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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

 

1. Назва ОК  ВБ 1 Історія архітектури України  

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

3. Статус ОК Вибірковий компонент 

4. Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 

яких є ОК для (заповню-

ється для 

обов’язкових ОК) 

 

5. ОК може бути 

запропонований для 

(заповнюється для 

вибіркових ОК) 

Студентів 3-го курсу освітньо-професійної програми «Архітектура та 

містобудування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеці-
альністю 191 «Архітектура та містобудування» кваліфікація: бакалавр 

архітектури. 

6. Рівень НРК 6 рівень 

7. Семестр та тривалість 

вивчення 

Денне – 5 семестр,15 тижнів; 6 семестр, 15 тижнів 

 

8. Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

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 

14 - 16 - - - 30 - 
 

2 семестр 

16 - 14 - - - 30 - 
 

10. Мова навчання Українська 

11. Викладач/Координатор 

освітнього компонента 

К.арх., доцент Бородай Артем Сергійович 

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

12. Загальний опис 

освітнього компонента 

ОК «Історія архітектури України» (3 курс) передбачає оволодіння 

студентами архітектурної спеціальності знаннями з історії  україн-

ської архітектури протягом її тисячолітнього розвитку і процесу 

формування української архітектури в аспекті виховання у них ку-

льтурного і державницького світогляду, навчання сучасного прое-

ктування з урахуванням національних особливостей України, не-

обхідного фахового рівня. 
13. Мета освітнього 

Компонента 

Метою ОК «Історія архітектури України» (3 курс) семестрі є ви-

вчення стадій розвитку, визначення основних рис типологічного, 

конструктивно-тектонічного та художньо-образного і стильового 

рішення видатних пам’яток архітектури, виявлення взаємозв’язків 

і взаємовпливів архітектури України з архітектурою і культурою 

сусідніх народів, становлення її національної своєрідності. 
14. Передумови вивчення 

ОК, зв'язок з іншими 

освітніми 

компонентами ОП 

1. Освітній компонент базується на вміннях,  навиках та знаннях з 

таких освітніх компонентів  як: Історія мистецтв, Історично-фі-

лософські студії, Об’ємно-просторова композиція, Громадянська 

освіта , Архітектурна композиція. 

2. Освітній компонент є основою для  таких освітніх компонентів  
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як: Архітектурне проектування,  Дизайн архітектурного середо-

вища, Ландшафтна архітектура, Архітектурне робоче проекту-

вання, Реконструкція міської забудови 

15. Політика академічної 

доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти пе-

редбачає виконання студентами індивідуальних завдань, що виключає 

можливість плагіату і копіювання. завдань поточного та підсумкового 
контролю результатів навчання; посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, тверджень, відомостей; дотримання норм законо-

давства про авторське право; надання достовірної інформації про ре-

зультати власної навчальної або наукової діяльності. 
Порушенням академічної доброчесності при вивченні ОК   «Історія ар-

хітектури та містобудування» вважаються : академічний плагіат, акаде-

мічне шахрайство (списування, обман, видавання кимось виконаної ро-
боти за власну), використання електронних пристроїв під час підсумко-

вого 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 несамостійно виконаної 
роботи; Використання електронних пристроїв під час підсумко-

вого контролю знань – відсторонення від виконання роботи, оцінка 

0, повторне проходження підсумкового контролю 

16. Посилання на курс у 

системі Moodle 
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2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ПРОГРА-

МНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ   

Результати навчання за 

ОК: 

Після вивчення освітнього 

компонента студент очіку-

вано буде … 

  

Програмні резуль-

тати навчання, на 

досягнення яких 

спрямований ОК 

(зазначити номер 

згідно з нумера-

цією, наведеною в 

ОП)1 

Як оцінюється РНД 

 
П

Р
Н

0
1
 

 

П
Р

Н
0

9
 

 

ДРН 1. Здатен аналізувати 

основні стадії формування 

вітчизняної історії і її архі-

тектури; типи будинків і 

споруд, які утворились на 

кожному історичному 

етапі; 
 

+  

Творче та  аналітично-практичне завдання, модуль-

ний контроль, залік 

ДРН 2. Здатен визначити 

кон- структивно-тектоні-

чні особливості пам’-яток 

архітектури; композиційні 

і художньо-образні риси 

архітектури; 

 + 

Творче та  аналітично-практичне завдання, модуль-

ний контроль, залік 

ДРН 3. Здатен визначити 

стильові характеристики 

архітектури і їх специфічні 

особливості, а також  тен-

денції розвитку зодчества 

України; 

+  

Творче та  композиційно-практичне завдання, мо-

дульний контроль, залік 

ДРН 4. Здатен визначати 

найважливіші пам’ятки ар-

хітектури на кожному 

етапі формування; 

+  

Творче та  композиційно-практичне завдання, мо-

дульний контроль, залік 

ДРН 5. Здатен аналізувати 

творчість видатних майст-

рів архітектури, їх внесок у 

загальний процес розвитку 

архітектури 

+  

Творче та  розрахунково-практичне завдання, мо-

дульний контроль, залік 

 

 

 

 

                                         
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  



7 

 

  

3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ) 

 

Тема. 
Перелік питань, що будуть розглянуті в 

межах теми 

Розподіл в межах загального бюджету 
часу 

Рекомендована літе-
ратура2 

Аудиторна робота 

дена 

Самостійна 

робота 

Лк П.з / се-

мін. з 

Лаб. з.   

Осінній семестр 

Тема 1. Зміст курсу «Історія архіте-

ктури та містобудування України». 

Історичні передумови розвитку ук-

раїнської архітектури.  

 - Історичні витоки розвитку архітек-

тури та містобудування України.  

- Розвиток Київської  Русі в 1-й поло-

вині Х ст. Монголо-татарське іго.  

- Передумови зародження козацтва в 

Україні - Запорізької Січі. Іван Ма-

зепа.  

- Національне відродження  у  ХVIII-

ХІХ ст. в  Наддніпрянській Україні. 

-  Національно-патріотичний рух у Га-

личині у ХІХ на поч. ХХ ст. 

- Архітектура Північного Причорно-

мор’я.  

- Античні міста Північного Причоно-

мор’я,  їх містобудівна структура. 

- Особливості житлової  забудови  ан-

тичних міст  Північного Причоно-

мор’я.  

- Поховальні споруди Боспорського 

царства.  

- Характерні особливості архітектури 

міст Північного Причорномор’я пері-

оду античності (VI ст. до н.е. -  IV ст. 

н.е.) 

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

14,22 

Тема 2. Архітектура трипільського 

періоду.  

- Трипільська культура – стародавня 

протокультура сучасної України. 

- Особливості поселень раннього 

 етапу трипільської культури.  

- Планування трипільських поселень 

на середньому етапі їх розвитку. 

- Пізньотрипільські поселення.  

- Культові та релігійні мотиви у три-

пільській архітектурі. Значення три-

пільської культури.  

2 2 - 4 2,5,7,10,11,12,13, 

14 

                                         
2Конкретне джерело із основної чи додатково рекомендованої літератури  
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- Архітектура України ранньослов’ян-

ського та ранньокиївського періоду: 

містобудування, будівельні матеріали 

та конструкції.  

- Історичні передумови зародження 

слов’янського суспільства. 

- Особливості ранньослов’янських по-

селень І-V ст. н.е.  

- Культові споруди східних слов’ян 

ранньокиївського періоду.  

- Будівельна техніка Київської Русі 

раннього періоду.  

- Містобудівні прийоми у період ста-

новлення Київської Русі. 
 

Тема 3. Архітектура Київської Русі. 

- Основні характерні риси архітектури 

Київської Русі. 

- Десятинна церква та інші древньору-

ські храми – продовження традицій ві-

зантійської архітектури. 

- Особливості архітектури житла в Ки-

ївській Русі. 

- Софійський собор - головний хрис-

тиянський храм древньої Русі. 

- Досягнення будівельного мистецтва 

Київської Русі у ХІ-ХІІ ст.  

- Архітектура культових споруд Київ-

ської Русі. 

- Культова архітектура Київської Русі 

періоду розквіту (кінець Х - сер. ХІ 

ст.). 

- Особливості архітектури Києва та 

Переяслава ( Х- ХІ ст.). 

-  Архітектура культових споруд Київ-

ської Русі (ХІ-ХІІст.). 

-  Культові споруди Чернігова, Галича 

(ХІІ-ХІІІ ст.) 

2 2 - 4 2,6,7,10,11,12,13, 

14,15,17 

Тема 4. Архітектура України пері-

оду формування української народ-

ності (ХIV-XVII століття).  

- Містобудування  та  будівельні  тех-

нології  в  Україні  періоду розвитку 

феодальних відносин. 

- Архітектура оборонних споруд – 

замків середньовічної України. 

- Культові споруди  в Україні ХІV-

XVII ст. - - Архітектура західних зе-

мель та Львова ХV-XVII ст.  

- Особливості архітектури Придніп-

ров’я XVII ст. 

2 2 - 4 2,6,7,10,11,12,13, 

14,15 
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Тема 5. Архітектура українського 

бароко. - Історичні умови та загальні 

риси розвитку архітектури та містобу-

дування у ХVІІ-ХVІІІ ст. 

- Житлова та світська архітектура  кі-

нця ХVІІ- поч. ХVІІІ ст. 

- Архітектура бароко в Наддніпрян-

щині та Центральній Україні. 

- Архітектура бароко в Західних зем-

лях України.  

- Архітектура українського бароко 

(Сумщина). Воскресенська церква у 

Сумах. Спасо-Преображенський кафе-

дральний собор у Сумах.  

- Церкви і собори Глухова і Путивля.  

- Церкви і собори в Охтирці. 

2 2 - 4 2,7,10,11,12,13, 

14,15 

Тема 6. Архітектура класицизму в 

Україні. Загальна характеристика. 

Містобудування. 
- Загальні риси архітектури класици-

зму в Україні.  

- Розвиток міст Південної України у 

кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. Осо-

бливості міст Центральної та Слобо-

жанської України періоду класицизму.  

- Реконструкція українських міст у пе-

ршій половині ХІХ ст.  

- Архітектура  будівель  і  споруд  

епохи класицизму  в   Україні. 

- Архітектура  житла  України кінця 

ХVІІІ – початку ХІХ ст. 

- Будівництво адміністративних спо-

руд в Україні в період класицизму 

Особливості архітектури торгових бу-

дівель та споруд  ХІХ ст.в  Україні. 

-  Архітектура  навчальних закладів та 

інших громадських будівель  кінця 

ХVІІІ –  ХІХ ст. в Україні.  

- Палацово-садибне і садово-паркове 

зодчество класицизму в Україні.  

- Архітектурні особливості дворянсь-

ких і поміщицьких садиб Північно-

Східної України  ХVIII –ХІХ ст.  

- Ландшафтна і садово-паркова архі-

тектура в Україні періоду класицизму.  

- Архітектура культових споруд кла-

сицизму в Україні.  

- Особливості архітектури культових 

споруд Центральної України. 

- Архітектура класицизму в культових 

спорудах Сумщини. 

2 4 - 8 2,7,10,11,12,13, 

14,15,17 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8


10 

 

  

Тема 7. Дерев’яна архітектура Ук-

раїни ХІV – ХІХ століть. Конструк-

тивні та композиційні прийоми.  

- Історичний розвиток дерев’яної архі-

тектури в Україні  в ХІV-ХІХ ст. 

-  Будівельні технології та архітекту-

рно-композиційні прийоми в де-

рев’яній архітектурі України. 

-  Конструктивні рішення дерев’яних 

будівель. 

2 2 - 4 2,7,10,11,12,13, 

14,15 

Всього осінній семестр 14 16  30  

Весняний семестр  

Тема 8 . Архітектура  дерев’яних  

культових  споруд України  у  ХІV-

XIX ст.  

- Загальна характеристика дерев’яної 

культової архітектури України у ХІV-

XIX ст. 

- Композиційні прийоми в архітектурі 

дерев’яних культових будівель  Захід-

ноукраїнських земель. 

- Особливості  архітектури  де-

рев’яних  церков  Центральної  та  Пів-

нічно-Східної  України.  

- Дерев’яні дзвіниці. 

- Розвиток містобудування в Україні в 

кінці XVIII –  на початку ХІХ століть.  

- Відомі архітектурні ансамблі цент-

ральної частини міст України ХVІІІ – 

ХІХ ст. 

-  Особливості унікального явища у 

світовому містобудуванні – засну-

вання нових міст Південної України. 

Нові містобудіві принципи плану-

вання міст Південної України 

2 2 - 4 2,7,10,11,12,13, 

14,15 

Тема 9. Народна  архітектура  Укра-

їни.  

- Основні фактори, що впливали на роз-

виток  народної архітектури України до  

початку ХХ ст. 

-  Особливості народного житла Право-

бережної України.  

- Народна архітектура Лівобережжя та 

Півдня України. 

-  Типологічні  види  народного  житла  

України. Господарські споруди народ-

ної архітектури України.  

2 2 - 4 2,7,10,11,12,13, 

14,15 

Тема 10. Архітектура стилізації та 

еклектики другої половини XIX сто-

річчя.  
- Стильова характеристика періоду. 

2 2 - 4 2,5,7,10,11,12,13, 

14,15,17,21 



11 

 

  

-  Розвиток містобудування в сере-

дині-кінці  ХІХ ст. 

-  Сакральна архітектура. Архітектура 

громадських будівель України в ХІХ 

ст.  

- Особливості архітектури житла Ук-

раїни в другій половині ХІХ ст. 

-  Будівлі і споруди архітектури екле-

ктики і стилізації в Україні.  

-  Аналіз будівель і споруд архітектури 

еклектики і стилізації в Україні.  

Тема 11. Архітектура  модерну в Ук-

раїні на початку ХХ ст.  
- Стильові особливості архітектури 

України на початку ХХ століття. 

-  Містобудівні процеси в Україні на 

зламі ХІХ-ХХ ст. 

-  Культові споруди в період модерну. 

Архітектура громадських будівель Ук-

раїни  на початку ХХ ст. 

-  Архітектура житлових будинків Ук-

раїни на початку ХХ ст. 

-  Будівлі і споруди архітектури моде-

рну в Україні на початку ХХ ст.  

- Аналіз будівель і споруд архітектури 

модерну в Україні на початку ХХ ст. 

2 2 - 4 2,5,6,10,11,12,13, 

14,15,20,21 

Тема 12. Архітектура авангарду 20-

30-х років XX сторіччя.  

- Стильова характеристика періоду 

1920-1930 рр.  

- Розвиток містобудування в України в 

період архітектури авангарду. 

-  Ансамблі і комплекси. 

-  Архітектура громадських будівель 

України  на початку ХХ ст. 

-  Архітектура житлових будинків Ук-

раїни на початку ХХ ст. 

-  Будівлі і споруди архітектури аван-

гарду в Україні 20-30-х рр ХХ ст.  

- Аналіз будівель і споруд об’єктів ар-

хітектури авангарду в Україні 20-30-х 

рр. ХХ ст. 

2 2 - 4 2,5,10,11,12,13, 

14,16,18,19,21 

Тема 13. Становлення  архітектури  

радянського класицизму 1933-1955 

років. 

-  Стильова характеристика українсь-

кої архітектури  1933-1955 рр. 

- Містобудівні процеси в України в пе-

ріод становлення радянського класи-

цизму. 

- Архітектура громадських будівель і 

споруд України  в 1933-1955 рр. 

2 2 - 4 2,3,4,7,8,10,11,12,13, 

14,18 
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- Житлова архітектура  України в 

1933-1955 рр. 

- Будівлі і споруди архітектури радян-

ського класицизму 1933-1955 рр. в Ук-

раїні.  

- Аналіз будівель і споруд архітектури 

радянського класицизму 1933-1955 рр. 

в Україні. 

Тема 14. Архітектура індустріаль-

ного мінімалізму кінця 50-х початку 

80-х років ХХ століття в Україні.  

- Особливості та стильова характерис-

тика періоду. 

-  Розвиток містобудування в Україні 

в період 1950-1980 років. 

-  Архітектура громадських будівель 

України  в 1950-1980 рр. 

-  Житлова архітектура та будівництво 

в  Україні в період індустріального мі-

німалізму. 

-  Загальна характеристика постмоде-

рнізму та його розвиток в Україні. 

2 2 - 4 2,3,4,7,8,10,11,12,13, 

14,18 

Тема 15. Стильові напрямки в су-

часній архітектурі України. 

- Загальна характеристика постмодер-

нізму та його розвиток в Україні. 

-  Містобудування в Україні в кінці 

ХХ- на початку ХХІ ст. 

-  Архітектура громадських будівель 

України  з 1980-х років.  

- Архітектура житлових будівель в  

Україні в сучасний період. 

-  Аналіз будівель і споруд архітек-

тури індустріального мінімалізму кі-

нця 50-х початку 80-х років ХХ сто-

ліття і постмодернізму кінця XX - по-

чатку XXI сторіччя в Україні. 

2 - - 2 2,3,4,7,8,10,11,12,13, 

14,18,22 

Всього весняний семестр: 16 14  30  

Всього  30 30 - 60  

 

4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

ДРН Методи викладання (робота, що буде 

проведена викладачем під час аудитор-

них занять, консультацій) 

Кіль-

кість го-

дин  

Методи нав-

чання (які види 

навчальної діяль-

ності має вико-

нати студент са-

мостійно) 

Кіль-

кість 

годин 
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ДРН 1. Здатен 

аналізувати ос-

новні стадії фо-

рмування віт-

чизняної істо-

рії і її архітек-

тури; типи бу-

динків і спо-

руд, які утво-

рились на кож-

ному історич-

ному етапі; 
 

Дедуктивні методи – пов’язані із фор-

мулюванням загальних положень, 

норм, законів та їх застосуванням до 

основ архітектурного проектування, 

демонстрація матеріалу за допомогою 

мультимедійних технологій. 

Практичні методи - передпроектний 

аналіз за індивідуальним завданням 

Використання платформи MOODLE, 

ZOOM під час змішаної форми нав-

чання. 

12 Робота з архів-

ними докумен-

тами, методич-

ними вказівками, 

довідниками, по-

сібниками, проек-

тами-аналогами, 

інтернет-ресур-

сами 

12 

ДРН 2. Здатен 

визначити кон- 

структивно-те-

ктонічні особ-

ливості пам’-

яток архітек-

тури; компози-

ційні і худож-

ньо-образні 

риси архітек-

тури; 

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 нав-

чання. 

12 Засвоєння теоре-

тичного матері-

алу, робота з архі-

вними докумен-

тами, методич-

ними вказівками, 

довідниками, по-

сібниками, проек-

тами-аналогами, 

інтернет-ресур-

сами 

12 

ДРН 3. Здатен 

визначити сти-

льові характе-

ристики архі-

тектури і їх 

специфічні 

особливості, а 

також  тенден-

ції розвитку зо-

дчества Укра-

їни; 

Методи функціонального моделю-

вання: пов’язані з диференціацією архі-

тектурних об’єктів на композиційні 

складові  

Комплексний метод архітектурного 

проектування -  поєднання теорії і прак-

тики при навчанні, інтеграція творчого по-

шуку 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 нав-

чання. 

12 Робота з архів-

ними докумен-

тами, методич-

ними вказівками, 

довідниками, по-

сібниками, проек-

тами-аналогами, 

інтернет-ресур-

сами 

12 

ДРН 4. Здатен 

визначати най-

важливіші 

пам’ятки архі-

тектури на ко-

жному етапі 

формування; 

Комплексний метод архітектурного 

проектування -  поєднання теорії і прак-

тики при навчанні, інтеграція творчого по-

шуку при врахуванні функціональних та 

нормативних вимог щодо при проекту-

ванні архітектурних об’єктів.  

Практичні методи - виконання індиві-

дуальних функціонально-планувальних 

та композиційних завдань  Викорис-

тання платформи MOODLE, ZOOM, 

під час змішаної форми навчання. 

 

12 Робота з архів-

ними докумен-

тами, методич-

ними вказівками, 

довідниками, по-

сібниками, проек-

тами-аналогами, 

інтернет-ресур-

сами. 

12 
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ДРН 5. Здатен 

аналізувати 

творчість вида-

тних майстрів 

архітектури, їх 

внесок у зага-

льний процес 

розвитку архі-

тектури 

Комплексний метод архітектурного 

проектування: пов’язаний з одно-

часним вирішенням композиційних, 

функціональних і конструктивних за-

вдань при проектуванні архітектурних 

об’єктів  

Практичні методи- проектування 

конструктивних креслень за індивідуа-

льним завданням. 

Використання платформи MOODLE, 

ZOOM  під час змішаної форми нав-

чання. 

 

12 Робота з архів-

ними докумен-

тами, методич-

ними вказівками, 

довідниками, по-

сібниками, проек-

тами-аналогами, 

інтернет-ресур-

сами. 

12 

 

 

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 за-
гальній оцінці  

Дата скла-
дання 

1.  Індивідуальні графічні завдання після закінчення кожної 

теми  
 

 

28 балів /28% По закін-

ченню ви-
вчення теми 

2.  Індивідуальні самостійні завдання 

  

27 балів /27% По закін-

ченню ви-
вчення теми 

3.  Проміжна тестова атестаційна контрольна робота 

 

 

15 балів / 15% 7-8 тиждень 

4.  Екзамен 

 

 

30 балів / 30% До 14 -15 

тижня 

 

5.2.2. Критерії оцінювання 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Індивідуальні 
графічні завдання 

після закінчення 

кожної теми (7 
завдань в кож-

ному семестрі) 

 

<2  балів 2  бали 3 бали 4 бали 

Індивідуальне за-

вдання не відпо-

відає поставле-

ним задачам 

Індивідуальне за-

вдання в цілому 

відповідає поста-

вленим задачам, 

виконано на до-

статньому рівні  

Індивідуальне за-

вдання відповідає 

поставленим за-

дачам, виконано 

на достатньо-ви-

сокому рівні з не-

значними помил-

ками 

Індивідуальне за-

вдання відповідає 

поставленим зада-

чам, виконано на 

високому рівні  
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Індивідуальні са-

мостійні завдання 

(7 завдань в кож-

ному семестрі)  

<2  балів 2  бали 3 бали 4 бали 

Самостійне за-

вдання не відпо-

відає поставле-

ним задачам 

Самостійне за-

вдання в цілому 

відповідає поста-

вленим задачам, 

виконано на до-

статньому рівні  

Самостійне за-

вдання відповідає 

поставленим за-

дачам, виконано 

на достатньо-ви-

сокому рівні з не-

значними помил-

ками 

Самостійне за-

вдання відповідає 

поставленим зада-

чам, виконано на 

високому рівні  

Проміжна тестова  

атестаційна конт-

рольна робота 

<7 балів 7-9 балів 10-12 балів 13-15 балів 

Більшість відпо-

відей невірні  

Більше половини 

відповідей на за-

питання вірні  

Більшість відпо-

відей на запи-

тання вірні  

Всі або майже всі 

відповіді на запи-

тання вірні 

Екзамен <15 балів 16-20 балів 21-25 балів 26-30 балів 

Відповіді на пи-

тання не відпові-

дають поставле-
ним заваданням 

Відповіді на запи-

тання в цілому ві-

дповідають пос-
тавленим зада-

чам, але достат-

ньо умовні 

Відповіді на запи-

тання в цілому ві-

дповідають пос-
тавленим задачам 

з незначними по-

милками 

Відповіді на запи-

тання повністю ві-

дповідають поста-
вленим задачам 

 

5.3.Формативне оцінювання: 

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

лення передбачено 

№ Елементи формативного оцінювання Дата  

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

індивідуальними завданнями 

Кожне практичне заняття 

2.  Усний зворотний зв'язок на атестаційну контрольну ро-

боту 

7-8 тиждень 

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

ного оцінювання. 
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Будівельник, 2004. - 152 с. 

4. Архитектура Советской Украины / В.П. Дахно, С.К. Килессо, Н.С. Коломиец и др. - К.: 

Будівельник, 2006. - 160 с. 

5. Всеобщая история архитектуры : В 12 т. / Ред. кол.: Н.В.Баранов (гл. ред.) и др. – Архитектура 

ХІХ – начала ХХ вв., 2002. –Т. 10 Издательство литературы по строительству. - С. 137–271. 

6. Всеобщая история архитектуры : В 12 т. / Ред. кол.: Н.В.Баранов (гл. ред.) и др. – Архитектура 

капиталистических стран ХХ в., 2003. – Т. 11 Издательство литературы по строительству. - 

С. 43-404. 

7. Всеобщая история архитектуры : В 12 т. / Ред. кол.: Н.В. Баранов (гл. ред.) и др. – Архитек-

тура СССР, 2005. – Т. 12 Издательство литературы по строительству. - С. 27–707. 



16 

 

  

8. Едике Ю. История современной архитектуры. – М.:Искусство, 1972. – С. 16 -25. 

9. Иконников А.В. Зарубежная архитектура: От «новой архитектуры» до постмодернизма. – М.: 

Стройиздат, 2002. – 255 с. 

10. Історія українського мистецтва // Архітектура: В 6 т. / Ред. кол. М.П. Бажан, Ю.С. Асєєв, В.А. 

Афанасьєв та ін. – К: Мистецтво другої половини ХІХ – ХХ століття., 2000. - Т. 4 Мистецтво. 

– С. 17 – 45. 

 
6.1.1. Методичне забезпечення 

11. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Історія архітектури і містобудування 

(історія архітектури України)» для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.060102 «Архіте-

ктура», А.С. Бородай, С.П. Бородай. 

12. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія архітектури і мі-

стобудування (історія архітектури України)» для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 

6.060102 «Архітектура», А.С. Бородай, С.П. Бородай. 

13. Конспект лекцій з дисципліни «Історія архітектури і містобудування (історія архітектури Ук-

раїни)» для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.060102,     С.П. Бородай. 

14. Пакет візуального супроводження з дисципліни «Історія архітектури і містобудування», А.С. 

Бородай. 

15. Роботи методичного фонду. 

 
6.1.2.Інші джерела 

16. Мерлен П. Новые города. – М.: Прогресс, 1975. - 253 с. 

17. Раллев А.Б. История архитектуры развивающихся стран. – К.: Вища школа, 1986. – 248 с. 

18. Уиттик А. Европейская архитектура ХХ века: Пер. с англ. – М.: Государственное изда-

тельство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1960. – 

284 с. 

19. Хазанова В.Э. Советская архитектура первой пятилетки. – М.: Наука, 1980. – 375 с. 

20. Чепелик В.В. Український архітектурний модерн / Упорядник З.В. Мойсеєнко-Чепелик. – 

К.: КНУБА, 2000. -378 с. 

21. Ясиевич В.Е. Архитектура Украины на рубеже ХІХ-ХХ веков. 

22. Бородай С.П., Бородай  Д.С.. Роль  графіки  у  генерації  архітектурної  ідеї. Збірник наукових 

праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, моло-

дих учених і науково-педагогічних працівників «Архітектурний рисунок у контексті про-

фесійної освіти» / За ред. В.В. Ніколаєнка. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – (с.24-33) 

 


