
поглянути на сутність і методику підготовки фа-
хівців-архітекторів, діяльність яких пов’язана з 
проектуванням довкілля, предметних форм, плас-
тичних, світло-колірних властивостей оточення. 
Нині з’явились і невпинно прогресують нові мож-
ливості формоутворення, ускладнюється проектна 
культура, в якій активно використовуються інно-
ваційні ресурси. У зв’язку зі стрімким розвитком 
і поширенням ІКТ важливою складовою сучасної 
освіти стає інформаційно-технологічна, яка є ре-
зультатом інтеграції та конвергенції методів, за-
собів і технологій інформатики з певною галуззю 
діяльності, зокрема, архітектурою. Предметом ін-
формаційно-технологічної освіти є інтелектуальні 
технології створення інформаційного продукту за 
допомогою засобів ІКТ. Водночас, однією з провід-
них у структурі компетентностей особистості нині 
виступає, інформатично-комунікативна, зокрема, 
професійно-інформатична компетентність. Форму-
вання і розвиток цієї компетентності відбувається 
під час наскрізної інформатичної підготовки фа-
хівця у ВНЗ [2, с. 135, 138]. Стосовно архітектур-
ної освіти, провідною метою інформатизації вчені 
вважають формування професійно-інформатичної 
компетентності та, на її основі, – інформаційної 
культури майбутнього архітектора [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам інформаційної підготовки у ВНЗ художньо-
графічного та архітектурного профілю присвячені 
роботи А. Г. Бермус, І. Б. Готської, В. А. Грішина,  
О. Т. Ієвлевої, М. У. Кислюк, Ю. В. Котова,  
В. А. Кніяц, М. Н. Марченко, Л. Я. Нодельмана,  
З. С. Смолова, П. Е. Тюріна, В. І. Хабарова та ін.; засто-
сування ІКТ у проектно-конструкторській діяльності 
вивчали А. І. Берх, О. М. Джеджула, А. А. Добряков,  
Е. Б. Коблякова, В. К. Сидоренко та ін. Окремі ас-
пекти інформатизації архітектурної освіти розгля-
нуті в роботах Н. А. Євдокімової, М. В. Нікольсько-
го, Н. О. Рочегової. Серед українських науковців, 
які розглядають ІКТ у підготовці архітекторів:  
І. В. Бірілло, С. М. Блащук, Ю. О. Дорошенко,  
О. В. Кащенко, Ю. М. Ковальов, К. О. Сазонов, В. О. Ті- 
мохін, В. В. Товбич, О. А. Хлюпін. 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Не зважаючи на численні наукові 
дослідження, питання інформаційної підготовки, 
навчання сучасних ІКТ та їх застосування у про-
фесійній освіті майбутніх архітекторів у ВНЗ по-
требують подальшого вивчення. Важлива роль у 

складному процесі підготовки архітекторів, безпе-
речно, належить технологіям, заснованим на інно-
ваційних формах організації навчально-виховного 
процесу з використанням ІКТ. Тому метою статті є 
аналіз методичних підходів до формування інфор-
маційної культури студентів-архітекторів у ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційна 
культура архітектора – це, передусім, культура 
пошуку, вибору та сприйняття інформації, знання 
законів інформаційного моделювання, автоматизо-
ваного проектування, правил створення інформа-
ційного повідомлення тощо, а також усвідомлення 
масштабів і динаміки інформаційно-ресурсних сис-
тем, що оточують фахівця-архітектора. Концеп-
туальні ідеї інформатизації вищої архітектурної 
освіти полягають у раціональному використанні 
комп’ютеризованих навчальних засобів, а також 
спеціалізованого програмного забезпечення шля-
хом комплексного застосуванні ІКТ у навчальному 
процесі, що дасть змогу викладачам координува-
ти навчальну діяльність студентів у традиційному 
та віртуальному навчальному середовищі, органі-
зувати та забезпечити належну гуманітарну, при-
родничо-наукову, художню, соціально-економічну, 
екологічну, інженерно-проектувальну підготовку 
майбутніх фахівців відповідно до стандартів вищої 
освіти та сучасних вимог ринку архітектури та бу-
дівництва. Ефективне формування інформаційної 
культури архітекторів у ВНЗ передбачає викорис-
тання креативних можливостей ІКТ з метою розви-
тку композиційного мислення студентів відповідно 
до сучасних архітектурних концепцій; застосування 
проектного навчання, організації пошукової та екс-
периментальної діяльності, що підсилює цілеспря-
моване формування професійно важливих якостей 
студентів-архітекторів.

На думку науковців, 3D моделювання, візуаліза-
ція та анімація, нарівні з макетуванням стали стан-
дартом подання демонстраційних матеріалів архі-
тектурних проектів. Завдяки фотореалістичності 
та деталізації, візуалізація проекту дає найбільш 
повне уявлення про об’єкт проектування. Відпо-
відно, необхідно впроваджувати в процес навчання 
архітекторів комп’ютерні технології, які дозволя-
ють розширити формотворчі та художні можли-
вості архітектурного проектування. Зокрема, у про-
цесі навчання архітекторів доцільно застосування 
комп’ютерного живопису (програма Corel Painter): 
штрихи, текстурні заливки, градієнти, шлейфи 
створюються технічними засобами (спеціальні пен-
злі, інтеракція паперу, художні шари, малювання 
по траєкторії, калькування, мікшування образот-
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ворчих засобів та ін.). Комп’ютерна графіка – об-
ласть діяльності, в якій спеціалізовані програми 
використовуються як інструмент для моделювання 
складних просторових, пластичних форм, худож-
ніх якостей конструкцій і матеріалів архітектур-
но-дизайнерської середовища. Упровадження цих 
технологій допомагає урізноманітнити навчальний 
процес, підвищує якість і доступність освіти. Ви-
користання графічних редакторів у процесі навчан-
ня виводить студентів на якісно новий професійний 
рівень, сприяє їх позитивній мотивації до викорис-
тання комп’ютера та самовираження. Комп’ютерна 
графіка стимулює розвиток уяви, образного мис-
лення, сприяє вирішенню проектних завдань [6].

Разом із тим, можливості ІКТ суттєво розшири-
ли сферу інформаційних знань, необхідних у про-
цесі інженерного проектування. Зокрема, ключова 
для майбутнього архітектора дисципліна «Архітек-
турне проектування» підлягає суттєвій модернізації 
в напрямі використання графічних комп’ютерних 
програм, а також спеціалізованого програмного 
забезпечення (архітектурного та будівельно-кон-
структорського).

Одним з пріоритетних напрямів у навчанні ар-
хітекторів сьогодні є опанування методикою по-
будови об’ємно-просторової інформаційної моделі 
об’єкту, отриманої шляхом перетворення реально-
го будівельного об’єкту в інформаційну тривимірну 
комп’ютерну модель з використанням інформацій-
них засобів. Для студентів напряму «Архітектура» 
передбачений курс «Основи комп’ютерного моде-
лювання архітектурних об’єктів», що вивчається у 
третьому (1-а частина) і п’ятому (2-а частина) семе-
страх, у якому студенти повинні засвоїти всі етапи 
і методи моделювання тривимірних об’єктів. Серед 
завдань можна виділити: формування основних ком-
понентів проектної культури студентів і залучення 
їх до проектної діяльності за допомогою вивчення 
основ 3D моделювання та анімації (для створення та 
візуалізації проектів); набуття і розвиток практич-
них умінь і навичок створення та побудови різних 
тривимірних моделей, сцен, анімації, видів компо-
зицій для розробки макетів, рекламних матеріалів; 
архітектурних форм, ландшафту та дизайну. 

Отже, метою профільного курсу є забезпечення 
теоретичних знань у галузі комп’ютерної графіки і 
на цій основі – вмінь і навичок використання спеціа-
лізованих програм у навчальній і подальшій профе-
сійній проектній діяльності, зокрема, при створенні 
інформаційної моделі архітектурного об’єкту. Про-
те реальна практика свідчить про нагальну потребу 
вдосконалення методики вивчення інформаційного 
моделюванням у ВНЗ [3, с. 4], адже архітектор по-
винен досконало вміти створювати будь-які форми 
і візуалізувати всі свої творчі задуми.

Навчання архітекторів і дизайнерів техніці ви-
раження творчого задуму за допомогою 3D-графіки 
передбачає окремий навчальний курс і відбуваєть-
ся, як правило, протягом одного семестру. На по-
гляд викладачів-практиків, для розвитку навичок 
тривимірного моделювання та проектної графіки 
необхідно набагато більше часу. У програму курсу, 
в якому чергуються теоретичні та практичні занят-
тя, входить: знайомство з інтерфейсом програми, 
вивчення сплайнів, Loft моделювання, початковий 
рівень POLY моделювання, робота з модифікато-
рами, з простими матеріалами і текстурами, поста-
новка освітлення і рендерінг стандартними засоба-
ми програми. Цього достатньо лише для створення 
простої сцени проектованого об’єкта. 

Обмежені знання не дають можливості сту-
дентам створювати досконалий фотореалістичний 

проектний продукт, оскільки для цього необхідно 
більш глибоко вивчити створення складних і скла-
дених матеріалів, навчитись працювати з великою 
кількістю скриптів і плагінів (наприклад, викорис-
тання дерев у сцені без перевантаження пам’яті 
комп’ютера, створення снігу, води та інших нату-
ралістичних об’єктів). Додаткові навички потре-
бують часу на їх осягнення, вимагають детально-
го опрацювання, однак не викладаються разом зі 
стандартними інструментами графічних програм. 
Подальше оволодіння графічними програмами сту-
денти виконують самостійно, шукаючи інформацію 
в Інтернеті, посібниках, неформальній освіті.

Під час вивчення геометричного моделювання 
в архітектурному дизайні студенти-архітектори 
мають ознайомитися з сучасними комп’ютерними 
графічно-інформаційними технологіями та опано-
вувати методи і інструментальні програмні засоби 
геометричного моделювання стосовно архітектур-
ного дизайну. При цьому основою геометричного 
моделювання виступає теорія параметризації, ме-
тодологічний і математичний апарат прикладної 
геометрії, а інтегральною метою навчання визначе-
но розвиток логічного й алгоритмічного мислення 
майбутнього архітектора [2, с. 137].

Завданням вивчення комп’ютерних інструмен-
тальних засобів архітектурного проектування є 
ознайомлення з використовуваними в архітектур-
ному проектуванні інструментальними програмними 
засобами, їх функціональним призначенням і мож-
ливостями. Студенти вивчають інтерфейс і на почат-
ковому рівні опановують роботу в середовищі систем 
автоматизованого проектування. Основний акцент 
робиться на формуванні технологічних уявлень про 
діяльність архітектора з використанням ІКТ. У про-
цесі вивчення комп’ютерних технологій в архітек-
турному проектуванні студенти мають на мінімаль-
но достатньому рівні опанувати необхідні сучасному 
архітектору комп’ютерні технології та відповідні ін-
струментальні програмні засоби. Комп’ютер з про-
фесійним архітектурно-будівельним програмним 
забезпеченням розглядається як універсальний за-
сіб діяльності архітектора. Зважаючи на необхід-
ність використання низки різних спеціалізованих 
прикладнних програм, належна увага приділяється 
вивченню міжпрограмного інтерфейсу як основи об-
міну графічною інформацією між різними програ-
мами [2, с. 136-137]. Для виконання архітектурної 
візуалізації найчастіше використовують: AutoCAD, 
ArchiCAD, Atlantis R, 3ds Max.

Поглиблене навчання комп’ютерних техноло-
гій відбувається під час архітектурно-дизайнер-
ського проектування в поєднанні з поступовим 
опануванням програми 3ds Max протягом усього 
навчання [4]. Шляхом багаторазових повторень 
прийомів формоутворення під час виконання кур-
сового проектування навички оперування інстру-
ментарієм графічної програми мають перейти 
на підсвідомий рівень аж до розвитку психосо-
матичних моторних реакцій майбутнього фахів-
ця. Методично грамотно і послідовно побудовані 
комплексні проектні та графічно-технічні завдан-
ня підібраного ряду типологічно різноманітних 
об’єктів архітектурного проектування дозволяють 
студентам поєднувати основоположні інструменти 
графічної програми з індивідуальними авторськи-
ми підходами для вираження своїх творчих ідей. 
Таким чином, відбувається індивідуалізація на-
вчання кожного студента, що дуже важливо для 
розвитку творчого бачення майбутніх архітекто-
рів. Упродовж першого-другого років навчання 
студенти виконують курсові проекти з архітек-
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турного проектування переважно традиційними 
методами. Упровадження комп’ютерних засобів і 
технологій у навчальний процес з архітектурного 
проектування відбувається поступово, починаючи 
з третього курсу, а обов’язковим є на четвертому 
курсі. До дипломного проекту як випускової ква-
ліфікаційної роботи висувається вимога: проекту-
вання та підготовка пояснювальної записки і екс-
позиції виконуються виключно із використанням 
комп’ютерних засобів і технологій [2]. 

Внаслідок усіх зазначених заходів випускники 
ВНЗ успішно розробляють і застосовують на прак-
тиці сучасні інструменти та технології автоматиза-
ції архітектурного проектування [5, с. 15.]:

- технології автоматизованого проектування ар-
хітектурних об’єктів на основі інтегрованої інфор-
маційної моделі будівлі (BIM – building information 
model);

- імітаційне моделювання процесів проектуван-
ня та експлуатації об’єктів;

- засоби управління архітектурними проек-
тами, в тому числі, із застосуванням технології 
4D-моделювання як фактор конкурентної переваги 
архітектурно-проектних організацій;

- тривимірна візуалізація та реконструкція ар-
хітектурних об’єктів, моделювання культурно-істо-
ричної міського середовища;

- автоматизоване проектування мультикомфорт-
них швидкомонтованих екологічних будівель на 
основі енергозберігаючих технологій, застосування 
технологій «розумний дім»; «зелені» стандарти;

- застосування геоінформаційних технологій для 
моделювання та прив’язки об’єктів до території та 
ландшафту;

- віртуалізація міського середовища – доповнена 
реальність, проекційні технології (3D-маппінг);

- мультимедіа технології для презентації архі-
тектурно-містобудівельних об’єктів і проектів.

Майбутній архітектор повинен вміти викорис-
товувати всі можливості комп’ютерної техніки, по-
єднувати інтелектуальну працю з електронними 
можливостями сучасних ІКТ. Сформувати такі на-
вички можливо лише у процесі наскрізної інформа-
тичної підготовки, що забезпечить інтенсифікацію 

навчально-виховного процесу, індивідуалізацію на-
вчання; використання форм та методів, спрямова-
них на творчий особистісний і професійний розви-
ток і саморозвиток майбутніх фахівців-архітекторів 
[1, с. 16]. У межах концепції проектного освіти сту-
денти мають можливість повністю засвоїти зміст 
проектної діяльності та технологій комп’ютерного 
моделювання, зокрема ВІМ.

Проблеми, з якими стикаються ВНЗ під час 
упровадження технологій комп’ютерної графіки та 
візуалізації: недостатнє матеріально-технічне за-
безпечення; висока вартість апаратного та ліцен-
зійного програмного забезпечення для створення 
автоматизованого робочого місця; вибір з маси до-
ступних графічних програм, придатних для вико-
ристання в якості навчальних засобів; відсутність 
єдиного навчально-методичного забезпечення; не-
достатній обсяг навчального часу, відведеного пла-
нами і програмами на вивчення ІКТ; потреба до-
даткової підготовки і сертифікації викладачів. Ці 
проблеми мають бути централізовано вирішені для 
ефективного застосування методики навчання май-
бутніх архітекторів засобами ІКТ. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, інформатична підготовка у 
ВНЗ архітектурного профілю закладає базу, на 
якій нарощується весь подальший арсенал про-
фесійних знань і вмінь, необхідних кожному ар-
хітекторові-практику. Можливості інформаційних 
технологій, які дозволяють вирішувати складні 
проектно-композиційні завдання, сприяють фор-
муванню професійного мислення та розкриттю 
творчого потенціалу студентів та, водночас, по-
требують спеціальних методів архітектурної осві-
ти. З огляду на специфіку професійної діяльності 
архітекторів, інтеграція ІКТ у систему архітектур-
ної освіти найбільш ефективна у формі проектної 
організації навчальної діяльності, спрямованої на 
розвиток творчого мислення, проектних методів 
діяльності та формування інформаційної культури 
майбутніх фахівців. Подальші дослідження перед-
бачають розроблення й упровадження ефективних 
технологій формування інформаційної культури 
студентів-архітекторів у ВНЗ.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ

Аннотация
В статье изложены проблемы внедрения в учебный процесс современных информационных технологий ком-
пьютерного моделирования в процессе профессиональной подготовки архитекторов в рамках концепции про-
ектного образования. Рассмотрено применение проектного обучения на основе ИКТ, которое интегрирует ме-
тодологию архитектуры с современными информационными и педагогическими технологиями, а также новыми 
методами управления учебным процессом. Поданы рекомендации относительно обучения технологий компью-
терного моделирования.
Ключевые слова: методика, информационные технологии, технологии компьютерного моделирования, трехмерное 
моделирование, профессиональная подготовка, проектное образование.
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METHOD OF FORMING OF FUTURE ARCHITECTS’ INFORMATIVE CULTURE 

Summary
In article is considered problems of the introduction in scholastic process modern information technologies modeling in 
process of the architects training within the framework of concept of the development of the design formation. The use 
of project-based training of ICT methodology that integrates architecture with modern information and educational 
technology, as well as new methods of learning management is considered. Happen to the recommendations on 
methods of mastering technology computer modeling.
Keywords: methods, information technologies, technologies of computer modeling, three-dimensional modeling, 
training, design formation.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
СФЕРИ ТУРИЗМУ У РАМКАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ОСВІТИ

Василишина Н.М.
Національний авіаційний університет

У рамках нашого долідження акцентувано увагу на теоретичних аспектах фахової підготовки майбутніх фахівців 
сфери туризму у Туреччині та в Україні. Зауважено, що одним із факторів ефективної іншомовної фахової підготовки 
вищезазначених фахівців є не лише формування теоретичних і практичних знань, вмінь та здатностей, але і вміння 
самостійно вирішувати проблемні завдання і взагалі були спроможним працювати самостійно. На основі теоретич-
ного аналізу стану проблеми у Туреччині та Україні, розроблено практикуму «Англійська для сфери туризму» для 
фахівців з туристичної галузі. Структуриний апарат методичної розробки інтегрував десять частин, кожна з яких 
виконує конкретну функцію. 
Ключові слова: майбутні фахівці сфери туризму, сучасна освіта, зарубіжна освіта, професійна підготовка, практикум, 
іншомовна комунікативна компетентність.
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Постановка проблеми. Стрімкі процеси глоба-
лізації, міжнародної інтеграції, входження 

країни до освітнього простору, а також масштаб-
ність і гострота виникаючих у сучасному світі со-
ціальних, культурних й економічних проблем зу-
мовлюють актуальність пошуку оптимальних 
шляхів підготовки майбутніх фахівців напряму 
підготовки «Туризм» з новим мисленням, професій-
но мобільних, готових до самостійного та якісного 
розв’язання професійних завдань. Розвиток турис-
тичного співробітництва із закордонними країнами, 

організація пакетних турів як для компаній, так і 
для окремих клієнтів, забезпечення бездоганного 
обслуговування, надання житлових послуг, сприян-
ня налагодженню стосунків з іноземними партнера-
ми, а також позитивне безконфліктне розв’язання 
проблемних ситуацій в рамках туристичної сфери. 

Зростаючі потреби сучасного глобалізованого 
інформаційного суспільства у фахівцях з високим 
рівнем іншомовної компетенції змушують здійсню-
вати орієнтацію освітньої політики вищої школи на 
взаємозв’язок професії та мови, зближення турис-


