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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1.  Назва ОК ОК 22 Основи та методи архітектурного проектування 

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

вань 

3.  Статус ОК Обов’язковий компонент 

4.  Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 
яких є ОК для (запов-

нюється для обов’язко-

вих ОК) 

Освітньо-професійна програма «Архітектура та містобудування» 

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

тури. 

5.  ОК може бути запропо-

нований для (заповню-
ється для вибіркових 

ОК) 

 

6.  Рівень НРК 6 рівень 

7.  Семестр та тривалість 

вивчення 

Денне – 4 семестр,15 тижнів;  

 

8.  Кількість кредитів 

ЄКТС 

Денне – 3 

9.  Загальний обсяг годин 

та їх розподіл  

Контактна робота(заняття) 

Денна 
Самостійна робота 

Лекційні 

30 

Практичні 

/семінарські 

14 

Лабораторні 

- 

 

46 

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 та методи архітектурного проекту-
вання» є складовою підготовки бакалавра архітектора, спрямований 

на комплексне опанування основних понять архітектури, об’єктів ар-

хітектурного проектування, закономірностей їх формування, органі-
зацію архітектурного проектування, методів та прийомів розв’язання 

архітектурних задач у процесі проектування. 

13.  Мета освітнього компо-

нента 

Формування у студентів знань про основні поняття архітектури та 

методику архітектурного проектування. 

14.  Передумови вивчення 

ОК, зв'язок з іншими 

освітніми компонен-

тами ОП 

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

нентів  як:  Архітектурне проектування, Архітектурна компози-

ція, Об’ємно-просторова композиція. 
2. Освітній компонент є основою для  таких освітніх компонентів  

як: Типологія будівель і споруд, Архітектурне проектування, Ос-

нови містобудування, Ландшафтна архітектура, Реконструкція 
міської забудови. 

15.  Політика академічної 

доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти 

передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань пото-

чного та підсумкового контролю результатів навчання; посилання на 
джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; 

mailto:tyomaboroday@gmail.com
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дотримання норм законодавства про авторське право; надання досто-
вірної інформації про результати власної навчальної або наукової ді-

яльності. 

Порушенням академічної доброчесності при вивченні ОК   «Основи 

та методи архітектурного проектування» вважаються : академічний 
плагіат, академічне шахрайство (списування, обман, видавання ки-

мось виконаної роботи за власну), використання електронних при-

строїв під час підсумкового 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 си-

стемі Moodle 
https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=4234 

 

 

 



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

МНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ   

 

Результати навчання за ОК: 

Після вивчення освітнього ком-

понента студент очікувано буде … 

  

Програмні результати навчання, на досяг-

нення яких спрямований ОК (зазначити но-

мер згідно з нумерацією, наведеною в ОП)1 
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ДРН 1. Здатен  орієнтуватися в ос-

новних поняттях архітектури, ро-

зуміти мету, задачі та рівні архіте-
ктурного проектування, класифіка-

цію об’єктів проектування, особли-

вості творчого методу архітектора. 
 

+   +  + +  + +  

Розрахунково-прак-

тичне завдання, мо-

дульна контрольна 
робота, екзамен 

ДРН 2. Здатен аналізувати основні 

вимоги до будинків і споруд та фа-

ктори, що впливають на форму-
вання їх проектних рішень, архіте-

ктурно-типологічні, функціона-

льні, конструктивні, фізико-техні-
чні, естетичні й економічні аспекти 

архітектурного проектування. 

 
 

+ +  +  +      

Розрахунково-прак-

тичне завдання, мо-

дульна контрольна 
робота, екзамен 

ДРН 3. Здатен складати план послі-

довних дій в процесі архітектур-

ного проектування, приймати об-
ґрунтовані проектні рішення, за-

стосовувати  знання   різних мето-

дів роботи  при  вирішенні архітек-
турних завдань. 

 

  +  +  + + +  + 

Розрахунково-прак-

тичне завдання, мо-

дульна контрольна 
робота, екзамен 

ДРН 4. Здатен проводити аналіз мі-

стобудівної проектної ситуації на 
передпроектному етапі архітектур-

ного проектування. 

 

+  +  +    + +  

Розрахунково-прак-

тичне завдання, мо-
дульна контрольна 

робота, екзамен 

ДРН 5. Здатен складати й оформ-
лювати пояснювальну записку до 

проектної документації 

 
 

+ + +  +      + 

Розрахунково-прак-
тичне завдання, мо-

дульна контрольна 

робота, екзамен 

 

 

 

 

 

                                         
1Має 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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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-
ратура2 

Аудиторна робота 

дена 

Самос-

тійна ро-

бота 

Лк П.з / 

семін. 

з 

Лаб. з.   

Тема 1. Вступна лекція. Введення в курс 
предмету основи та методи архітектур-

ного проектування.  

- Мета дисципліни «Основи і методи архі-
тектурного проектування»; 

- Основні завдання курсу; 

- Структура дисципліни; 

- Методичне забезпечення дисципліни; 
- Система містобудівної та проектної доку-

ментації та ієрархічні рівні архітектурного 

проектування. Блок-схеми. 

2 − - 2 3, 5, 10, 11, 12 

Тема 2. Архітектура. Загальні поняття. 

- Визначення архітектури; 

- Суспільне значення архітектури; 

- Архітектура як система.; 
- Загальні принципи організації архітекту-

рних систем; 

- Зовнішні й внутрішні зв’язки архітек-
тури; 

- Функціональний аналіз ділянки забудови; 

- Класифікація житлових, громадських та 

промислових будівель і споруд. Класифі-
кація поселень. Блок-схеми. 

2 2 - 4 3, 4, 5, 11, 12 

Тема 3. Архітектурне проектування як 

складова архітектурної діяльності.  
- Мета і завдання архітектурного проекту-

вання;  

- Рівні архітектурного проектування; 

- Особливості містобудівної документації; 
- Особливості проектної документації;  

- Основні складові архітектурного проек-

тування;  
- Порівняльна характеристика художнього, 

інженерно-технічного та наукового мето-

дів архітектора. Схема. 

2 − - 2 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17 

Тема 4. Об’єкти архітектурного проекту-
вання.  

- Класифікація  міських і сільських посе-

лень;  
- Функціональна структура населених пун-

ктів;  

- Класифікація будинків і споруд;  
- Житлові і громадські будівлі і споруди; 

- Виробничі будівлі і споруди.  

2 2 - 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 14, 15 

                                         
2Конкретне джерело із основної чи додатково рекомендованої літератури  
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- Аналіз морфологічних та композиційно-
стильових особливостей прилеглої забу-

дови;  

- Організація процесу навчального проек-

тування.  Послідовне обмеження спектра 
можливих проектних рішень у процесі на-

вчального архітектурного проектування. 

Схеми. 

Тема 5. Методи архітектурного проекту-

вання.  

- Специфіка архітектури;  

- Творчий метод архітектора;  
- Основні етапи навчального архітектур-

ного проектування; 

- Природно-кліматичне зонування терито-
рії України, сейсмічне та містобудівне ра-

йонування. Карти-схеми. 

2 − - 2 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 

16 

Тема 6. Етапи архітектурного проекту-

вання.  
- Передпроектний аналіз;  

- Етап творчого пошуку;  

- Етап творчого розроблення; 
- Функціональне зонування ділянки забу-

дови; 

- Основні природні планувальні обме-

ження на конкретній ділянці. Схема. Роза 
вітрів для міста Суми. Побудова. 

2 2 - 4 3, 5, 11, 12, 13 

Тема 7. Основні фактори, що впливають 

на проектні рішення.  
- Основні вимоги до будинків і споруд, що 

впливають на проектні рішення; 

- Екологічна безпека, містобудівні вимоги 

та вимоги функціональної доцільності;  
- Конструктивна надійність та економічні 

вимоги; 

- Архітектурно-художні вимоги та приро-
дно-кліматичні умови; 

- Типи функціонального зонування та різні 

варіанти функціонального зонування квар-
тири. Схеми. 

2 − - 4 4, 5, 11, 12, 13 

Тема 8. Природно-кліматичні умови.  

- Ієрархічні рівні природно-кліматичних 

умов та районування;  
- Поняття клімату та його вплив;  

- Сейсмічне районування та районування 

за сприятливістю містобудівних умов; 
- Вплив функціональних процесів на фо-

рму  і габарити відповідних приміщень; 

- Функціональні зони для основних побу-

тових процесів і визначення найменших 
габаритів приміщень. Схеми. 

2 2 - 4 5, 11, 12, 13 

Тема 9. Містобудівні умови.  

- Розміщення ділянки в структурі населе-

ного пункту;  
- Транспортні і пішохідні зв’язки;  

- Функціональна структура навколишньої 

забудови;  

2 − - 2 5, 11, 12, 13, 16 
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- Містобудівні обмеження; 
- Основні схеми групування приміщень. 

Тема 10. Функціональне призначення 

об’єкту.  

- Принципи організації внутрішнього про-
стору; 

- Функціональне зонування;  

- Основні схеми групування просторів та 
приміщень;  

- Визначення функціональних взаємозв’яз-

ків приміщень будівлі;  

- Основні типи конструктивних систем. Ін-
дустріальні будівельні системи. Схеми. 

2 2 - 4 5, 11, 12, 14, 15, 17 

Тема 11. Економічні умови.  

- Економічність проектування будинків і 

споруд; 
- Основні техніко-економічні показники; 

- Система коефіцієнтів, як метод оціню-

вання економічності проектування; 
- Раціональність вирішення проектів і ком-

плексне техніко-економічне оцінювання; 

- Характеристика завершального етапу в 
архітектурному проектуванні. 

2 - - 2 5, 11, 12 

Тема 12. Конструктивно-технологічні мо-

жливості.  

- Основні характеристики конструктивної 
надійності будівлі;  

- Вогнестійкість та ступені вогнестійкості 

будівель;  
- Капітальність і класи будівель за капіта-

льністю;  

- Основні конструктивні елементи буді-

вель;  
- Конструктивні системи і конструктивні 

схеми будівель;  

- Оцінка різних варіантів  функціонально-
планувального рішення об’єкта; 

- Поняття сучасної архітектури. «Органі-

чна архітектура» та модернізм. 

2 2 - 4 2, 5, 11, 12 

Тема 13. Естетичні цінності та ідейний 
зміст архітектури.  

- Значення засобів архітектурної компози-

ції;  
- Єдність, підпорядкованість архітектур-

них форм;  

- Тектоніка;  
- Співвідношення архітектурних форм, 

пропорції, ритм;  

- Ідейний зміст творів архітектури; 

- Проблема розвитку архітектурного 
об’єкта в часі й зміни його функції  в архі-

тектурі ХХ століття. 

2 - - 2 3, 5, 11, 12, 16 

Тема 14. Система стандартизації і нор-

мування у будівництві.  
- Поняття стандартизації та її основні за-

вдання;  

2 2 - 4 4, 5, 11, 12 
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- Нормативні документи України в галузі 
будівництва;  

- Обов’язкові та рекомендовані вимоги; 

- Найбільш уживані нормативні документи 

для навчального архітектурного проекту-
вання;  

- Аналіз образного вирішення об’єкта; 

- Постмодернізм, традиціоналізм та неок-
ласицизм в архітектурі. 

Тема 15. Уніфікація, типізація та моду-

льна координація розмірів у будівництві. 

- Типізація і уніфікація;  
- Модульна координація розмірів;  

- Конструктивні та координаційні розміри; 

- Координаційні осі та прив’язка до них; 
- Хай-тек в сучасній архітектурі. 

2 - - 2 5, 11, 12 

Всього  30 14 - 46  

 

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 

ДРН 1. Здатен  
орієнтуватися в 

основних понят-

тях архітектури, 

розуміти мету, 
задачі та рівні 

архітектурного 

проектування, 
класифікацію 

об’єктів проек-

тування, особли-

вості творчого 
методу архітек-

тора. 

 

Словесні методи – пов’язані з пояснен-

ням основних понять архітектури, мети, 

задач та рівнів архітектурного проекту-
вання, класифікації об’єктів проектування, 

особливості творчого методу архітектора. 

Демонстраційні  методи – пов’язані із 

наочною демонстрацією графічних 

блок-схем рівнів архітектурного проекту-

вання, класифікації об’єктів проектування, 

творчого методу архітектора. 

Використання платформи MOODLE, 

ZOOM, під час змішаної форми нав-

чання. 

8 Робота з методич-

ними вказівками, 

навчальними по-

сібниками, проек-

тами-аналогами, 

нормативними до-

кументами, інтер-

нет-ресурсами, 

виконання індиві-

дуальних завдань. 

8 

ДРН 2. Здатен 

аналізувати ос-

новні вимоги до 

будинків і спо-
руд та фактори, 

що впливають 

на формування 
їх проектних рі-

шень, архітекту-

рно-типологічні, 
функціональні, 

конструктивні, 

фізико-технічні, 

естетичні й еко-
номічні аспекти 

Словесні методи – пов’язані з пояснен-

ням основних вимог до будинків і споруд 

та факторів, що впливають на формування 

їх проектних рішень, архітектурно-типоло-

гічні, функціональні, конструктивні, фі-

зико-технічні, естетичні й економічні аспе-
кти архітектурного проектування. 

Демонстраційні  методи – пов’язані із 

наочною демонстрацією впливу факто-

рів, що впливають на формування їх прое-

ктних рішень. 

Використання платформи MOODLE, 

ZOOM, під час змішаної форми нав-

чання. 

8 Засвоєння теоре-

тичного матері-

алу, робота з ме-

тодичними вказів-

ками, підручни-

ками та посібни-

ками. 

Виконання індиві-

дуальних графіч-

них і розрахунко-

вих  завдань. 

10 
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архітектурного 
проектування. 

 

 

ДРН 3. Здатен 
складати план 

послідовних дій 

в процесі архіте-
ктурного проек-

тування, прий-

мати обґрунто-

вані проектні рі-
шення, застосо-

вувати  знання   

різних методів 
роботи  при  ви-

рішенні архітек-

турних завдань. 

 

Словесні методи – пов’язані з пояснен-

ням методики складання плану послідов-

них дій в процесі архітектурного проекту-
вання,  різних методів роботи  при  вирі-

шенні архітектурних завдань. 

Демонстраційні  методи – пов’язані із 

наочною демонстрацією методів роботи  

при  вирішенні архітектурних завдань. 

Використання платформи MOODLE, 

ZOOM, під час змішаної форми нав-

чання. 

10 Робота з нормати-

вною літерату-

рою, довідни-

ками, проектами-

аналогами. Вико-

нання індивідуа-

льних графічних і 

розрахункових  

завдань. 

10 

ДРН 4. Здатен 

проводити ана-

ліз містобудів-
ної проектної 

ситуації на пе-

редпроектному 

етапі архітекту-
рного проекту-

вання. 

 

Словесні методи – пов’язані з пояснен-

ням методики проведення аналізу місто-

будівної проектної ситуації на передпроек-

тному етапі архітектурного проектування. 

Демонстраційні  методи – пов’язані із 

наочною демонстрацією аналізу конк-

ретних містобудівних проектних ситуа-

цій. 

Використання платформи MOODLE, 

ZOOM, під час змішаної форми нав-

чання. 

10 Робота з нормати-

вною літерату-

рою, довідни-

ками, проектами-

аналогами. Вико-

нання індивідуа-

льних графічних 

завдань. 

10 

ДРН 5. Здатен 

складати й офо-
рмлювати пояс-

нювальну запи-

ску до проектної 

документації 
 

 

Словесні методи – пов’язані з пояснен-

ням  методики оформлення пояснюваль-

ної записки до проектної документації. 

Демонстраційні  методи – пов’язані із 

наочною демонстрацією прикладів по-

яснювальну записку до проектної докумен-

тації. 

Використання платформи MOODLE, 

ZOOM під час змішаної форми нав-

чання. 

8 Робота з нормати-

вною літерату-

рою, проектами-

аналогами. Вико-

нання індивідуа-

льних графічних 

завдань та розра-

хункових завдань. 

8 
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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 за-

гальній оцінці  

Дата скла-

дання 

1.  Індивідуальні графічні та розрахункові завдання після закін-

чення кожної теми  
 

50 балів /50% По закін-

ченню ви-
вчення теми 

2.  Проміжна тестова атестаційна контрольна робота 20 балів / 20% 7-8 тиждень 

3.  Екзамен 30 балів / 30% До 14 -15 

тижня 

 

5.2.2. Критерії оцінювання 

 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Індивідуальні 

графічні та розра-

хункові завдання 

в процесі ви-

вчення кожної 

теми (7 завдань) 

<2  балів 2-4  бали 5-6 бали 7 балів 

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  

Проміжна тестова  

атестаційна конт-

рольна робота 

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

Більшість відпові-

дей невірні  

Більше половини ві-

дповідей на запи-

тання вірні  

Більшість відпові-

дей на запитання 

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 

 

 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 

індивідуальним завданням 

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 форма-

тивного оцінювання.  
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6. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ (ЛІТЕРАТУРА) 

 

6.1. Основні джерела 

 

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

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

2. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: Учебн. 

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

3. Бархин Б. Г. Методика архитектурного проектирования: учеб.-метод. пособие 

для вузов. – [2-е изд., перераб. и доп.] / Б. Г. Бархин. – М. : Стройиздат, 1982. – 

224 с., ил. 

4. Введение в архитектурное проектирование / [В. Ф. Кринский, В. С. Колбин,    И. 

В. Ламцов и др.] : учебник для вузов. – [Изд. 2-е, перераб. и доп.]. – М. : Стройиз-

дат, 1974. – 172 с. 

5. Дмитренко А.Ю. Основи та методи архітектурного проектування: навчальний 

посібник. – Полтава : ПолтНТУ, 2011. – 269 с.; іл. 

6. Ковальський Л.М. Типологія громадських будинків 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. 

7. Король В. П. Архітектурне проектування житла: навч. посіб. / В.П. Король ‒ К.: 

ФЕНІКС, 2006. ‒ 208 с.: іл.  

8. Лях В.М,, Бородай А.С., Бородай Д.С.  Типологія житлових та виробничих бу-

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

2015. ‒ 269  с.: іл. 

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

10. Матехина О.В. Основы архитектурного проектирования: учеб.пособие / О.В. 

Матехина ; Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2014. – 

296 с. 

 

6.1.1. Методичне забезпечення 

 

11. Бородай А.С. Основи і методи архітектурного проектування. Курс лекцій для 

студентів 2 курсу денної  форми навчання спеціальності 191 «Архітектура та міс-

тобудування» ОС «бакалавр» / Суми:СНАУ, 2019 рік, 112 с. (протокол № 9 від 

22.05.2019). 

12. Бородай А.С., Бородай Я.О. Основи і методи архітектурного проектування. 

Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи для 

студентів 2 курсу денної  форми навчання спеціальності 191 «Архітектура та міс-

тобудування» ОС «бакалавр» / Суми:СНАУ, 2019 рік, 41 с. (протокол № 9 від 

22.05.2019). 

 

6.1.2. Інші джерела 

13. ДБН Б 2.2-12:2018. Планування і забудова територій. 

14. ДБН Б 2.2-15:2019. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.  

15. ДБН В.2.2-9-2018. Громадські будинки та споруди. Основні положення. 
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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-плану-

вальні тенденції формування рекреаційних комплексів в позаміських зонах на 

прикладі Сумської області. Містобудування та територіальне планування: Наук.-

техн. збірник / Головн. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2021. – Вип. 76. – С. 28-

36. 

 

 

 


