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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 
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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1. Назва ОК Сучасні проблеми архітектури і містобудування 

2. Факультет/кафедра Будівельний факультет / кафедра Архітектури та інженерних ви-

шукувань 

3. Статус ОК Вибірковий 

4. Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 

яких є ОК для (заповню-

ється для обов’язкових ОК) 

Освітньо-професійна програма «Архітектура та містобудування» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 

«Архітектура та містобудування» кваліфікація: магістр з архітек-

тури. 

5. ОК може бути запропоно-

ваний для (заповнюється 

для вибіркових ОК) 

Регіональні особливості національної архітектури 

6. Рівень НРК 7 рівень 

7. Семестр та тривалість ви-

вчення 

денне  – 3 семестр 1-15 тиждень 

8. Кількість кредитів ЄКТС 5 

9. Загальний обсяг годин та їх 

розподіл  

Контактна робота (заняття) Самостійна ро-

бота 

Лекційні Практичні 

/семінарські 

Лабораторні  

28 14  108 

10. Мова навчання Українська 

11. Викладач/Координатор 

освітнього компонента  

д. арх. Височин Іван Андрійович 

11.1 Контактна інформація кабінет 426е; т. +380954625299 

 

12. Загальний опис освітнього 

компонента 

Сучасні проблеми архітектури і містобудування є складовою під-

готовки магістра архітектора. Підчас вивчення ОК студент отри-

має знання: про історично сформоване житлове середовище у міс-

тах: соціально-економічні передумови формування соціальних та 

естетичних засад теорії та практики світової архітектури ХХ сто-

ліття; закономірності стилеутворення в архітектурі ХХ сторіччя; 

розвиток функціоналізму після другої світової війни; архітектурні 

течії середини ХХ сторіччя; архітектурні процеси 70- 80-х років 

ХХ сторіччя; теоретичні концепції та архітектурну практику кінця 

ХХ сторіччя; архітектурну течію стріт-арту; сучасні інформаційні 

технології , котрі впливають на формування  об’єктів пам’яті; 

проблеми висотного будівництва в мегаполісах; методи та норми 

проведення комплексних науково-реставраційних досліджень і 

виконання науково-проектних робіт; сучасні методи організації 

мережі навчальних закладів у кварталах історичної забудови.  

Також навчиться аналізувати сутність теоретичних концепцій різ-

них архітектурних течій у взаємозв’язку з соціально-

економічними та технічними процесами відповідних періодів роз-

витку суспільства; проводити стилістичний аналіз містобудівель-

них комплексів, будівель, споруд, усього архітектурного середо-

вища, визначати його соціально-економічну, технічну та естетич-
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2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ПРО-

ГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ 

Результати навчання за ОК: 

Після вивчення освітнього компонента 

студент очікувано буде здатен… 

Програмні результати навчання, 

на досягнення яких спрямований ОК 

(зазначити номер згідно з нумерацією, 

наведеною в ОП)
1
 

Як оцінюється 

ДРН 

ПРН1 ПРН3 ПРН4 ПРН8 ПРН12 

ДРН 1 виявляти в міському середо-

вищі історично-формоване житло ( на 

прикладі м. Луцька та стилістичну 

специфіку історичної забудови на 

прикладі старої Полтави) і розробляти 

концепції для його збереження 

х   х  Практична ро-

бота (семінар) 

ДРН 2 виявляти позитивні та негатив-

ні прояви сучасних інформаційних 

технологій і використовувати  їх для 

реабілітацію міського середовища 

засобами стріт-арту  

х х  х х Практична ро-

бота (семінар) 

ДРН 3 шляхом кропіткого аналізу ви-

являти проблеми висотного будівниц-

тва в історичному середовищі міст, на 

прикладі Києва та  в інших мегаполі-

сах України   

 

х    х Практична ро-

бота (семінар) 

                                           
 

ну обумовленість; аналізувати та виявляти стилістичну своєрід-

ність майстрів архітектури та архітектурних течій ХХ сторіччя; 

давати оцінку правдивості архітектурних рішень; аналізувати та 

виявляти суперечливість в тій чи іншій теоретичній концепції ар-

хітектурних течій та угрупувань; визначати економічну та соціа-

льну доцільність відповідних теоретичних концепцій, їх соціаль-

но-економічну ефективність. 

Отримання знань ОК дає можливість в подальшому працювати 

архітектором. 

13. Мета освітнього компонен-

та 

Підвищення рівня теоретичної і фахової підготовки студентів у 

галузі наукових досліджень проблем розвитку сучасної теорії і 

методології архітектурного проектування 

14. Передумови вивчення ОК, 

зв'язок з іншими освітніми 

компонентами ОП 

Для успішного освоєння ОК необхідно знати  про основні про-

блеми сучасної архітектури і містобудування. Також розвинути 

уміння проведення їх критичного аналізу та їх вирішенню. 

15. Політика академічної доб-

рочесності 

Самостійні та контрольні роботи по ОК, студент повинен викону-

вати самостійно та своєчасно здавати викладачу. Вразі не вико-

нання цих вимог робота студента не буде зарахована, а студент 

буде направлений на додаткове вивчення ОК. 

16. Посилання на курс у сис-

темі Moodle 
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ДРН 4 встановлювати актуальність 

проблем у сучасних спальних районах 

з розробкою концепції по їх ліквідації 

x   х  Практична ро-

бота (семінар) 

 

 

3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ) 

Тема. 

Перелік питань, що будуть розглянуті в 

межах теми 

Розподіл в межах загального бюджету 

часу 

Рекомендована 

література
2
 

Аудиторна робота Самостійна 

робота Лк П.з / 

семін. з 

Лаб. з. 

Тема 1. ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНО-

СФОРМОВАНОГО ЖИТЛОВОГО 

СЕРЕДОВИЩА НА ПРИКЛАДІ М. 

ЛУЦЬКА 

1. Вступ. Архітектура історичного Києва 

– дискусійний подіум проблем забудови 

2. Стан збереження історично сформова-

ного житлового середовища у місті Луць-

ку 

2 -  9 3,6-8 

Тема 2. РЕАБІЛІТАЦІЯ МІСЬКОГО 

СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ  СТРІТ-

АРТУ 

1.Актуальність проблеми 

2. Сучасні методи естетизації оточуючого 

середовища за допомогою методів стріт-

арту 

2 -  9 1,3-8 

Тема 3. ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІНФОР-

МАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФУН-

КЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВЕ ФОР-

МУВАНН ОБ’ЄКТІВ ПАМ’ЯТІ 

1.Актуальність питання 

2. Використання інформаційних техноло-

гій, як засобу зберігання і розповсюджен-

ня інформації 

4 -  9 1,3,4,6-9 

Тема 4.  СТИЛІСТИЧНА СПЕЦИФІКА 

ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ СТАРОЇ 

ПОЛТАВИ 

1.Актуальність теми 

2. Специфічні риси старої забудови на 

прикладах Полтави 

2 2  9 3,6-8 

Тема 5. ПИТАННЯ ВИСОТНОГО БУ-

ДІВНИЦТВА В ІСТОРИЧНОМУ СЕ-

РЕДОВИЩІ МІСТА КИЄВА 

1.Актуальність питання 

2.Проблеми хаотичної, зокрема висотної, 

забудови центральних (історично сфор-

мованих) частин великих міст України 

2 2  9 1-3,6-8,11 

Тема 6. КОМПЛЕКСНІ НАУКОВО-

РЕСТАВРАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, 

НАУКОВО-ПРОЕКТНІ РОБОТИ 1981-

1990 РР.  

1. Актуальність питання 

2 2  9 1,3-8,9,10 
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2.Комплексні науково-реставраційні дос-

лідження Успенського собору Києво-

Печерської Лаври 

Тема 7. КОНЦЕПЦІЯ ДУХОВНО-

ГУМАНІТАРНОГО ПРОСТОРУ В 

АРХІТЕКТУРІ БУДІВЕЛЬ ПАПСЬ-

КОГО ЛЮТЕРАНСЬКОГО УНІВЕР-

СИТЕТУ В РИМІ 

1. Постановка проблеми 

2. Актуальність теми 

3. Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій 

4. Архітектура будівель Папського Люте-

ранського Університету в Римі. Концеп-

цію архітектури 

4 2  9 4,6,8,9,12 

Тема 8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У КВАР-

ТАЛАХ ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ 
1.Актуальність теми 

2.Основні етапи формування кварталів 

історичної житлової забудови та створен-

ня мережі навчальних закладів 

2 2  9 1-4,5-8,11 

Тема 9.  МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ 

ЖИТЛА ДОВГОТРИВАЛОГО ПЕРЕ-

БУВАННЯ В СТРУКТУРІ М. КИЄВА 
1. Актуальність питання 

2.Потреба м. Києва в житлі довготривало-

го перебування, а також необхідність ви-

значення його місця розташування.  

2 2  9 1,3,5-8 

Тема 10. ІСТОРИЧНА ЗАБУДОВА 

МІСТА ЧИ ІСТОРИЧНИЙ МІСЬКИЙ 

ЛАНДШАФТ  

1. Місто-ландшафт  

2. Технологічні аспекти його містобудів-

ного планування 

2 2  9 2-8 

Тема 11. СТИЛІСТИКА МІСЬКОГО 

СЕРЕДОВИЩА - ПАРДИГМА ІСНУ-

ВАННЯ В РАМКАХ СУЧАСНОГО 

КИЄВА 

1. Актуальність теми 

2. Стилістики міста у рамках сучасної ку-

льтури на прикладі Київського міського 

простору 

2 -  9 1,3,5-8 

Тема 12. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕ-

МИ СПАЛЬНИХ РАЙОНІВ  

1.Актуальність теми 

2. Основні існуючі проблемі спальних 

районів мегаполисів 

2 -  9 1-3,5-8 

Всього 28 14  108  
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4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

ДРН Методи викладання (робота, 

що буде проведена виклада-

чем під час аудиторних занять, 

консультацій) 

Кількість 

годин 

Методи навчання (які види 

навчальної діяльності має ви-

конати студент самостійно) 

Кількість 

годин 

ДРН 1. Пояснення, лекція, робота з 

книгою, демонстрація матері-

алу за допомогою мультиме-

дійних технологій, практична 

робота. 

8 Використання технічних засо-

бів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної та 

допоміжної літератури. Вико-

нання індивідуального за-

вдання. 

27 

ДРН 2. Пояснення, лекція, робота з 

книгою, демонстрація матері-

алу за допомогою мультиме-

дійних технологій, практична 

робота. 

12 Використання технічних засо-

бів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної та 

допоміжної літератури. Вико-

нання індивідуального за-

вдання. 

27 

ДРН 3. Пояснення, лекція, робота з 

книгою, демонстрація матері-

алу за допомогою мультиме-

дійних технологій, практична 

робота. 

14 Використання технічних засо-

бів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної та 

допоміжної літератури. Вико-

нання індивідуального за-

вдання. 

27 

ДРН 4. Пояснення, лекція, робота з 

книгою, демонстрація матері-

алу за допомогою мультиме-

дійних технологій, практична 

робота. 

8 Використання технічних засо-

бів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної та 

допоміжної літератури. Вико-

нання індивідуального за-

вдання. 

27 

 

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 складання 

1 Практична робота (семінар) 70 балів/ 70% 14 тиждень 

3 Іспит 30 балів/ 30% По завершенні ОК 

 

5.2.2. Критерії оцінювання 

Компонент
3
 Незадовільно Задовільно Добре Відмінно

4
 

Практична робота 

(семінр) 

<6 балів 

Вимоги щодо 

завдання не ви-

конано. 

6-39 балів 

Більшість вимог вико-

нано, але окремі скла-

дові відсутні або недо-

40-69 балів 

Виконано усі вимоги 

завдання. 

70 балів 

Виконано усі вимоги 

завдання, продемонст-

ровано вдумливість, 
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статньо розкрити. запропоновано власне 

вирішення. 

Іспит <9 балів 

Вимоги щодо 

завдання не ви-

конано. 

9-20 балів 

Більшість вимог вико-

нано, але окремі складо-

ві відсутні або недо-

статньо розкрити. 

20-29 балів 

Виконано усі вимоги 

завдання. 

30 балів 

Виконано усі вимоги 

завдання, продемонст-

ровано вдумливість, 

запропоновано власне 

вирішення. 

 

5.3.Формативне оцінювання: 

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

налення передбачено 

№ Елементи формативного оцінювання Дата  

1. Письмове опитування після вивчення тем 1-4 5 тиждень 

2. Письмове опитування після вивчення теми 5-8 8 тиждень 

3. Письмове опитування після вивчення тем 9-12 14 тиждень 

 
6. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ (ЛІТЕРАТУРА) 

6.1. Основні джерела 

6.1.1. Підручники посібник 

1. Бэнэм, Рейнер. Взгляд на современную архитектуру: эпоха мастеров. / Рейнер Бэнэм; пер. с англ.;  под. 

ред. Е. В. Асса, А. В. Бокова. – М.: Стройиздат, 1980. – 172с. 

2. Гидион 3. Пространство, время архитектора /З. Гидион;  сокр. пер. с нем. М. В. Пеонене, И. Л. Черня. –  

3-е изд. – М. : Стройиздат, 1984. – 455с. 

3. Криворучко, Ольга. Сучасна архітектура: Термінологічний словник / Ольга Криворучко. – Львів: Видав-

ництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 136с. 

4. Савицкий Ю. Ю. Архитектура капиталистических стран : учеб. пособие для вузов / Ю. Ю. Савицкий.  – 

М. : Стройиздат, 1973. – 135с. 

5. Фремптон К. Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития / Кеннет Фремптон; 

пер. с англ. Е. А. Дубченко; под. ред. В. Л. Хайта. – М. : Стройиздат, 1990. – 535с. 

 

6.1.2. Методичне забезпечення 

6. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Курс лекцій для студ. 2м (5) курс денної форми на-

вчання спец. 191 «Архітектура та містобудування». – Суми: СНАУ, 2019. – 66 с. 

7. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Методичні вказівки щодо виконання практичних за-

нять для студ. 2м (5) курс денної форми навчання спец. 191 «Архітектура та містобудування». – Суми: 

СНАУ, 2020. – 16 с. 

8. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Методичні вказівки щодо виконання самостійної ро-

боти студента з вивчення лекцій, для студентів  2м (6) курсу денної форми навчання спец. 191 «Архітектура 

та містобудування». – Суми: СНАУ, 2019. – 63 с. 

 

6.2. Додаткові джерела 

9. Хан-Магомедов С. О. Архитектура Запада. Мастера и течения. Ч 1. / Хан-Магомедов С. О. – М.: Стройи-

здат, 1972. – 215с. 

10. Вуек Я. Мифы и утопии архитектуры ХХ века / Пер. с пол. М. В. Предтеченского; под. ред. В. Л. Гла-

зычева. – М. : Стройиздат, 1990. –  286с. 

11. Едике Ю. История современной архитектуры / Ю. Едике. – М. : Искусство, 1990. – 535с. 

12. Мастера архитектуры об архитектуре – зарубежная архитектура. Конец ХІХ- начало ХХ века (Под ред. 

Иконникова А. В.). – М.: Искусство, 1972. – 590с. 


