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Навчальний 

рік, в якому 
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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  ВБ 2 Будівельна фізика (Світлологія. Архітектурна  

акустика та звукоізоляція) 
2. Факультет/кафедра   Будівельний/ Кафедра архітектури та інженерних вишукувань 

3. Статус ОК Вибіркові навчальні дисципліни 

4. Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 

яких є ОК для (запов-

нюється для 

обов’язкових ОК) 

 

5. ОК може бути 

запропонований для 

(заповнюється для 

вибіркових ОК) 

Освітньо-професійна програма «Архітектура та містобудування» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 

«Архітектура та містобудування» кваліфікація:бакалавр архітектури. 

6. Рівень НРК  6 рівень 

7. Семестр та тривалість 

вивчення 

 7 семестр: 1-15 тиждень  

  

8. Кількість кредитів 

ЄКТС 

 

3 

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. 

 

7 семестр  

 

14 - 16 - - - 60 - 
 

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 Будівельна фізика (Світлологія. Архітектурна акустика та 

звукоізоляція) спрямований на одержання студентами теоретич-

них знань та практичних навиків у проектуванні природного осві-

тлення, розрахунків інсоляції приміщень і забудови та створенні 

комфортних умов у приміщеннях;створення оптимальних  умов 

слухового та зоровогосприйняття в глядацьких залах та звукоізо-

ляція приміщень і територій від шуму. 
13. Мета освітнього 

компонента 

Навчитити студентів використовувати фізичні процеси навко-

лишнього середовища (природне світло та інсоляцію) для ство-

рення комфортних умов перебування людини в архітектурному 

середовищі, а також запобіганню дії побутових і транспортних 

шумів, як негативних явищ. Вивчити  закони розподілення і роз-

повсюдження звуку в залах масового користування для створення 

оптимальних акустичних якостей приміщень.  
14. Передумови вивчення 

ОК, зв'язок з іншими 

освітніми 

компонентами ОП 

1. Освітній компонент базується на знаннях з базової фізики (оп-

тики, акустики), а також на вміннях та знаннях з таких освітніх 

компонентів  як:  Будівельне матеріалознавство, Архітектурне проек-

тування, Основи та методи архітектурного проектування. 

2. Освітній компонент є основою для  набуття професійних нави-

ків та вмінь, які є необхідними для архітектурного та містобуді-

вного проектування. Освітній компонент є основою для  таких осві-
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тніх компонентів  як:  Архітектурне проектування, Основи містобуду-

вання,  Ефективні сучасні матеріали і конструкції, Архітектурне 

робоче проектування. 

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 

ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ   

Результати навчання 

за ОК: 

Після вивчення осві-

тнього компонента 

студент очікувано буде 

… 

Програмні результати навчання, на досягнення яких 

спрямований ОК (зазначити номер згідно з нумерацією, 

наведеною в ОП)
1 

Як оцінюється 

РНД 

РН03 
 

 

РН04 

 

РН10 

 

ДРН 1. Здатен вико-

нувати розрахунки 

природного освіт-

лення та інсоляції 

приміщень і забудо-

ви; 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Творче та  аналі-

тично-практичне 

завдання, модуль-

ний контроль, 

залік 

ДРН 2. Здатен вико-

ристовувати набуті 

знання, як у академі-

чному, так і реаль-

ному проектуванні; 

+ + + 

Творче та  розра-

хунково-прак-

тичне завдання, 

модульний конт-

роль, залік 

ДРН 3. Здатен відт-

ворювати засвоєний 

матеріал та розроб-

ляти заходи покра-

щення акустичних 

властивостей гляда-

цьких залів громад-

ських будівель; 

+ + + 

Творче та  розра-

хунково-прак-

тичне завдання, 

модульний конт-

роль, залік 

ДРН 4. Здатен ви-

значити звукоізоля-

ційні властивості 

огороджуючих конс-

трукцій та розробити 

заходи щодо їх пок-

ращення 

+ + + 

Творче та  розра-

хунково-прак-

тичне завдання, 

модульний конт-

роль, залік 

 

 

 

 

3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІ-

НИ) 

 

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.   

                                           
1
 Має відповідати Матриці забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої 

програми, зазначається для обов’язкових освітніх компонентів ОП І та ІІ рівня, для усіх (обов’язкових та вибір-

кових ОК) ОП ІІІ  
2
Конкретне джерело із основної чи додатково рекомендованої літератури  
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Тема 1. Основи архітектурної сві-

тлології, світлове середовище, фі-

зичні величини і поняття. 

- Промениста енергія, видиме випро-

мінювання. Світловий потік, сила 

світла. Освітленість поверхні. Яскра-

вість та світність. Світлові властивос-

ті тіл. Світлові величини та одиниці 

виміру. 

-  Архітектурна світлологія як розділ 

будівельної фізики. Основні одиниці і 

параметри світлології.  

- Історія розвитку архітектурної світ-

лології та її роль у створенні комфор-

тного середовища для людини. 

2   - 8 1, 2,5,6,7,14,16,17 

Тема 2.  Природне  освітлення  

будівель. Проектування природно-

го освітлення приміщень. 
- Коефіцієнт природного освітлення. 

Основний закон будівельної світлоте-

хніки. Джерела природного освітлен-

ня.  

- Світловий клімат територій. Розра-

хунок природного освітлення. Проек-

тування природного освітлення. Роз-

рахунок коефіцієнта природної освіт-

леності приміщення при боковому 

освітленні. Сучасні концепції приро-

днього освітлення приміщень в світо-

вій архітектурній практиці. 

2   - 8 1,2,4,6,7,16 

Тема 3. Інсоляція та її роль у міст-

будуванні. 
- Поняття інсоляції приміщень. Соня-

чна карта. Визначення тривалості 

інсоляції. Інсоляція території забудо-

ви. 

- Захист приміщень від сонця. Розра-

хунок тривалості інсоляції житлових 

приміщень.  

- Проектування житлового мікрора-

йону в аспекті забезпечення нормати-

вної інсоляції. 

2   - 8 1,2,5,6,7,10,11,12 

Тема 4. Архітектурна акустика. 

Основні поняття та величини. 
- Акустична якість приміщень. По-

няття реверберації. Артикуляція.  

- Порівняння завдань архітектурної та 

будівельної акустики.  

- Акустика приміщень глядацько-

видовищного призначення визначних 

об’єктів сучасної архітектури. 

2   - 10 1, 2,5,6,7,11,12,13 



3 

 

  

Тема 5. Розрахунок  основних  

акустичних  параметрів  примі-

щень. 
- Час реверберації. Рівняння ревербе-

рації. Розрахунок часу реверберації. 

Розрахунок артикуляції мови. Розра-

хунок  реверберації та артикуляції 

мови  приміщення. 

- Архітектурна акустика приміщень 

та сучасні акустичні матеріали у ди-

зайні інтер’єрів громадських буді-

вель. 

2   - 10 1,7,8,9,10,13,16 

Тема 6. Звукоізоляція огороджу-

вальних конструкцій в житлових 

та громадських будівлях. 
- Нормовані параметри і допустимі 

рівні шуму. Вимоги до звукоізоляції 

внутрішніх та зовнішніх огороджува-

льних конструкцій.  

- Методика акустичного розрахунку 

захисту приміщень від шуму. Розра-

хунок звукоізоляційних параметрів 

огороджувальної конструкції будівлі. 

- Архітектурні та конструктивні засо-

би покращення акустичних якостей 

приміщення. 

2   - 8 1,4,6,7,15,16 

Тема 7. Боротьба з шумом у міс-

тобудуванні. 
- Джелела шуму та їх характеристики. 

- Архітектурно-планувальні засоби 

боротьби з шумом. Шумозахисні бу-

динки. Шумозахисні екрани. 

-  Зелені насадження в шумозахисті. 

Містобудівні засоби у захисті сель-

бищних територій від шуму в сучас-

ному містобудуванні. 

2   - 8 1, 5,6,7,12,14,17 

Всього за 7 семестр 14 16  60  

 

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 

виконувати 

розрахунки 

природного 

освітлення та 

інсоляції при-

Дедуктивні методи – пов’язані із фор-

мулюванням загальних положень, 

норм, законів та їх застосуванням до 

прикладних архітектурних розрахунків 

демонстрація матеріалу за допомогою 

мультимедійних технологій. 

10 Робота з методи-

чними вказівками, 

довідниками, по-

сібниками, проек-

тами-аналогами, 

інтернет-

20 
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міщень і забу-

дови; 

Практичні методи - передпроектний 

аналіз за індивідуальним завданням 

Використання платформи MOODLE, 

ZOOM під час змішаної форми навчан-

ня. 

ресурсами 

ДРН 2. Здатен 

використову-

вати набуті 

знання, як у 

академічному, 

так і реально-

му проекту-

ванні; 

Методи гармонізації творчого пошуку, 

пов’язані з інтеграцією архітектурного 

задуму з технічними рішеннями 

Практичні методи - формування архі-

тектурно-планувальних рішень з ура-

хуванням санітарно-гігієнічних вимог. 

Використання платформи MOODLE, 

ZOOM  під час змішаної форми на-

вчання. 

8 Засвоєння теоре-

тичного матеріа-

лу, робота з мето-

дичними вказів-

ками, підручни-

ками та посібни-

ками. 

Виконання інди-

відуальних за-

вдань пов’язаних 

з світлотехнічни-

ми та акустични-

ми розрахунками 

16 

ДРН 3. Здатен 

відтворювати 

засвоєний ма-

теріал та роз-

робляти заходи 

покращення 

акустичних 

властивостей 

глядацьких 

залів громад-

ських буді-

вель; 

Методи функціонального моделюван-

ня: пов’язані з диференціацією елемен-

тів архітектурних об’єктів на функціо-

нальні складові  

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. 

6 Робота з нормати-

вною літерату-

рою, довідника-

ми, проектами-

аналогами. Вико-

нання індивідуа-

льних архітектур-

но-технічних за-

вдань. 

12 

ДРН 4. Здатен 

визначити зву-

коізоляційні 

властивості 

огороджуючих 

конструкцій та 

розробити за-

ходи щодо їх 

покращення 

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.. 

6 Робота з нормати-

вною літерату-

рою, довідника-

ми, проектами-

аналогами. Вико-

нання індивідуа-

льних архітектур-

них та об’ємно-

просторових за-

вдань. 
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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  завдання після закінчення кожної теми  

 

30 балів /30% По закінчен-

ню вивчення 

теми 

2.  Індивідуальні практичні роботи і розрахунки 70 бали / 70%  2 -15 тиж-

день 

 

5.2.2. Критерії оцінювання 

 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Індивідуальні 

завдання в проце-

сі вивчення кож-

ної 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  

Індивідуальні 

практичні роботи 

і розрахунки 

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

Індивідуальні прак-

тичні роботи не 

відповідають пос-

тавленому завдан-

ню, розрахунки 

виконано невірно 

Індивідуальні прак-

тичні роботи відпо-

відають завданню, 

розрахунки вико-

нані на достатньо-

му рівні, але мають 

суттєві помилки 

Індивідуальні прак-

тичні роботи відпо-

відають завданню, 

розрахунки вико-

нані на достатньо-

високому рівні, але 

мають незначні 

помилки 

Індивідуальні прак-

тичні роботи і роз-

рахунки виконано 

на високому рівні 

 

5.3.Формативне оцінювання: 

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

сконалення 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 форма-

тивного оцінювання.  
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