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Навчальний 
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вносяться 

зміни 
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робочої програми з 

описом змін 

Зміни розглянуто і схвалено 

Дата та номер прото-

колу засідання кафед-

ри 

Завідувач кафедри 

 

Гарант осві-

тньої про-

грами 
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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1.  Назва ОК ОК 16 Основи архітектурної композиції 

2.  Факультет/кафедра Будівельний факультет, кафедра архітектури та інженерних вишу-

кувань 

3.  Статус ОК Обов’язковий компонент 

4.  Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 

яких є ОК для (запов-

нюється для 

обов’язкових ОК) 

Освітньо-професійна програма «Архітектура та містобудування» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 

«Архітектура та містобудування» кваліфікація: бакалавр архітекту-

ри. 

5.  ОК може бути запропо-

нований для (заповню-

ється для вибіркових 

ОК) 

 

6.  Рівень НРК 6 рівень 

7.  Семестр та тривалість 

вивчення 

Денне – 1 семестр,15 тижнів; 2 семестр, 15 тижнів  

 

8.  Кількість кредитів 

ЄКТС 

Денне – 5 

9.  Загальний обсяг годин 

та їх розподіл  

Контактна робота(заняття) 

Денна 

Самостійна робота 

Лекційні 

30 

Практичні 

/семінарські 

46 

Лабораторні 

- 

 

74 

10.  Мова навчання українська 

11.  Викладач/Координатор 

освітнього компонента  

к. арх., доцент Бородай Артем Сергійович 

10.1 Контактна інформація кабінет 431е; т. +380996447904; tyomaboroday@gmail.com 

12.  Загальний опис освіт-

нього компонента 

Освітній компонент «Основи архітектурної композиції» є складо-

вою підготовки бакалавра архітектора, спрямований на набуття на-

вичок та вмінь закономірного поєднання об’ємів та просторів у цілі-

сну, гармонійну архітектурну форму як в абстрактних теоретичних 

роботах, так і в прикладних композиціях із конкретно заданими 

функцією та стилістикою. 

13.  Мета освітнього компо-

нента 

Розвиток об’ємно-просторового сприйняття, уяви та мислення і 

розуміння основних видів композиції та закономірностей досягнен-

ня композиційної гармонії. 

14.  Передумови вивчення 

ОК, зв'язок з іншими 

освітніми компонента-

ми ОП 

1. Освітній компонент базується на знаннях з таких освітніх ком-

понентів  як:  Архітектурне проектування, Рисунок, живопис, 

скульптура 

2. Освітній компонент є основою для  таких освітніх компонентів  

як:  Основи архітектурної та комп’ютерної графіки, Архітектур-

не проектування, Дизайн архітектурного середовища. 

15.  Політика академічної 

доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти 

передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань по-

точного та підсумкового контролю результатів навчання; посилання 

на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомо-

стей; дотримання норм законодавства про авторське право; надання 

mailto:tyomaboroday@gmail.com
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достовірної інформації про результати власної навчальної або нау-

кової діяльності. 

Порушенням академічної доброчесності при вивченні ОК  «Основи 

архітектурної композиції» вважаються : академічний плагіат, акаде-

мічне шахрайство (списування, обман, видавання кимось виконаної 

роботи за власну), використання електронних пристроїв під час під-

сумкового контролю знань. 

За порушення  академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

Академічний плагіат – оцінка 0 , повторне виконання завдання. 

Академічне шахрайство – анулювання отриманих балів; повторне 

проходження оцінювання; повторне виконання не самостійно вико-

наної роботи;  

Використання електронних пристроїв під час підсумкового кон-

тролю знань – відсторонення від виконання роботи, оцінка 0, по-

вторне проходження підсумкового контролю 

16.  Посилання на курс у 

системі Moodle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ПРО-

ГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ   
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Результати навчання за ОК: 

Після вивчення освітнього компонента 

студент очікувано буде … 

  

Програмні результати навчан-

ня, на досягнення яких спря-

мований ОК (зазначити номер 

згідно з нумерацією, наведе-

ною в ОП)
1
 

 

Як оцінюється РНД 

Р
Н

0
4
 

Р
Н

0
5
 

Р
Н

1
1
 

Р
Н

1
8
 

Р
Н

1
9
 

 

 

 

 

 

ДРН 1. Здатен розуміти загальні умови 

формування цілісних гармонійних об’ємно-

просторових композицій композицій 
+ + +  + 

Творче-практичне завдання, 

творча підсумкова робота, 

залік 

ДРН 2. Здатен формувати окремі елементи і 

форми в гармонійні групи за визначеними 

композиційними властивостями 
  +   

Творче-практичне завдання, 

творча підсумкова робота, 

залік 

ДРН 3. Здатен використовувати компози-

ційні закономірності для створення гармо-

нійних форм 
+  + + + 

Творче-практичне завдання, 

творча підсумкова робота, 

залік 

ДРН 4. Здатен створювати цілісні, системні 

гармонійні композиції на теоретичному і 

прикладному рівнях 
 + +  + 

Творче-практичне завдання, 

творча підсумкова робота, 

залік 

 

3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ) 

 

Тема. 

Перелік питань, що будуть розглянуті в 

межах теми 

Розподіл в межах загального бю-

джету часу 

Рекомендована літе-

ратура
2
 

Аудиторна робота 

дена 

Самостійна 

робота 

Лк П.з / 

семін. з 

Лаб. з.   

Тема 1. Роль композиції в архітектурній 

освіті. 

- Визначення поняття композиції; 

- Короткі відомості про історію розвитку 

теорії композиції; 

- Мета і завдання курсу архітектурної 

композиції; 

- Основні поняття об’ємно-просторової 

композиції; 

- Підготовка інструментів і засобів для 

виконання практичних робіт; 

- Виконання композиційної площинної 

клаузури «Архітектурна тема». 

- Побудова складного метричного ряду. 

2   - 4 8, 9, 10, 11, 12 

                                           
1
Має відповідати Матриці забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої про-

грами, зазначається для обов’язкових освітніх компонентів ОП І та ІІ рівня, для усіх (обов’язкових та вибіркових ОК) 

ОП ІІІ  
2
Конкретне джерело із основної чи додатково рекомендованої літератури  
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Тема 2. Основні види композиції.   

- Загальні положення про різновиди ком-

позиції; 

- Загальні риси площинної композиції; 

- Загальні риси  фронтальної композиції; 

- Загальні риси обʼємної композиції; 

- Загальні риси глибинно-просторової 

композиції; 

- Приклади композицій; 

- Виконання 2-х варіантів ескіз-ідеї фрон-

тальної композиції на форматі А5; 

Побудова складного метричного ряду. 

2 2 - 4 7, 8, 9, 10 

Тема 3. Об’єктивні властивості 

об’ємно-просторових форм.  

- Поняття форми і поняття архітектур-

ної форми; 

- Сприймання форми, аналіз ознак та їх 

синтез; 

- Категорії об’ємно-просторової компо-

зиції; 

- Геометричні характеристики форми. 

Величина форми. Розташування форми 

у просторі; 

- Масивність і просторовість форми; 

- Фактура;  

- Виконання 2-х варіантів ескіз-ідеї 

об’ємної композиції на форматі А5; 

- Побудова мішаних рядів. 

2 2 - 4 3, 6, 8, 9, 10 

Тема 4. Основні закономірності побудови 

об’ємно-просторових форм.  

- Тектоніка; 

- Симетрія, як спосіб впорядкування 

форми; 

- Статика і динаміка; 

-  Візуальне об’єднання елементів форми 

та рівновага мас як основні засоби орга-

нізації цілісності форми;  

- Способи поєднання елементів при по-

будові об’ємно-просторових форм; 

- Виконання 2-х варіантів ескіз-ідеї гли-

бинно-просторової композиції на форматі 

А5; 

- Побудова комбінаторики. 

2   - 4 7, 9, 10, 12 

Тема 5. Колір і тон та їх властивості в 

композиції.  

- Знайомство з поняттям колір та основ-

ними його категоріями; 

- Спектральне коло. Кольорові засоби 

композиції; 

- Кольорова гармонія; 

- Кольоровий тон, чистота і насиченість 

кольору в композиції; 

- Виконання фронтальної композиції в 

пластиліні. 

2   - 4 3, 4, 8,  9, 10, 11 

Тема 6. Умови і механізми утворення 

рядів у композиції.  

- Метричний і ритмічний порядок; 

2   - 4 2, 5, 6, 9, 10 
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- Особливості утворення простих і склад-

них метричних рядів; 

- Особливості утворення ритмічних рядів; 

- Види ритмічних поєднань;  

- Математичні закономірності ритмічних 

рядів;  

- Виконання об’ємної композиції в плас-

тиліні. 

Тема 7. Відношення, пропорції і 

сумірність у об’ємно-просторовій ком-

позиції.  

- Загальні положення про пропорції і 

сумірність у композиції;  

- Раціональні відношення;  

- Модуль як основа  раціональної пропо-

рційної системи; 

- Ірраціональні відношення – пропорції;  

- Гармонійні пропорції; 

- Виконання глибинно-просторової ком-

позиції в пластиліні. 

2   - 6 4, 6, 8, 9, 10 

Всього осінній семестр: 14 16 - 30  

Тема 8. Загальні положення архітектур-

ної композиції.  

- Особливості архітектурної композиції;     

- Основні цілі архітектурної композиції; 

- Основні завдання архітектурної компо-

зиції;  

- Засоби архітектурної композиції;  

- Аналіз   пластилінових ескізів компози-

цій з минулого семестру;  

- Підготовка та фотофіксація з різних 

ракурсів ескізів фронтальної, об’ємної і 

глибинно-просторової композицій. 

2 2 - 4 1, 2, 4, 7, 10 

Тема 9. Об’єктивні властивості архіте-

ктурних форм. 

- Загальні уявлення про форму і архітек-

турну форму; 

- Розміри як об’єктивна властивість фор-

ми;   

- Геометрична характеристика форми. 

Орієнтація форми у просторі;  

- Світлота, колір, фактура і текстура;  

- Розчленованість форми та її членування 

на число елементів;  

- Розробка варіанту ескіз-ідеї композиції 

громадської будівлі  на основі фронталь-

ної композиції;  

- Розробка варіантів ескіз-ідеї композиції 

житлової будівлі  на основі фронтальної 

композиції. 

2 4 - 6 2, 3, 7, 10 

Тема 10. Основні закономірності і прин-

ципи формування архітектурних компо-

зицій. 

- Основоположні закономірності утво-

рення композиції; 

- Основні засоби, що застосовуються при 

2 4 - 4 2, 3, 8, 10, 12 
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формуванні композиції; 

- Роль композиційного центру і під 

центрів у композиції; 

- Загальні закономірності застосування 

кольору при формуванні архітектурних 

композицій; 

Тема 11. Функціональна організація 

об’ємно-просторової структури.  

- Зв’язок формоутворення з функцією 

архітектурного об’єкту; 

- Типи планувальних рішень;  

- Основні види композицій; 

- Фронтальні і площинні композиції; 

- Об’ємні композиції;  

- Глибинно-просторові композиції; 

- Замкнуті композиції. Відкриті компози-

ції;  

- Розробка варіанту ескіз-ідеї композиції 

громадської будівлі  на основі об’ємної 

композиції; 

- Розробка варіантів ескіз-ідеї композиції 

житлової будівлі  на основі об’ємної 

композиції. 

2 4 - 6 4, 5, 7, 10 

Тема 12. Тектонічна організація об’ємно-

просторової структури.  

- Роль матеріалів і конструкцій у втіленні 

функціональної і об’ємно-просторової 

структури будівель; 

- Поняття тектоніки в архітектурі; 

- Тектоніка стінових конструкцій; 

- Тектоніка стійково-балочних кон-

струкцій; 

- Тектоніка консольних конструкцій. 

Тектоніка каркасних конструкцій; 

- Тектоніка сучасних будівельних кон-

струкцій;  

- Загальні принципи виявлення тектоніки; 

- Розробка варіанту ескіз-ідеї композиції 

громадської будівлі  на основі глибинно-

просторової композиції;  

- Розробка варіантів ескіз-ідеї композиції 

житлової будівлі  на основі глибинно-

просторової композиції. 

2 4 - 6 2, 7, 10 

Тема 13. Естетична організація об’ємно-

просторової структури.  

- Цілісність архітектурних композицій;  

- Рівновага мас як засіб організації фор-

ми; - Упорядкованість архітектурних 

форм; 

- Співрозмірність і архітектурний масш-

таб;  

- Оптичні ілюзії;  

- Пропорції і подібність;  

- Розгляд та затвердження варіантів ескіз-

ідей громадських та житлових будівель 

на основі пластилінових макетів;  

2 4 - 6 2, 7, 10 
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- Робота над ескізом архітектурної ком-

позиції на основі об’ємної  композиції. 

Тема 14. Пропорціонування в архітек-

турі. 

- Поняття пропорціонування;  

- Геометричні прийоми узгодження ча-

стин і цілого;  

- Арифметичні прийоми узгодження ча-

стин і цілого;  

- Єдина модульна система;  

- Зв'язок пропорціонального устрою з 

розмірами людини;  

- Робота над ескізом архітектурної ком-

позиції на основі фронтальної компози-

ції; 

- Робота над ескізом архітектурної ком-

позиції на основі глибинно-просторової 

композиції. 

2 4 - 4 1, 3, 7, 10 

Тема 15. Засоби архітектурної компо-

зиції і їх роль у творчому процесі.  

- Групи засобів архітектурної композиції;  

- Засоби організації структури архітек-

турних творів;  

- Засоби гармонізації архітектурної фор-

ми; 

- Засоби, що збільшують емоційний 

вплив архітектурної форми;  

- Композиційні закономірності загально-

го характеру;  

- Розгляд та затвердження ескізів архітек-

турних композицій. Вибір найбільш оп-

тимального варіанту для роботи начисто;  

- Виконання залікової роботи з архітек-

турної композиції начисто. Робота над 

чистовиком остаточно погодженого 

варіанту  архітектурної композиції;  

- Оформлення роботи і підготовка до 

здачі. 

2 4 - 8 1, 2, 7, 10 

Всього весняний семестр: 16 30 - 44  

Всього  30 46 - 74  

 

4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

ДРН Методи викладання (робота, що буде 

проведена викладачем під час аудитор-

них занять, консультацій) 

Кіль-

кість 

годин  

Методи навчан-

ня (які види на-

вчальної діяльно-

сті має виконати 

студент самостій-

но) 

Кіль-

кість 

годин 

ДРН 1. Здатен 

розуміти зага-

льні умови фо-

рмування ціліс-

них гармоній-

них об’ємно-

просторових 

Словесні методи – пов’язані з пояс-

ненням загальних умов фомування 

об’ємно-просторової композицій 

Демонстраційні  методи – пов’язані із 

наочною демонстрацією прикладів 

вправ з об’ємно-просторових компози-

цій. 

16 Робота з методи-

чними вказівками, 

навчальними по-

сібниками, прик-

ладами  студент-

ських робіт. 

14 
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композицій 

композицій 
Використання платформи MOODLE, 

ZOOM, під час змішаної форми на-

вчання. 
ДРН 2. Здатен 

формувати 

окремі елементи 

і форми в гар-

монійні групи за 

визначеними 

композиційними 

властивостями 

Словесні методи – пов’язані з пояс-

ненням основних принципів форму-

вання окремих елементів в гармонійні 

групи згідно композиційних властвио-

встей. 

Демонстраційні  методи – пов’язані із 

наочною демонстрацією прикладів фо-

рмування окремих елементів в гармо-

нійні групи 

Практичні методи – виконання інди-

відуальних завдань та залікової роботи. 

Використання платформи MOODLE, 

ZOOM, під час змішаної форми на-

вчання. 

20 Робота з методи-

чними вказівками, 

навчальними по-

сібниками, вико-

нання індивідуа-

льних завдань та 

залікової роботи. 

20 

ДРН 3. Здатен 

використовува-

ти композиційні 

закономірності 

для створення 

гармонійних 

форм 

Словесні методи – пов’язані з пояс-

ненням закономірності створення гармо-

нійних форм 
Демонстраційні  методи – пов’язані із 

наочною демонстрацією засобів ство-

рення гармонійних форм на конкрет-

них прикладах. 

Практичні методи – виконання інди-

відуальних завдань та залікової роботи. 

Використання платформи MOODLE, 

ZOOM, під час змішаної форми на-

вчання. 

20 Робота з методи-

чними вказівками, 

навчальними по-

сібниками, вико-

нання індивідуа-

льних завдань та 

залікової роботи. 

20 

ДРН 4. Здатен 

створювати ці-

лісні, системні 

гармонійні ком-

позиції на тео-

ретичному і 

прикладному 

рівнях 

Словесні методи – пов’язані з пояс-

ненням застосування принципів компо-

зиційного формотворення  для ство-

рення цілісних гармонійних компози-

цій. 

Демонстраційні  методи – пов’язані із 

наочною демонстрацією цілісних гар-

монійних композицій. 

Практичні методи – виконання інди-

відуальних завдань та залікової роботи. 

Використання платформи MOODLE, 

ZOOM, під час змішаної форми на-

вчання. 

20 Робота з методи-

чними вказівками, 

навчальними по-

сібниками, вико-

нання індивідуа-

льних завдань та 

залікової роботи. 

20 
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5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

5.1.Діагностичне оцінювання (зазначається за потреби) 

 

5.2.Сумативне оцінювання  

5.2.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 

 

№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у 

загальній оцінці  

Дата скла-

дання 

1.  Індивідуальні графічні завдання після закінчення кожної 

теми  

 

30 балів /30% По закінчен-

ню вивчення 

теми 

2.  Індивідуальна підсумкова графічна робота 50 балів / 50% До 14 -15 

тижня 

3.  Залікове завдання  20 балів / 20% 15 тиждень 

 

5.2.2. Критерії оцінювання 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Індивідуальні 

графічні завдання 

в процесі вивчен-

ня кожної теми 

<0,5  балів 0,5 -1  бал 1,5 бали 2 бали 

Індивідуальне 

завдання не від-

повідає поставле-

ним задачам 

Індивідуальне 

завдання в цілому 

відповідає поста-

вленим задачам, 

виконано на дос-

татньому рівні  

Індивідуальне 

завдання відпові-

дає поставленим 

задачам, викона-

но на достатньо-

високому рівні з 

незначними по-

милками 

Індивідуальне 

завдання відпові-

дає поставленим 

задачам, виконано 

на високому рівні  

Індивідуальна 

підсумкова робо-

та 

<25 балів 26-37 балів 38-45 балів 46-50 балів 

Підсумкова робо-

та не відповідає 

поставленому 

завданню, вико-

нано на дуже 

низькому рівні 

Підсумкова робо-

та відповідає за-

вданню, виконана 

на достатньому 

рівні, має суттєві 

помилки 

Підсумкова робо-

та виконана на 

достатньо висо-

кому рівні, має 

незначні помилки 

Підсумкова робо-

та виконана на 

високому рівні 

Екзамен <10 балів 11-13 балів 14-17 балів 18-20 балів 

Відповіді на пи-

тання та практич-

не завдання не 

відповідають 

поставленим за-

вданням 

Відповіді на за-

питання та прак-

тичне завдання в 

цілому відпові-

дають поставле-

ним задачам, але 

достатньо умовні 

Відповіді на за-

питання та прак-

тичне завдання в 

цілому відпові-

дають поставле-

ним задачам з 

незначними по-

милками 

Відповіді на запи-

тання повністю 

відповідають пос-

тавленим задачам 

та практичне за-

вдання виконано 

на високому рівні 

 

5.3.Формативне оцінювання: 

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів подальшого удоско-

налення передбачено 

№ Елементи формативного оцінювання Дата  

1.  Усний зворотний зв'язок від викладача під час роботи над 

індивідуальними графічними завданнями 

Кожне практичне заняття 

2.  Усний зворотний зв'язок від викладача під час роботи над 

підсумковою роботою 

Кожен тиждень 
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Самооцінювання може використовуватися як елемент сумативного оцінювання, так і форма-

тивного оцінювання.  
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