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Інформація  про перегляд робочої програми (силабусу): 

Навчальний 

рік, в якому 

вносяться 

зміни 

Номер додатку до 

робочої програми з 

описом змін 

Зміни розглянуто і схвалено 

Дата та номер прото-

колу засідання кафед-

ри 

Завідувач кафедри 

 

Гарант осві-

тньої про-

грами 

     

     

     

     

 



1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

 

1. Назва ОК  ОК 3 Архітектурне проектування 

2. Факультет/кафедра   Будівельний/ Кафедра архітектури та інженерних вишукувань 

3. Статус ОК Обов’язковий  

4. Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 

яких є ОК для (запов-

нюється для 

обов’язкових ОК) 

Освітньо-професійна програма «Архітектура та містобудування» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Ар-

хітектура та містобудування» кваліфікація:магістр архітектури. 

5. ОК може бути 

запропонований для 

(заповнюється для 

вибіркових ОК) 

 

6. Рівень НРК  7 рівень 

7. Семестр та тривалість 

вивчення 

 1 семестр: 1-15 тиждень  

 2 семестр: 1-15 тиждень 

8. Кількість кредитів 

ЄКТС 

1 семестр 2 семестр 

6 6 

9. Загальний обсяг годин 

та їх розподіл 

Контактна робота(заняття) Самостійна ро-

бота 

Лекційні Практичні 

/семінарські 

Лабораторні  

Денна Заоч. Денна Заоч. Денна Заоч. Денна Заоч. 

 

1 семестр  

- - 90 - - - 90 - 
 

2 семестр  

- - 90 - - - 90 - 
 

10. Мова навчання Українська 

11. Викладач/Координатор 

освітнього компонента 

Старший викладач Бородай Сергій Петрович 

11.1 Контактна інформація Кабінет №431е; тел.050-344-10-96;e-mail boroday1@gmail.com 

12. Загальний опис 

освітнього компонента 

ОК «Архітектурне проєктування» є складовою підготовки магістра 

архітектора, спрямований на комплексне засвоєння принципів організа-

ції просторового середовища перебування людини з об’єктами високої 

категорії складності, що включає одночасне розроблення містобудівних, 

функціонально-планувальних, конструктивних та архітектурно-

художніх задач при виконанні архітектурних проєктів. 
13. Мета освітнього 

Компонента 

Метою є закріплення й поглиблення теоретичних і практичних знань та 

навичок комплексного прийняття містобудівних та об’ємно-

просторових  рішень архітектурних об’єктів високої категорії складнос-

ті (класу наслідків), а також відповідності їх вимогам діючого архітек-

турно-містобудівного законодавства.  

14. Передумови вивчення 

ОК, зв'язок з іншими 

освітніми 

компонентами ОП 

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

тів  як:  Основи та методи архітектурного проєктування, Основи типо-

логії будівель і споруд, Основи містобудування, Архітектурне робоче 

проектування, Архітектурно-будівельна фізика. 

2.Освітній компонент є основою для  таких освітніх компонентів  як:  

Архітектурно-містобудівне законодавство, Регіональні  особливості  

національної архітектури, Сучасні проблеми архітектури і місто-

будування. 
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15. Політика академічної 

доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти 

передбачає виконання студентами індивідуальних завдань, що виклю-

чає можливість плагіату і копіювання. завдань поточного та підсумко-

вого контролю результатів навчання; посилання на джерела інформа-

ції у разі використання ідей, тверджень, відомостей; дотримання норм 

законодавства про авторське право; надання достовірної інформації 

про результати власної навчальної або наукової діяльності. 

Порушенням академічної доброчесності при вивченні ОК   «Архітек-

турне проектування» вважаються : академічний плагіат, академічне 

шахрайство (списування, обман, видавання кимось виконаної роботи 

за власну), використання електронних пристроїв під час підсумкового 

контролю знань 

За порушення  академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бу-

ти притягнені до такої академічної відповідальності: 

Академічний плагіат – оцінка 0 , повторне виконання завдання. 

Академічне шахрайство – анулювання отриманих балів; повторне 

проходження оцінювання повторне виконання несамостійно виконаної 

роботи; Використання електронних пристроїв під час підсумково-

го контролю знань – відсторонення від виконання роботи, оцінка 0, 

повторне 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   

Результати на-

вчання за ОК: 

Після вивчен-

ня освітнього 

компонента сту-

дент очікувано 

буде … 

  

Програмні результати навчання, на досягнення яких спря-

мований ОК (зазначити номер згідно з нумерацією, наведе-

ною в ОП)
1 

Як оцінюється 

РНД 
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Н
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Н
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Н
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Н
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Н

0
7
 

Р
Н

0
8
 

Р
Н

0
9
 

Р
Н

1
0
 

Р
Н

1
1
 

Р
Н

1
2
 

Р
Н

1
3
 

Р
Н

1
4
 

ДРН 1. Здатен 

аналізувати ви-

хідні дані до 

проектування 

архітектурних 

об’ємно-

просторових 

об’єктів  

+ + + + + + +   +   + + 

Творче та роз-

рахунково-

практичне за-

вдання, модуль-

ний архітектур-

ний проект, 

залік 

ДРН 2. Здатен 

вирішувати про-

блему функціо-

нального зону-

вання містобуді-

вних об’єктів, 

житлових та 

громадських 

будівель. 

+ +  + + +  + + + + + + + 

Творче та роз-

рахунково-

практичне за-

вдання, модуль-

ний архітектур-

ний проект, 

залік 

ДРН 3. Здатен 

розробляти ге-

неральні плани 

містобудівних 

утворень з орга-

нізацією громад-

ського центру та 

територій окре-

мих будівель у 

відповідності з 

вимогами чин-

них норм  

+    + + + + + +  +  + 

Творче та роз-

рахунково-

практичне за-

вдання, модуль-

ний архітектур-

ний проект, 

залік 

ДРН 4. Здатен 

вирішувати фун-

кціонально-

планувальні та 

образно-

композиційні 

завдання при 

проектуванні 

житлових, 

громадських та 

виробничих бу-

дівель у відпові-

дності з держав-

+  +  + + + + + + + +  + 

Творче та роз-

рахунково-

практичне за-

вдання, модуль-

ний архітектур-

ний проект, 

залік завдання, 

розрахунково-

графічна робо-

та,екзамен 

                                           
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  
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ними будівель-

ними нормами 

ДРН 5. Здатен 

приймати опти-

мальні констру-

ктивні рішення  

при проектуван-

ні будівель та 

споруд 

+  + +  +    + + + +  

Творче та роз-

рахунково-

практичне за-

вдання, модуль-

ний архітектур-

ний проект, 

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.   

Осінній семестр 

Проект багатофункціональної бага-

топоверхової будівлі (комплексу)  

житлово-громадського призначення. 

     

Тема 1. Проведення передпрое-

ктного аналізу. 

- Видача завдання на розроблення 

архітектурного проекту. Мета і зміст 

архітектурного проекту. Огляд літе-

ратури. 

- Семінар з теми архітектурного про-

екту. Передумови формування бага-

тофункціональних будівель та ком-

плексів. Особливості організації діля-

нки житлово-громадських і громадсь-

ких багатофункціональних об’єктів, 

функціонально-планувальні та 

об’ємно-просторові аспекти їх проек-

тування. 

-  Додатковий збір вихідних даних, 

вивчення проектів-аналогів. При не-

обхідності – обстеження ділянки про-

ектування в натурі. 

- Перегляд зібраних вихідних даних. 

Проведення містобудівної частини 

передпроектного аналізу, визначення 

основних характеристик об’єкта та 

його ділянки. 

 8  15 1, 2,5,6,7,11 

                                           
2
Конкретне джерело із основної чи додатково рекомендованої літератури  
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- Проведення функціонально-

типологічної частини передпроектно-

го аналізу, визначення основних ха-

рактеристик об’єкта.  

Тема 2. Розроблення ескіз-ідеї 

(не менше  2-х варіантів) проекто-

ваного об’єкта. 

- Клаузура № 1 «Функціонально-

планувальне вирішення об’єкта». Са-

мостійний пошук функціонально-

планувального вирішення об’єкта з 

урахуванням містобудівних обме-

жень. 

- Виконання клаузури № 2 «Архітек-

турно-планувальне вирішення 

об’єкта». Самостійний пошук архіте-

ктурно-планувального вирішення 

об’єкта з урахуванням конструктив-

них обмежень. 

- Обговорення результатів виконання 

клаузури № 2. Аналіз якості резуль-

татів обох клаузур. 

- Розроблення ескіз-ідеї функціона-

льно-планувального рішення  ділянки 

об’єкта у двох варіантах, проведення 

необхідних розрахунків. 

- Розгляд варіантів та затвердження 

ескіз-ідеї функціонально-

планувального вирішення  ділянки 

об’єкта. 

- Розробка двох (трьох) варіантів фу-

нкціонально-планувальної та 

об’ємно-просторової структури 

об’єкта. 

- Завершення розроблення ескіз-ідеї, 

її графічне оформлення, доопрацю-

вання по зауваженням, огляд рефера-

тів. 

- Затвердження ескіз-ідеї на основі 

порівняльного аналізу варіантів роз-

роблення всіх розділів. Оцінка рефе-

рату. 

 24  32 1, 3,4,6,7,11,15 

Тема 3. Розроблення та затвердження 

ескізу: 

- Розробка функціональної структури 

БФЖК з диференціацією на планува-

льні елементи; 

- Розробка архітектурно-образного 

вирішення об’єму комплуксу; 

- Перевірка відповідності прийнятих 

архітектурно-планувальних рішень 

вимогам діючих норм та правил. 

 38  23 1,2, 3,4,6,7,11,15 
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Тема 4. Графічне оформлення про-

екту, складання пояснювальної 

записки, захист проекту. 

- Розробка архітектурних деталей, 

колористичного вирішення ком-

плексу; 

- Компонування проекту на арку-

шах; 

- Складання пояснювальної запис-

ки, захист проекту. 

    2,4,6,7,9,10, 

11,14,16,17 

Всього осінній семестр  90  90  

Весняний семестр 

Реконструкція архітектурного 

об’єкту. 
     

Тема 5. Проведення передпроектного 

аналізу.  

- Видача завдання на розроб-

лення архітектурного проекту рекон-

струкції. Мета і зміст архітектурного 

проекту.Огляд літератури. 
- Семінар з теми архітектурного про-

екту. Передумови реконструкції буді-

вель, споруд та їх комплексів, види 

реконструкції. 

-  Проведення містобудівної частини 

передпроектного аналізу, визначення 

основних характеристик об’єкта та 

його ділянки. 

-Проведення функціонально-

типологічної частини передпроектно-

го аналізу, визначення технічного 

стану об’єкта, конструктивних обме-

жень та передумов реконструкції. 
 

-   - 15 1, 2,5,6,7,12 

Тема 6. Розроблення ескіз-ідеї (не 

менше від 2-х варіантів) проектова-

ного об’єкта). 

- Клаузура № 1 «Об’ємно-

композиційне вирішення об’єкта ре-

конструкції». Самостійний пошук 

об’ємно-композиційного вирішення 

об’єкта реконструкції з урахуванням 

містобудівних обмежень; 

- Виконання клаузури № 2 «Архітек-

турно-планувальне вирішення об’єкта 

реконструкції». Самостійний пошук 

архітектурно-планувального вирі-

шення об’єкта реконструкції з ураху-

ванням конструктивних обмежень. 

- Розроблення ескіз-ідеї функціона-

льно-планувального рішення  ділянки 

- 24 

 

- 32 1, 2,3,4,5,12,13,15 
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реконструйованого об’єкта у двох 

варіантах, проведення необхідних 

розрахунків. 

- Розгляд варіантів та затвердження 

ескіз-ідеї функціонально-

планувального вирішення  ділянки 

об’єкта реконструкції. 

Тема 7. Розроблення та затвердження 

ескізу проектованого об’єкта. 

- Розроблення ескізу містобудівної 

частини проекту реконструкції. Роз-

рахунок ТЕП ділянки, порівняння з 

результатами містобудівної частини 

передпроектного аналізу. 

- Розроблення ескізу архітектурного 

проекту (функціонально-планувальне 

та архітектурно-конструктивне вирі-

шення будівлі). 

-  Захист та затвердження ескізу. 

- 38 - 23 1, 2,3,4,5,12,14,15 

Тема 8 . Графічне оформлення прое-

кту, складання пояснювальної запис-

ки, захист проекту. 

- Виконання архітектурного проекту 

з дотриманням нормативних вимог; 

розроблення окремих елементів ро-

бочої документації, складання пояс-

нювальної записки. 

- Огляд креслень з перевіркою до-

тримання вимог нормативних доку-

ментів до змісту та оформлення прое-

ктної документації, доопрацювання 

проектів за зауваженнями. 

- Захист архітектурних проектів. Ви-

ставка архітектурних проектів з їх 

аналізом. Підбиття підсумків, отри-

мання заліку з архітектурного проек-

тування. 
 

-    - 20 2,4,6,7,9,10, 

12,14,16,17 

Всього весняний семестр  90  90  

Всього  - 180 - 180  

 

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 

аналізувати ви-

хідні дані до 

проектування 

Дедуктивні методи – пов’язані із фор-

мулюванням загальних положень, 

норм, законів та їх застосуванням до 

30 Робота з архівни-

ми документами, 

методичними вка-

30 
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архітектурних 

об’ємно-

просторових 

об’єктів  

основ архітектурного проектування, 

демонстрація матеріалу за допомогою 

мультимедійних технологій. 

Практичні методи - передпроектний 

аналіз за індивідуальним завданням 

Використання платформи MOODLE, 

ZOOM під час змішаної форми навчан-

ня. 

зівками, довідни-

ками, посібника-

ми, проектами-

аналогами, інтер-

нет-ресурсами 

ДРН 2. Здатен 

визначити оп-

тимальний вид 

графічної подачі 

креслень архіте-

ктурного 

об’єкту. 

Методи гармонізації творчого пошуку, 

пов’язані з диференціацією архітектур-

ного задуму на графічні складові 

Практичні методи - формування схем 

взаєморозміщення архітектурних еле-

ментів  та взаємозв’язків між окремими 

складовими 

Використання платформи MOODLE, 

ZOOM  під час змішаної форми на-

вчання. 

30 Засвоєння теоре-

тичного матеріа-

лу, робота з мето-

дичними вказів-

ками, підручни-

ками та посібни-

ками. 

Виконання інди-

відуальних за-

вдань пов’язаних 

графічним офор-

мленням проекту 

30 

ДРН 3. Здатен 

обрати гармо-

нійне поєднання 

архітектурних 

елементів в об-

єм’но-просторо-

вій композиції 

об’єкту  

Методи функціонального моделюван-

ня: пов’язані з диференціацією архітек-

турних об’єктів на композиційні скла-

дові  

Комплексний метод архітектурного 

проектування -  поєднання теорії і прак-

тики при навчанні, інтеграція творчого 

пошуку при врахуванні функціональних та 

естетичних вимог щодо архітектурних 

об’єктів.  

Практичні методи- виконання індиві-

дуальних архітектурних завдань  Вико-

ристання платформи MOODLE, 

ZOOM, під час змішаної форми на-

вчання. 

60 Робота з нормати-

вною літерату-

рою, довідника-

ми, проектами-

аналогами. Вико-

нання індивідуа-

льних архітектур-

них завдань. 

60 

ДРН 4. Здатен 

приймати опти- 

мальні компо-

нувальні рішен-

ня по оформ-

ленню архітек-

турного проек-

ту, приймати 

колорис-  тичні 

рішення 

Комплексний метод архітектурного 

проектування -  поєднання теорії і прак-

тики при навчанні, інтеграція творчого 

пошуку при врахуванні функціональних та 

нормативних вимог щодо при проектуван-

ні архітектурних об’єктів.  

Практичні методи - виконання індиві-

дуальних функціонально-планувальних 

та композиційних завдань  Викорис-

тання платформи MOODLE, ZOOM, 

під час змішаної форми навчання.. 

60 Робота з нормати-

вною літерату-

рою, довідника-

ми, проектами-

аналогами. Вико-

нання індивідуа-

льних архітектур-

них та об’ємно-

просторових за-

вдань. 

60 

ДРН 5. Здатен 

читати проек-

ційні креслення, 

відтворювати їх 

у об’ємі та фор-

мі 

Комплексний метод архітектурного 

проектування: пов’язаний з одно-

часним вирішенням композиційних, 

функціональних і конструктивних за-

вдань при проектуванні архітектурних 

об’єктів  

30 Використання 

теоретичних ма-

теріалів, методи-

чних вказівок, 

робота з підруч-

никами та посіб-

30 
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Практичні методи- проектування 

конструктивних креслень за індивідуа-

льним завданням. 

Використання платформи MOODLE, 

ZOOM  під час змішаної форми на-

вчання. 

никам, інтернет-

ресурсами. 

Виконання інди-

відуальних прак-

тично-

розрахункових 

робіт, 
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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 творчі завдання після закінчення кожної теми  

 

30 балів /30% По закінчен-

ню вивчення 

теми 

2.  Індивідуальний архітектурний проект  70 бали / 70% До 14 -15 

тижня 

 

5.2.2. Критерії оцінювання 

 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Індивідуальні 

творчі завдання в 

процесі вивчення 

кожної теми 

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

Індивідуальне 

творче завдання 

не відповідає 

поставленим за-

дачам 

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  

Індивідуальний 

архітектурний 

проект 

<35 бали 35-50 балів 50-65 балів  65-70 балів 

Архітектурний 

проект не відпові-

дає поставленому 

завданню, креслен-

ня умовні 

Архітектурний 

проект відповідає 

завданню, викона-

ний на достатньо-

му рівні, має сут-

тєві помилки 

Архітектурний 

проект виконаний 

на достатньо ви-

сокому рівні, має 

незначні помилки 

Архітектурний 

проект 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 

індивідуальним творчим завданням 

Кожне практичне заняття 

2.  Усний зворотний зв'язок на архітектурний проект Кожен тиждень 

Самооцінювання може використовуватися як елемент сумативного оцінювання, так і формативно-

го оцінювання.  
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6. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ (ЛІТЕРАТУРА) 

6.1. Основні джерела 

 

1. Аникин В.И. Архитекурное проектирование жилых районов. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2002. – 206 с. 

2. Архитектурное проектирование жилых зданий: Учебн. для вузов. /Под ред.  

М.В. Лисициана и Е.С.Пронина. – М.: Стройиздат, 1999. –  488 с. 

3. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: Учебн. 

для вузов. / Под ред. Рожина И.Е. –  М.: Стройиздат, 2005. 

4. В. М. Лях, А. С. Бородай, Д. С. Бородай.  Типологія житлових та виробничих 

будинків і споруд: навч. посібник / За заг. ред. В. М. Ляха. ‒ Полтава, ПолтНТУ, 

2015. ‒ 269  с.: іл. 

5. Ковальський Л.М. Типологіягромадськихбудинків і споруд: навч. посібник 

(для студ. вищ. навч. закл.) / Л.М. Ковальський, В.М. Лях, А.Ю. Дмитренко та ін. 

– Полтава: ПолтНТУ, 2011. –  225 с.: іл. 

6. Король В. П. Архітектурнепроектування житла: навч. посіб. / В.П. Король ‒ 

К.: ФЕНІКС, 2006. ‒ 208 с.: іл.  

7. Крижановська Н. Я. Конспект лекцій з дисципліни «Архітектура житлових 

будівель» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 191 – Архітек-

тура та містобудування. Архітектура будівель і споруд) / Н. Я. Крижановська, О. 

В. Смірнова ;Харків. нац. ун-т міськ. госп-ваім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 104 с. 

8. Лях В.М. Типологія будівель і споруд.  – Полтава: ПДТУ, 2000. – 262 с. 

9. Основні  вимоги до проектної та робочої документації: ДСТУ Б А.2.4-4:2009. – К. : 

Мінрегіонбуд України, 2009. – 70 с. – (Національний стандарт України). 

10.Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень: ДСТУ Б. А.2.4-

7:2009. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 75 с. –  (Національний стандарт 

України). 

 

6.1.1. Методичне забезпечення 

11.Бородай С.П. Методичні вказівки  до виконання етапів та оформлення                                                                       

архітектурного проекту на  тему:«Багатофункціональний житловий комплекс» 

для студентів 1м курсу денної  форми навчання напряму підготовки «Архітекту-

ра»  ОКР «Магістр»  – Суми: СНАУ, 2017. – 42 с. 

12.Бородай С.П. Методичні вказівки до виконання архітектурного проекту на  

тему:«Реконструкція архітектурного об’єкту   під житлове  або  громадське при-

значення»  для студентів  1м  курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобу-

дування» ОКР «магістр» денної форми навчання - Суми: СНАУ, 2018. – 38 с. 

 

 

6.1.2. Інші джерела 

13.ДБН Б 2.2-12:2019. Планування і забудова територій. 

14.ДБН Б 2.2-15:2019. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.  
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15.ДБН В.2.2.-9-2018.Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Ос-

новні положення. 

16.Височин І.А., Андрух С.Л., Бородай С.П., Бородай А.С., Бородай Д.С., Галу-

шка С.А. Проблема просторового буття мешканця мегаполіса. Науковий вісник 

будівництва. Харків, ХНУБА №3, 2020. – С. 62-71 

17.Бородай Д.С., Бородай А.С., Бородай С.П., Бородай Я.О. Архітектурно-

планувальні тенденції формування рекреаційних комплексів в позаміських зонах 

на прикладі Сумської області. Містобудування та територіальне планування: На-

ук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2021. – Вип. 76. – С. 

28-36. 

 

6.2. Додаткові джерела 

18.http://dbn.at.ua -ДБН (Державні будівельні норми України) 

 

 

http://dbn.at.ua/
http://dbn.at.ua/index/0-4

