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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1.  Назва ОК ОК 14 Архітектурне 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 

1 семестр - 15 тижнів; 2 семестр - 15 тижнів;  

3 семестр – 15 тижнів; 4 семестр – 15 тижнів; 

5 семестр – 15 тижнів; 6 семестр – 15 тижнів; 
7 семестр  – 15 тижнів; 8 семестр – 15 тижнів 

8.  Кількість кредитів 

ЄКТС 

1 

семестр 

2 

сместр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

7 7 3 3 3 7 6 4 

9.  Загальний обсяг годин 

та їх розподіл  

Контактна робота(заняття) 

Денна 
Самостійна робота 

Лекційні 

 

Практичні 

/семінарські 

Лабораторні  

 

1 семестр - 104 - 106 

2 семестр - 106 - 104 

3 семестр - 46 - 44 

4 семестр - 44 - 46 

5 семестр - 46 - 44 

6 семестр - 104 - 106 

7 семестр - 90 - 90 

8 семестр - 60 - 60 

10.  Мова навчання українська 

11.  Викладач/Координатор 

освітнього компонента  

доц. Бородай Д.С. dimaboroday@gmail.com 

доц. Бородай А.С. tyomaboroday@gmail.com 
ст. викл. Бородай С.П. boroday1@gmail.com 

 

10.1 Контактна інформація кабінет 431е; т. +380503074270; dimaboroday@gmail.com, 

+380996447904 tyomaboroday@gmail.com, +380503441096 boro-
day1@gmail.com 

 

mailto:dimaboroday@gmail.com
mailto:tyomaboroday@gmail.com
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12.  Загальний опис освіт-

нього компонента 

Освітній компонент «Архітектурне проектування» є складовою під-

готовки бакалавра архітектора. В 1, 2 семестрах відбувається  нав-

чання студентів основам архітектурної графіки та проекційного 

креслення для засвоєння компетентностей щодо подальшого 

творчого проектування. З 3 по 8 навчальні семестри освітній 

компонент спрямований на комплексне опанування принципів орга-

нізації матеріально-просторового середовища, що передбачає розро-

блення містобудівних, функціонально-планувальних, конструктив-

них та архітектурно-художніх завдань при виконанні архітектурних 
проектів, враховуючи регіональний аспект та сталий розвиток в архі-

тектурно-будівельній галузі. 

13.  Мета освітнього компо-

нента 

Формування у студентів професійних знань та навичок в галузі про-

ектної діяльності при розробці містобудівних рішень, проектів мало 

та багатоповерхових  житлових і громадських будівель, а також їх 

інтер’єрів. 

14.  Передумови вивчення 

ОК, зв'язок з іншими 

освітніми компонен-

тами ОП 

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

нентів  як:  Архітектурна та об’ємно-просторова композиція, На-

рисна геометрія, Рисунок, живопис, скульптура, Конструкції бу-
дівель та споруд, Архітектурно-будівельна фізика 

2. Освітній компонент є основою для  таких освітніх компонентів  

як:  Теорія архітектури, ландшафтного дизайну і типологія буді-

вель, Архітектурне робоче проектування, Реконструкція міської 
забудови. 

15.  Політика академічної 

доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності для здобувачів вищої 

освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, за-
вдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; по-

силання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, 

відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право; на-

дання достовірної інформації про результати власної навчальної або 
наукової діяльності. 

Порушенням академічної доброчесності при вивченні ОК   «Ар-

хітектурне проектування» вважаються : академічний плагіат, акаде-
мічне шахрайство (списування, обман, видавання кимось виконаної 

роботи за власну), використання електронних пристроїв під час під-

сумкового контролю знань 
За порушення  академічної доброчесності здобувачі освіти мо-

жуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

Академічний плагіат – оцінка 0 , повторне виконання завдання. 

Академічне шахрайство – анулювання отриманих балів; повторне 
проходження оцінювання; повторне виконання несамостійно 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=4232 

 

 

 

 



 

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

МНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ   

Результати на-

вчання за ОК: 

Після ви-

вчення освіт-

нього компоне-

нта студент очі-

кувано буде … 

  

Програмні результати навчання, на досягнення яких спрямований 

ОК (зазначити номер згідно з нумерацією, наведеною в ОП)1 

Як оцінюється 

РНД 

Р
Н

0
2
 

Р
Н
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4
 

Р
Н

0
5
 

Р
Н

0
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Р
Н

0
7
 

Р
Н

0
8
 

Р
Н
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Р
Н

1
0
 

Р
Н

0
1
1
 

Р
Н

1
3
 

Р
Н

1
5
 

Р
Н

1
7
 

Р
Н

1
8
 

Р
Н

1
9
 

Р
Н

2
0
 

Р
Н

2
1
 

ДРН 1. Здатен 
аналізувати ви-

хідні дані до 

проектування 

архітектурних 
об’ємно-просто-

рових об’єктів  

+  + + +  +  +       + 

Творче та  ана-

літично-прак-

тичне завдання, 

модульний кон-

троль, залік 

ДРН 2. Здатен 
визначити опти-

мальний вид 

графічної подачі 

креслень архіте-
ктурного 

об’єкту. 

+ + + + + +  + +   + +    

Творче та  ана-

літично-прак-

тичне завдання, 

модульний кон-

троль, залік 

ДРН 3. Здатен 
обрати гармо-

нійне поєднання 

архітектурних 

елементів в об-
ємно-просторо-

вій композиції 

об’єкту  

+  +  +  + + + + +   + +  

Творче та  ком-

позиційно-прак-

тичне завдання, 

модульний кон-

троль, залік 

ДРН 4. Здатен 

приймати опти- 

мальні компону-

вальні рішення 
по оформленню 

архітектурного 

проекту, прий-
мати колорис-  

тичні рішення 

+ + + + + + + + + + +      

Творче та  ком-

позиційно-прак-

тичне завдання, 

модульний кон-

троль, залік 

ДРН 5. Здатен 

читати проек-
ційні креслення, 

відтворювати їх 

у об’ємі та фо-
рмі 

+  + + +   + +    + + +  

Творче та  роз-

рахунково-

практичне за-

вдання, модуль-

ний архітектур-

ний проект, за-

лік 

ДРН 6. Здатен 

виконувати фу-
+ +  +   +   +  +    + 

Творче та роз-

рахунково-

                                         
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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нкціональне зо-
нування ділянки 

забудови 

об’єктів різного 

призначення 

практичне за-

вдання, модуль-

ний архітектур-

ний проект, за-

лік 

ДРН 7. Здатен 

виконувати міс-
тобудівні рі-

шення проектів 

об’єктів житло-
вого, громадсь-

кого і виробни-

чого призна-

чення, виходячи 
з конкретних 

умов оточую-

чого середо-
вища 

+ +  +  + +   +  +  + + + 

Творче та роз-

рахунково-

практичне за-

вдання, модуль-

ний архітектур-

ний проект, за-

лік 

ДРН 8. Здатен 

вирішувати фу-

нкціонально-
планувальні та 

образно-компо-

зиційні завдання 
при проекту-

ванні житлових, 

громадських і 
промислових  

будівель у від-

повідності з дер-

жавними будіве-
льними нор-

мами 

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

Творче та роз-

рахунково-

практичне за-

вдання, модуль-

ний архітектур-

ний проект, за-

лік завдання, 

розрахунково-

графічна ро-

бота, залік 

ДРН 9. Здатен 
розробляти ге-

неральні плани 

мікрорайонів з 

організацією 
громадського 

центру та тери-

торій окремих 
будівель у від-

повідності з ви-

могами чинних 

норм  

+    + + + + + +  +  + + + 

Творче та роз-

рахунково-

практичне за-

вдання, модуль-

ний архітектур-

ний проект, за-

лік 

ДРН 10. Здатен 

приймати опти-

мальні констру-
ктивні рішення  

при проекту-

ванні житлових, 

громадських і 
промислових  

будівель 

+  + +  +    + + + +    

Творче та роз-

рахунково-

практичне за-

вдання, модуль-

ний архітектур-

ний проект, за-

лік 
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3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИП-

ЛІНИ) 

 

Тема. 
Перелік питань, що будуть розглянуті в 

межах теми 

Розподіл в межах загального бю-
джету часу 

Рекомендована літе-
ратура2 

Аудиторна робота 

дена 

Самостійна 

робота 

Лк П.з / 

семін. 
з 

Лаб. з.   

1-й семестр 

Елементи архітектурної графіки(РГР)      

Тема 1. Вступне  заняття. Ознайомлення 

з завданнями на курс. 
- Загальні положення щодо предмету ар-

хітектурного проектування ; 

-  Завдання вивчення архітектурного про-

ектування у 1,2 семестрі 
- Ознайомлення з креслярськими інстру-

ментами для ручної архітектурної гра-

фіки; 
-  Підготовка креслярських інструментів 

для виконання графічної роботи «Елме-

нти архітектурної графіки». 

- 

 

8 

 

- 

 

8 

 

1, 2,5,6,7,14 

 

Тема 2. Видача завдання. Виконання ком-
понувального ескізу та перенесення 

площин вправ на ескіз. 

- Пошук  варіантів компонувального рі-
шення графічного завдання; 

- Вибір та затвердження варіанту розмі-

щення вправ на аркуші; 

- Компонування вправ на ескізі у натура-
льну величину. 

- 4 - 4 2,5,6,7,12 

Тема 3. Викреслювання та затверджен-

няескізу. 
- Графічне виконання вправ «Небо», 

«Арифметика», «Хвиля» в олівці на ес-

кізі; 

- Побудова вправ «Зигзаг», «Локон», «Ор-
намент»; 

- Викреслювання вправ «Зигзаг», «Ло-
кон», «Орнамент» в олівці; 

- Побудова головного напису графічної 

роботи; 
- Затвердження ескізу викладачем. 

- 8 - 8 1, 2,4,5,6,7,13 

Тема 4. Виконання графічної роботи на-

чисто. 

- Ознайомлення з методом наклеювання 
паперу на підрамник «мокрим способом»; 

- Викреслювання в олівці графічної ро-

боти начисто згідно ескізу; 

- 12 - 12 1, 2, 4,5,6,7,13 

- Обведення тушшю вправ «Небо», «Ари-

фметика», «Хвиля» ; 

     

                                         
2Конкретне джерело із основної чи додатково рекомендованої літератури  
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- Обведення тушшю вправ «Зигзаг», «Ло-
кон». «Орнамент»; 

-  Виконання в туші основного напису та 

нижніх підписів; 

Тема 5. - Здача робіт. Оцінка 
- Здача виконаних робіт та захист ;  

- Комісійне оцінювання виконаних робіт. 

- 2 - 2 1, 2, 4 

Арковий портик в масах (РГР)      

Тема 6. Видача завдання «Арковий пор-

тик в масах». 

- Ознайомлення з античними класичними 
ордерами та їх елементами;  

- Видача завдання на розроблення крес-

лень аркового портика; 

- 4 - 4 6,7,10,11 

Тема 7. Викреслювання та затвердження 
ескізу. 

- Побудова ядра портика та визначення 

модуля; 
- Викреслювання основних елементів 

плану та фасаду; 

- Побудова розрізу та плану даху аркового 

портика; 
- Виконання основного напису; 

- Затвердження ескізу.  

- 

 

12 - 

 

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

Тема 8. Виконання графічної роботи  на-
чисто. 

- Компоновка креслень та основного на-

пису на підрамнику; 

- Побудова плану, фасаду, розрізу та 
плану даху в олівці; 

- Обведення роботи тушшю; 

- Виконання написів у туші. 

- 16 - 16 4, 5,6,7,11 

Тема 9. Здача робіт. Оцінка. 

- Здача та захист виконаних робіт; 

- Комісійне оцінювання та аналіз робіт. 

- 2 - 2  4, 5,13,6,7 

Відмивка  декоративної  вази (РГР)      

Тема 10.Видача завдання. Виконання 

компонувального ескізу вази. 
- Ознайомлення з класичними формоут-

ворюючими профілями (обломами); 

- Варіантний пошук композиції вази; 

-  Гармонізація форми декоративної вази 

- 

8 

- 

10 

1, 2, 4, 5,6,7,11,12 

Тема 11. Побудова ізофот для світлоті-

ньового моделювання обʼєму тіла обер-

тання. 
- Диференціація обʼєму вази на прості 

форми ; 

- Побудова ізофот методом дотичних ко-

нусів; 
- Побудова падаючих тіней; 

- Затвердження ескізу 

- 

12 

- 

12 

2, 4, 5,6,7 

Тема 12. Виконання графічної роботи  
начисто. 

- Перенесення зображень вази на підрам-

ник в олівці; 

- 

12 

- 

12 

2, 4, 5,6,7 
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- Відмивка вази методом заливки по ізо-
фотах в монохромній техніці; 

- Відмивка вази методом розтяжки світ-

лотіні в монохромній техніці; 

- Виконання основного напису. 

Тема 13. Здача робіт. Оцінка. 

- Здача та захист виконаних робіт; 

- Комісійне оцінювання та аналіз робіт. 

- 
4 

- 
4 

3,4,6,7 

Всього 1 семестр  104  106  

2-й семестр 

Фасад пам'ятки архітектури з еле-

ментами антуражу (РГР) 

 
 

 
 

 

Тема 14.Видача завдання. Аналіз вихідних 
креслень. 

- Ознайомлення з матеріалами для розро-

бки фасаду памʼятки архітектури; 
- Визначення необхідного масштабу кре-

слень; 

- Обчислення та нанесення необхідних 
розмірів для виконання фасаду памʼятки; 

- 

12 

- 

12 

1, 2, 4, 5,6,7 

Тема 15. Виконання ескізу фасаду 

памʼятки архітектури у визначному ма-

сштабі. 
- Компонування фасаду памʼятки і основ-

ного напису на аркуші; 

- Побудова фасаду в масах; 
- Побудова фасаду в деталях; 

- Нанесення елементів антуражу і основ-

ного напису. 

- Затвердження ескізу викладачем. 

- 

16 

- 

16 

2, 4, 5,6,7 

Тема 16. Виконання фасаду памʼятки ар-

хітектури начисто. 

- Перенесення креслення фасаду та еле-
ментів антуражу начисто в олівці; 

- Виконання креслення фасаду в туші; 

- Кольорова відмивка фасаду в масах; 

- Розробка та світлотіньове моделювання 
архітектурних деталей;  

- Побудова власних та падаючих тіней; 

-Графічне оформлення елементів анту-
ражу та написів. 

- 

16 

- 

16 

3,4,6,7 

Тема 17. Здача робіт. Оцінка. 

- Здача та захист виконаних робіт; 

- Комісійне оцінювання та аналіз робіт. 

- 

4 

- 

4 

3,4,6,7 

Макет пам'ятки архітектури (РГР)      

Тема 18. Видача завдання. Аналіз обмір-

них та інвентарних креслень. 
- Ознайомлення з матеріалами для виго-

товлення макету памʼятки архітектури;  

- Визначення оптимального масштабу 
макету; 

- Обчислення та нанесення необхідних 

розмірів для виконання макету памʼятки; 
- Підготовка матеріалів та інструментів 

для архітектурного макетування. 

- 

8 

- 

8 1, 2, 4, 5,6,7 
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Тема 19. Розрахунок та креслення розго-
рток головних структурних одиниць ма-

кету. 

- Диференціація обʼєму на прості геомет-

ричні форми; 
- Викреслювання розгорток на чорно-

вому матеріалі; 

- Пробне склеювання основних обʼємів з 
чорнового матеріалу; 

Викреслювання та вирізування основних 

обʼємів на чистовому матеріалі; 

- 

16 

- 

16 5,6,7,8,9 

Тема 20. Моделювання архітектурних 
деталей. 

- Розмітка та вирізування віконних та 

дверних отворів на розгортках; 
- Розрахунок та виготовлення накладних 

деталей фасадів; 

- Кріплення деталей на розгортках; 

- Виготовлення обʼємних елементів та 
деталей макету архітектурної памʼятки 

(куполів, веж, склепінь тощо); 

- 

16 

- 

16 5,6,7,8,9 

Тема 21. Збірка об’ємних елементів ма-
кету в готову модель. 

- Склеювання розгорток фасадів з дета-

лями на горизонтальні діафрагми; 

- Прирізування та підгонка стиків зʼєд-
нань; 

- Виготовлення елементів даху з прирізу-

ванням та кріпленням на основний обʼєм; 
- Кріплення макету на підоснову, ви-

коння написів. 

- 

16 

- 

16 5,6,7,8,9 

Тема 22. Здача макету. Оцінка. 

- Здача та захист виготовлених макетів; 
- Комісійне оцінювання та аналіз робіт. 

- 

2 

- 

2 2,3,4 

Всього у 2 семестрі - 106 - 104  

3-й семестр 

Тема 1. Проведення функціонально-типо-

логічної частини передпроектного ана-

лізу. 

- Вхідне заняття. Видача завдання на роз-
роблення архітектурного проекту; 

- Мета і зміст архітектурного проекту, 

склад креслень та їх масштаби, терміни 
виконання. Огляд літератури; 

- Оцінка повноти вихідних даних. Видача 

завдання на передпроектний аналіз; 
- Виконання містобудівної та типологіч-

ної частини передпроектного аналізу; 

- Графічне оформлення, здавання та оці-

нювання передпроектного аналізу. 

- 4 - 4 1, 3, 6, 7, 8, 10, 

11,12,16 

Тема 2.Виконання клаузур з функціональ-

ного та об’ємно-просторового вирішення 

проектованого індивідуального житло-
вого будинку.  

- 8 - 8 1, 3, 4, 6, 11, 12 
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- Клаузура № 1 «Функціональне зону-
вання ділянки». Самостійний пошук фун-

кціонального зонування ділянки, пропо-

зиції по організації транспортно-пішохід-

них шляхів. Обговорення результатів ви-
конання клаузури № 1; 

- Клаузура № 2 «Об’ємно-композиційне 

вирішення індивідуального житлового 
будинку». Самостійний пошук об’ємно-

композиційного вирішення будинку з 

урахуванням містобудівних обмежень. 

Обговорення результатів виконання клау-
зури № 2; 

- Уточнення завдань, повноти вихідних 

матеріалів. Виконання клаузури № 3 «Ар-
хітектурно-планувальне вирішення інди-

відуального житлового будинку». Само-

стійний пошук архітектурно-плануваль-
ного вирішення об’єкта. Обговорення ре-

зультатів виконання клаузури № 3; 

- Аналіз та оцінювання якості результатів 

усіх клаузур. 

Тема 3.Розроблення ескіз-ідеї (не менше 

від 2-х варіантів) проектованого індиві-

дуального житлового будинку. 
- Розроблення ескіз-ідеї функціонально-

планувального рішення  ділянки забудови 

та індивідуального житлового будинку у 

двох варіантах, проведення необхідних 
розрахунків; 

- Розгляд варіантів та затвердження ескіз-

ідеї функціонально-планувального вирі-
шення  індивідуального житлового буди-

нку; 

- Затвердження ескіз-ідеї на основі порів-

няльного аналізу розроблених варіантів. 

- 12 - 10 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12 

Тема 4. Розроблення та затвердження 

ескізу індивідуального житлового буди-

нку. 
- Розроблення ескізу вирішення генераль-

ного плану ділянки; функціонально-пла-

нувального, конструктивного та образ-

ного вирішення індивідуального житло-
вого будинку; 

- Розрахунок балансу території ділянки та 

техніко-економічних показників по буди-
нку; 

- Захист та затвердження ескізу. 

- 10 - 10 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12 

Тема 5. Графічне оформлення проекту, 

складання пояснювальної записки, захист 
проекту (модульний курсовий проект). 

- Виконання архітектурного проекту з до-

триманням нормативних вимог;  
- Розроблення окремих елементів робочої 

документації, складання пояснювальної 

записки; 

- 12 - 12 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12 
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- Огляд креслень з перевіркою дотри-
мання вимог нормативних документів до 

змісту та оформлення проектної докуме-

нтації, доопрацювання проекту за заува-

женнями; 
- Захист архітектурного проекту індиві-

дуального житлового будинку; 

- Виставка архітектурних проектів індиві-
дуальних житлових будинків з їх аналі-

зом; 

- Підбиття підсумків, отримання балів за 

перший модуль. 

Всього в  3 семестрі - 46 - 44  

4-й семестр 

Тема 6. Проведення функціонально-типо-

логічної частини передпроектного ана-
лізу кафе. 

- Вхідне заняття. Видача завдання на роз-

роблення архітектурного проекту кафе; 
- Мета і зміст архітектурного проекту, 

склад креслень та їх масштаби, терміни 

виконання. Огляд літератури; 

- Аналіз проектів аналогів закладів гро-
мадського харчування; 

- Оцінка повноти вихідних даних; 

- Видача завдання на передпроектний ана-
ліз; 

- Виконання містобудівної та типологіч-

ної частини передпроектного аналізу. 

- 4 - 4 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 

15, 16 

Тема 7. Виконання клаузур з функціональ-
ного та об’ємно-просторового вирі-

шення кафе. 

- Клаузура № 1 «Об’ємно-композиційне 
вирішення кафе». Самостійний пошук 

об’ємно-композиційного вирішення кафе 

з урахуванням містобудівних обмежень; 

- Обговорення результатів виконання 
клаузури № 1; 

- Виконання клаузури № 2 «Архітекту-

рно-планувальне вирішення кафе». Само-
стійний пошук архітектурно-плануваль-

ного вирішення кафе; 

- Обговорення результатів виконання 
клаузури № 2; 

- Аналіз та оцінювання якості результатів 

усіх клаузур. 

- 8 - 8 2, 4, 5, 9, 10, 13, 15 

Тема 8.Розроблення ескіз-ідеї (не менше 

від 2-х варіантів) кафе. 

- Розроблення ескіз-ідеї функціонально-
планувального рішення  ділянки та 

об’єкта проектування у двох варіантах, 

проведення необхідних розрахунків; 
- Розгляд варіантів та затвердження ескіз-

ідеї функціонально-планувального і обра-

зного вирішення  кафе; 

- 12 - 12 2, 4, 5, 9, 10, 13, 15 
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- Затвердження ескіз-ідеї на основі порів-
няльного аналізу розроблених варіантів. 

Тема 9. Розроблення та затвердження 

ескізу кафе. 

- Розроблення ескізу вирішення генера-
льного плану ділянки;  

- Розробка функціонально-плануваль-

ного, конструктивного та образного вирі-
шення будівлі кафе; 

- Розрахунок балансу території ділянки 

та техніко-економічних показників по 

будівлі; 
- Захист та затвердження ескізу. 

- 8 - 10 2, 4, 5, 9, 10, 13, 15 

Тема 10. Графічне оформлення проекту, 

складання пояснювальної записки, захист 

проекту кафе (модульний курсовий про-
ект). 

- Виконання архітектурного проекту кафе 

з дотриманням нормативних вимог, скла-
дання пояснювальної записки; 

- Доопрацювання проектів за зауважен-

нями; 
- Захист архітектурних проектів; 

- Виставка архітектурних проектів з їх 

аналізом; 

- Підбиття підсумків, отримання балів за 
модуль. 

- 12 - 12 2, 4, 5, 9, 10, 11,13, 

15 

Всього в  4 семестрі - 44 - 46  

5-й семестр 

Тема 1.Передпроектний аналіз малого 

сільського поселення.  

- Загальні положення щодо розробки про-

екту генерального плану малого сільсь-
кого поселення.  Основні терміни і по-

няття; 

- Типологічна класифікація містобудів-
них утворень.  Нормативна документація 

щодо проектування генеральних планів 

сільських поселень; 
- Основні етапи проектування генераль-

ного плану сільського поселення; 

- Методика розрахунку балансу території 

малого сільського поселення; 
- Основні функціональні зони малого 

сільського поселення. Нормативні вимоги 

щодо розрахунку та взаємного розташу-
вання функціональних зон; 

- Розрахунок показників сельбищної те-

риторії, громадського центру, рекреацій-
них і промислових зон; 

- Загальні принципи проектування сільсь-

ких поселень. 

- 4 - 4 1, 4, 13, 14, 20 

Тема 2.Аналіз функціонального зонування 
та планувальної організації малого сільсь-

кого поселення. 

- 8 - 8 1, 4, 13, 14 
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- Клаузура № 1: «Функціональне зону-
вання сільського поселення».  Ознайом-

лення з топогеодезичною зйомкою ма-

лого сільського поселення.  Варіантний 

пошук силуету малого сільського посе-
лення у відповідності з рельєфом місцево-

сті. Варіанти функціонального зонування 

малого сільського поселення у відповід-
ності з розрахунком балансу території; 

- Клаузура №2: «Функціонально-планува-

льна організація сільського поселення». 

Пошук силуету малого сільського посе-
лення. Організація транспортної мережі 

малого сільського поселення. Організація 

функціонально-планувальної структури 
малого сільського поселення з виявлен-

ням основних функціональних зон. Мето-

дика розрахунку балансу території сільсь-
кого поселення. 

Тема 3.Розроблення ескіз-ідеї  малого 

сільського поселення.   

- Ескіз-ідея № 1. Пошук композиційного  
рішення сільського поселення. Пошук фу-

нкціонально-планувального рішення ма-

лого сільського поселення. Пошук плану-
вально-композиційної вирішення громад-

ського центру малого сільського посе-

лення; 

- Розробка ескіз-ідеї № 1: функціонально-
планувальна структура сільського посе-

лення – варіант 1.  

- Ескіз-ідея № 2. Альтернативне функціо-
нально-планувальне вирішення малого 

сільського поселення; 

- Розробка ескіз-ідеї № 2: функціонально-

планувальна структура сільського посе-
лення – варіант 2. 

- 12 - 10 1, 4,  7, 13, 14 

Тема 4. Розроблення та затвердження 

ескізу малого сільського поселення.  
- Ескіз композиційного вирішення малого 

сільського поселення; 

-  Ескіз функціонально-планувального рі-

шення малого сільського поселення; 
- Ескіз планувально-композиційного вирі-

шення громадського центру малого сіль-

ського поселення; 
- Розробка ескізу малого сільського посе-

лення: функціонально-планувальна орга-

нізація та формування громадського цен-
тру 

- 10 - 10 1, 4, 13, 14 

Тема 5. Графічне оформлення проекту 

малого сільського поселення (модульний 

курсовий проект).  
- Розробка генерального плану сільського 

поселення; 

- 12 - 12 1, 4, 13, 14 
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- Розробка комплекту креслень генераль-
ного плану сільського поселення. Розро-

бка схеми адміністративного району та 

сільської ради; 

-  Розробка схеми функціонального зону-
вання та транспортних зв’язків малого 

сільського поселення; 

- Здача та захист проекту малого сільсь-
кого поселення; 

- Оформлення чистового проекту генера-

льного плану малого сільського посе-

лення; 
- Розробка пояснювальної записки до 

проекту генерального плану сільського 

поселення. 

Всього в  5 семестрі - 46 - 44  

6-й семестр 

Тема 6.Передпроектний аналіз функціо-

нально-планувальної та об’ємно-просто-
рової організації кооперованої громадсь-

кої будівлі.  

- Загальні відомості щодо проектування 
кооперованої громадської будівлі. Осно-

вні терміни і поняття, типологічна класи-

фікація; 
- Особливості образно-композиційного 

вирішення; 

- Загальні принципи проектування коопе-

рованої громадської будівлі; 
- Ознайомлення з принципами блоку-

вання і кооперування; 

- Визначення основних функціональних 
зон кооперованої громадської будівлі; 

- Аналіз проектів-аналогів кооперованих 

громадських будівель; 
- Аналіз нормативних вимог щодо проек-

тування кооперованої громадської буді-

влі. 

- 8 - 2 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 

16, 17, 18, 19 

Тема 7. Пошук функціонально-плануваль-

ної та об'ємно-просторової  організації 
кооперованої громадської будівлі. 

-Клаузура № 1: «Образно-композиційне 

вирішення кооперованої громадської бу-

дівлі»; 
- Клаузура № 2: «Функціонально-плану-

вальне вирішення кооперованої громад-

ської будівлі»; 
- Аналіз функціонально-планувальних та 

композиційних рішень кооперованої гро-

мадської будівлі. 

- 8 - 2 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13 

Тема 8.Розроблення ескіз-ідеї  кооперова-
ної громадської будівлі.  

- Ескіз-ідея № 1: пошук містобудівного 

вирішення кооперованої громадської бу-
дівлі; 

- 16 - 20 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 

16, 18 



12 

 

  

- Пошук функціонально-планувального  
вирішення кооперованої громадської бу-

дівлі; 

- Пошук композиційного  рішення коопе-

рованої громадської будівлі; 
- Пошук альтернативного варіанту архіте-

ктурно-планувального вирішення коопе-

рованої громадської будівлі; 
- Розробка ескіз-ідеї кооперованої гро-

мадської будівлі – варіант 1, варіант 2. 

Тема 9. Розроблення та затвердження 

ескізу кооперованої громадської будівлі.   
- Містобудівне вирішення кооперованої 

громадської будівлі;  

- Функціонально-планувальне вирішення 
кооперованої громадської будівлі; 

- Образно-композиційне вирішення коо-

перованої громадської будівлі; 

- Розробка комплексного ескізу кооперо-
ваної громадської будівлі. 

- 12 - 20 4, 6, 8, 11, 13, 16, 18 

Тема 10. Графічне оформлення проекту 

кооперованої громадської будівлі (моду-
льний курсовий проект).  

- Розробка архітектурного проекту коопе-

рованої громадської будівлі; 

- Затвердження ескізу архітектурного 
проекту кооперованої громадської буді-

влі; 

-  Компоновка основних архітектурно-
планувальних та містобудівних креслень 

на аркушах; 

- Розробка архітектурних деталей та пояс-
нювальної записки до архітектурного 

проекту кооперованої громадської буді-

влі; 

- Заключний етап виконання чистового 
проекту кооперованої громадської буді-

влі; 

- Оформлення чистового проекту коопе-
рованої громадської будівлі. 

- 8 - 8 6, 13, 14, 16, 17, 18 

Тема 11. Аналіз функціонального зону-

вання загального приміщення кооперова-

ної громадської будівлі.  
- Загальні відомості щодо вирішення ін-

тер’єру загальних приміщень в громадсь-

ких будівлях; 
- Аналіз функціонально-планувальних і 

естетичних особливостей вирішення ін-

тер’єру загальних приміщень; 

-  Принципи вирішення інтер’єру загаль-
них приміщень в громадських будівлях. 

- 8 - 2 3, 6, 7, 12, 13 

Тема 12. Пошук образно-композиційного 

вирішення інтер’єру загального примі-
щення кооперованої громадської будівлі. 

-Клаузура № 1: «Функціональне зону-

вання загального приміщення кооперова-

ної громадської будівлі»; 

- 8 - 3 6, 7, 12, 13 
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- Клаузура № 2: «Образно-композиційне 
вирішення інтер’єру загального примі-

щення кооперованої громадської буді-

влі»; 

- Прийоми композиційної організації ін-
тер’єру загальних приміщень в громадсь-

ких будівлях.. 

Тема 13. Розроблення ескіз-ідеї  інтер'єру 
загального приміщення кооперованої гро-

мадської будівлі.  

- Ескіз-ідея № 1: пошук функціонально-

планувального рішення інтер’єру загаль-
ного приміщення кооперованої громадсь-

кої будівлі;  

- Пошук об’ємно-просторового  вирі-
шення  інтер’єру загального приміщення 

кооперованої громадської будівлі;  

- Пошук колористичного  рішення ін-

тер’єру загального приміщення кооперо-
ваної громадської будівлі; 

- Пошук альтернативного варіанту обра-

зно-композиційного вирішення інтер’єру 
кооперованої громадської будівлі; 

- Розробка ескіз-ідеї інтер’єру загального 

приміщення кооперованої громадської 
будівлі – варіант 1, варіант 2. 

- 16 - 20 6, 7, 12, 13,18 

Тема 14. Розроблення та затвердження 

ескізу  інтер'єру загального приміщення 

кооперованої громадської будівлі. 
-Функціонально-планувальне рішення ін-

тер’єру загального приміщення кооперо-

ваної громадської будівлі;  
- Об’ємно-просторове вирішення  ін-

тер’єру загального приміщення кооперо-

ваної громадської будівлі;  

- Колористичне  рішення інтер’єру загаль-
ного приміщення кооперованої громадсь-

кої будівлі; 

- Розробка комплексного ескізу інтер’єру 
загального приміщення кооперованої гро-

мадської будівлі: функціонально-плану-

вальна організація, об’ємно-просторова 

організація 

- 12 - 20 3, 6, 12, 13,18 

Тема 15. Графічне оформлення проекту 

інтер’єру загального приміщення коопе-

рованої громадської будівлі(модульний 
курсовий проект).  

- Розробка проекту інтер’єру загального 

приміщення кооперованої громадської 

будівлі; 
- Вирішення архітектурних деталей і ко-

лористики інтер’єру загального примі-

щення кооперованої громадської будівлі; 
- Розробка деталей проекту інтер’єру за-

гального приміщення кооперованої гро-

мадської будівлі; 

- 10 - 7 3, 6, 12, 13,18 
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- Розробка функціонально-планувальної 
структури проекту інтер’єру загального 

приміщення кооперованої громадської 

будівлі. 

Всього в 6 семестрі - 106 - 104  

7-й семестр 

Тема 1. Передпроектний аналіз терито-

рії мікрорайону. 
-Загальні положення щодо проектування 

генерального плану мікрорайону вели-

кого міста; 

-  Нормативні вимоги та обмеження; 
- Методика розрахунку балансу території 

мікрорайону. 

- 4 - 4 1, 9, 10, 11, 12, 15, 

18, 20 

Тема 2. Аналіз функціонального зонування 
та планувальної організації території  

мікрорайону. 

- Клаузура № 1 на тему: «Аналіз приро-

дно-ландшафтних особливостей і функці-
ональне зонування території мікро-

району»; 

-  Клаузура № 2 на тему: «Аналіз функці-
онально-планувальної та об’ємно-просто-

рової організації забудови мікрорайону». 

- 8 - 8 1, 9, 10, 11, 12, 15, 

18, 20 

Тема 3. Розроблення ескіз-ідеї генераль-

ного плану мікрорайону. 
- Пошук  варіантів композиційного  рі-

шення мікрорайону; 

- Пошук  варіантів функціонально-плану-
вального рішення мікрорайону; 

- Пошук  варіантів організації громадсь-

кого центру мікрорайону. 

- 12 - 12 1, 9, 10, 11, 12, 15, 20 

Тема 4. Розроблення ескізу генерального 
плану мікрорайону 

- Ескіз функціонально-планувального ви-

рішення території мікрорайону великого 
міста; 

- Ескіз організації транспортно-пішохід-

ної мережі та території громадського цен-

тру мікрорайону великого міста; 
- Ескіз організації функціонально-плану-

вальної структури житлових груп на тери-

торії мікрорайону великого міста. 

- 12 - 12 1, 9, 10, 11, 12, 15, 20 

Тема 5. Проект генерального плану мікро-

району великого міста (модульний курсо-

вий проект). 

- Розробка схеми функціонального зо-
нування території мікрорайону великого 

міста; 

- Розробка поперечних профілів вулиць 

на території мікрорайону великого міста 

- Розробка генерального плану мікро-
району великого міста. 

- 12 - 12 1, 9, 10, 11, 12, 15, 20 
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Тема 6.Передпроектний аналіз функціо-
нально-планувальної та об’ємно-просто-

рової організації багатоповерхового сек-

ційного житлового будинку. 

- Загальні положення щодо проектування 
багатоповерхових секційних житлових 

будинків; 

- Аналіз нормативних вимог до проекту-
вання житла. 

- 4 - 4 1, 2, 4, 6-12, 16, 20 

Тема 7. Пошук функціонально-плануваль-

ної та об'ємно-просторової  організації 

багатоповерхового секційного житло-
вого будинку. 

- Клаузура №1 на тему: «Образно-компо-

зиційне вирішення секційного житлового 
будинку»; 

- Клаузура №2 на тему: «Функціонально-

планувальне вирішення секційного жит-

лового будинку». 

- 8 - 8 1, 2, 4, 6-12, 16, 20 

Тема 8. Розроблення ескіз-ідеї проекту 

багатоповерхового секційного житло-

вого будинку. 
- Пошук  варіантів містобудівного вирі-

шення багатоповерхового секційного жи-

тлового будинку; 

- Пошук  об’ємно-просторового та ком-
позиційного рішення багатоповерхового 

секційного житлового будинку; 

- Пошук  функціонально-планувального 
рішення багатоповерхового секційного 

житлового будинку. 

- 12 - 12 1, 2, 4, 6-12, 16, 20 

Тема 9. Розроблення ескізу багатоповер-

хового секційного житлового будинку. 
- Ескіз функціонально-планувального ви-

рішення багатоповерхового секційного 

житлового будинку;  
- Ескіз образно-композиційного вирі-

шення багатоповерхового секційного жи-

тлового будинку; 
- Загальне конструктивне вирішення бага-

топоверхового секційного житлового бу-

динку. 

- 8 - 8 1, 2, 4, 6-12, 16, 20 

Тема 10. Проект багатоповерхового сек-
ційного житлового будинку у складі мік-

рорайону (модульний курсовий проект). 

- Розробка  генерального плану житлової 
групи в структурі мікрорайону великого 

міста; 

- Розробка  функціонально-плануваль-

ного рішення багатоповерхового секцій-
ного житлового будинку; 

- Розробка об’ємно-просторового рі-

шення багатоповерхового секційного жи-
тлового будинку. 

- 10 - 10 1, 2, 4, 6-12, 16, 20 

Всього 7 семестр  90  90  

8-й семестр 
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Тема 11.Передпроектний аналіз містобу-
дівної,  функціонально-планувальної та 

об’ємно-просторової організації житло-

вої або громадської будівлі (за темати-

кою комплексної кваліфікаційної ро-
боти). 

- Передпроектний аналіз та аналіз вихід-

них даних до проектування; 
- Загальні положення та аналіз норматив-

них вимог щодо проектування  житлових 

та громадських будівель. 

- 2 - 2 1,2-10,13,14, 15-

17,19, 20 

Тема 12. Пошук функціонально-планува-
льної та об'ємно-просторової  організа-

ції житлової або громадської будівлі. 

- Клаузура №1 на тему: «Образно-компо-
зиційне вирішення житлової або громад-

ської будівлі»; 

- Клаузура №2 на тему: «Функціонально-

планувальне вирішення житлової або 
громадської будівлі». 

- 8 - 8 1,2-10,13,14, 15-

17,19, 20 

Тема 13.Розроблення ескіз-ідеї комплекс-

ного архітектурного проекту житлової 
або громадської будівлі. 

- Пошук містобудівного вирішення жит-

лової або громадської будівлі; 

- Пошук  об’ємно-планувального рішення 
житлової або громадської будівлі; 

- Пошук альтернативного варіанту 

об’ємно-планувального рішення житло-
вої або громадської будівлі. 

- 12 - 12 1,2-10,13,14, 15-

17,19,20 

Тема 14. Розробка ескізу комплексного 

архітектурного проекту житлової або 

громадської будівлі. 
- Ескіз містобудівного вирішення житло-

вої або громадської будівлі; 

- Ескіз  функціонально-планувального 
вирішення  житлової або громадської бу-

дівлі; 

- Ескіз образно-композиційного вирі-
шення житлової або громадської будівлі. 

- 12 - 12 1,2-10,13,14, 15-

17,19,20 

Тема 15. Розробка інтер’єрів приміщень 

житлової або громадської будівлі. 

- Об’ємно-просторове вирішення ін-
тер’єру приміщення;.  

-  Функціонально-планувальне вирішення 

інтер’єру приміщення; 
-  Колористичне вирішення інтер’єру при-

міщення. 

- 12 - 12 1,2-10,13,14, 15-

17,19,20 

Тема 16. Розробка комплексного архітек-

турного проекту житлової або громад-
ської будівлі.. 

- Містобудівне рішення об’єкту проекту-

вання; 

-  Функціонально-планувальне рішення 
об’єкту проектування; 

-  Об’ємно-просторове та композиційне 

вирішення об’єкту проектування. 

- 8 - 8 1,2-10,13,14, 15-

17,19,20 
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Тема 17. Розробка демонстраційної час-
тини комплексного  архітектурного про-

екту житлової або громадської будівлі. 

 - Компонування креслень у відповідно-

сті до масштабів; 
- Загальні композиційні рішення; 

- Колористичні рішення та пошук загаль-

ної кольорової гами 
- Умовні позначення та експлікації. 

- 4 - 4 1,2-10,13,14, 15-

17,19,20 

Тема 18. Розробка розділів пояснюваль-

ної записки до комплексного архітектур-

ного проекту житлової або громадської 
будівлі. 
- Розділ містобудівних рішень: 

- Розділ об’ємно-планувальних рішень; 
- Розділ конструктивних рішень 

- 2 - 2 1,2-10,13,14, 15-

17,19,20 

Всього 8 семестр - 60 - 60  

Всього  - 600 - 600  

 

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 

аналізувати ви-
хідні дані до 

проектування 

архітектурних 
об’ємно-просто-

рових об’єктів 

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. 

60 Робота з архів-

ними докумен-

тами, методич-

ними вказівками, 

довідниками, по-

сібниками, проек-

тами-аналогами, 

інтернет-ресур-

сами 

60 

ДРН 2. Здатен 
визначити опти-

мальний 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 нав-

чання. 

60 Засвоєння теоре-

тичного матері-

алу, робота з ме-

тодичними вказів-

ками, підручни-

ками та посібни-

ками. 

Виконання індиві-

дуальних завдань 

пов’язаних графі-

чним оформлен-

ням проекту 

60 

ДРН 3. Здатен 
обрати гармо-

нійне поєднання 

архітектурних 

Методи функціонального моделювання: 
пов’язані з диференціацією архітектурних 

об’єктів на композиційні складові  

60 Робота з норматив-
ною літературою, 

довідниками, прое-

ктами-аналогами. 

60 
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елементів в 
об’ємно-прос-

торо-вій компо-

зиції 

об’єкту  

Комплексний метод архітектурного прое-
ктування -  поєднання теорії і практики 

при навчанні, інтеграція творчого пошуку 

при врахуванні функціональних та естети-

чних вимог щодо архітектурних об’єктів.  
Практичні методи- виконання індивідуа-

льних архітектурних завдань  Викорис-

тання платформи MOODLE, ZOOM, під 
час змішаної форми навчання. 

Виконання індиві-
дуальних архітекту-

рних завдань. 

ДРН 4. Здатен 

приймати опти- 

мальні компону-
вальні рішення 

по оформленню 

архітектурного 
проекту, прий-

мати колорис-  

тичні рішення 

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.. 

60 Робота з нормати-

вною літерату-

рою, довідни-

ками, 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 фо-

рмі 

Комплексний метод архітектурного 

проектування: пов’язаний з одночас-

ним вирішенням композиційних, функ-

ціональних і конструктивних завдань 

при проектуванні архітектурних 

об’єктів  

Практичні методи- проектування 

конструктивних креслень за індивідуа-

льним завданням. 

Використання платформи MOODLE, 

ZOOM  під час змішаної форми нав-

чання. 

60 Використання те-

оретичних матері-

алів, методичних 

вказівок, робота з 

підручниками та 

посібникам, інте-

рнет-ресурсами. 

Виконання індиві-

дуальних практи-

чно-розрахунко-

вих робіт, 

60 

ДРН 6. Здатен 

виконувати фун-

кціональне зону-
вання ділянки 

забудови 

об’єктів різного 

призначення 

Методи функціонального моделю-

вання: пов’язані з диференціацією архі-

тектурних об’єктів на функціональні 

зони в залежності від специфіки функ-

ціональних процесів. 

Практичні методи- формування схем 

функціонального зонування архітекту-

рних та містобудівних об’єктів та взає-

мозв’язків між окремими складовими 

Використання платформи MOODLE, 

ZOOM під час змішаної форми нав-

чання. 

60 Засвоєння теоре-

тичного матері-

алу, робота змето-

дичними вказів-

ками, підручни-

ками та посібни-

ками. 

Виконання індиві-

дуальних завдань 

пов’язаних з фун-

кціональним 

зонуванням 

60 

ДРН 7. Здатен 

виконувати міс-

тобудівні рі-

шення проектів 
об’єктів житло-

вого, громадсь-

кого і виробни-
чого призна-

чення, виходячи 

з конкретних 

Комплексний метод архітектурного 

проектування -  поєднання теорії і прак-

тики при навчанні, інтеграція творчого по-

шуку при врахуванні функціональних та 

нормативних вимог щодо формування міс-

тобудівних рішень архітектурних об’єктів  
Практичні методи - виконання індиві-

дуальних архітектурних та містобудів-

60 Робота з нормати-

вною літерату-

рою, довідни-

ками, проектами-

аналогами. Вико-

нання індивідуа-

льних архітектур-

них та містобудів-

них завдань. 

60 
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умов оточую-
чого середовища 

них завдань.Використання платфо-

рми MOODLE, ZOOM, під час зміша-

ної форми навчання. 
ДРН 8. Здатен 

вирішувати фун-

кціонально-пла-
нувальні та об-

разно-компози-

ційні завдання 

при проекту-
ванні житлових, 

громадських і 

промислових  
будівель у відпо-

відності з держа-

вними будівель-

ними нормами 

Комплексний метод архітектурного 

проектування -  поєднання теорії і прак-

тики при навчанні, інтеграція творчого по-

шуку при врахуванні функціональних та 

нормативних вимог щодо формування міс-
тобудівних рішень архітектурних об’єктів  

Практичні методи - виконання індиві-

дуальних архітектурних та містобудів-

них завдань.Використання платфо-

рми MOODLE, ZOOM, під час зміша-

ної форми навчання. 

60 Робота з нормати-

вною літерату-

рою, довідни-

ками, проектами-

аналогами. Вико-

нання індивідуа-

льних архітектур-

них та містобудів-

них завдань. 

60 

ДРН 9. Здатен 

розробляти ге-

неральні плани 
мікрорайонів з 

організацією 

громадського 

центру та тери-
торій окремих 

будівель у відпо-

відності з вимо-
гами чинних 

норм  

Комплексний метод архітектурного 

проектування -  поєднання теорії і прак-

тики при навчанні, інтеграція творчого по-

шуку при врахуванні функціональних та 

нормативних вимог щодо містобудівних 

об’єктів.  

Практичні методи - виконання індиві-

дуальних архітектурних та містобудів-

них завдань Використання платфо-

рми MOODLE, ZOOM, під час зміша-

ної форми навчання. 

60 Робота з нормати-

вною літерату-

рою, довідни-

ками, проектами-

аналогами. Вико-

нання індивідуа-

льних архітектур-

них та містобудів-

них завдань. 

60 

ДРН 10. Здатен 

приймати опти-
мальні констру-

ктивні рішення  

при проекту-
ванні житлових, 

громадських і 

промислових  
будівель 

Комплексний метод архітектурного 

проектування: пов’язаний з одночас-

ним вирішенням композиційних, функ-

ціональних і конструктивних завдань 

при проектуванні архітектурних 

об’єктів 

Практичні методи - проектування 

конструктивних креслень за індивідуа-

льним завданням. 

Використання платформи MOODLE, 

ZOOM під час змішаної форми нав-

чання. 

60 Використання те-

оретичних матері-

алів, методичних 

вказівок, робота з 

підручниками та 

посібникам,інтер-

нет-ресурсами. 

Виконання індиві-

дуальних практи-

чно-розрахунко-

вих робіт, 

60 

 

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-й семестр 

1.  Індивідуальні  графічні завдання після закінчення  кожної 

теми  
 

30 балів /30% По закінченні 

вивчення 
теми 
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2.  Індивідуальні графічні роботи по закінченні кожного мо-
дуля 

70 балів / 70% До закін-
чення 5,10,15 

тижня 

    

2-й семестр 

№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у за-
гальній оцінці  

Дата скла-
дання 

3. Індивідуальні  графічні завдання після закінчення  кожної 

теми  
 

30 балів /30% По закінченні 

вивчення 
теми 

4. Індивідуальні графічні (макетні) роботи по закінченні  мо-

дуля 

70 балів / 70% До закін-

чення 7,15 

тижня 

3-й семестр  

5. Індивідуальні творчі завдання (5 завдань) в процесі ви-

вчення теми  2,3,4 (клаузури №1, №2, ескіз-ідея №1, №2, ес-

кіз)  
 

30 балів /30% По закін-

ченню ви-

вчення теми 
2,3,4 

6.  Модульний архітектурний  (курсовий) проект індивідуаль-

ного житлового будинку 

70 балів/70% До 15 тижня 

4-й семестр 

7.  Індивідуальні творчі завдання (5 завдань) в процесі ви-

вчення теми  7,8,9 (клаузури №1, №2, ескіз-ідея №1, №2, ес-

кіз)  

 

30 балів /30% По закін-

ченню ви-

вчення теми 

7,8,9 

8.  Модульний архітектурний  (курсовий) проект кафе 70 балів/70% До 15 тижня 

5-ий семестр 

9.  Індивідуальні творчі завдання (5 завдань) в процесі ви-

вчення теми  2,3,4 (клаузури №1, №2, ескіз-ідея №1, №2, ес-

кіз)  
 

30 балів /30% По закін-

ченню ви-

вчення теми 
2,3,4 

10.  Модульний архітектурний  (курсовий) проект сільського по-

селення 

70 балів/70% До 15 тижня 

6-ий семестр 

11.  Індивідуальні творчі завдання (5 завдань) в процесі ви-

вчення теми  7,8,9 (клаузури №1, №2, ескіз-ідея №1, №2, ес-

кіз)  
 

15 балів /15% По закін-

ченню ви-

вчення теми 
7,8,9 

12.  Модульний архітектурний  (курсовий) проект кооперованої 

громадської будівлі в структурі сільського поселення 

35 балів/35% До 8 тижня, 

по закін-

ченню теми 
10 

13.  Індивідуальні творчі завдання (5 завдань)  в процесі ви-

вчення теми  12,13,14 (клаузури №3, №4, ескіз-ідея № 1, № 

2, ескіз)  

15 балів/15% По закін-

ченню ви-

вчення теми 
12,13,14 

14.  Модульний архітектурний  (курсовий) проект інтер’єру за-

гального приміщення кооперованої громадської будівлі в 
структурі сільського поселення 

35 балів / 35% До 15 тижня, 

по закін-
ченню теми 

15 

7-ий семестр 

15.  Індивідуальні творчі завдання (5 завдань) в процесі ви-
вчення теми  2,3,4 (клаузури №1, №2, ескіз-ідея №1, №2, ес-

кіз)  

 

15 балів /15% По закін-
ченню ви-

вчення теми 

2,3,4 
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16.  Модульний архітектурний (курсовий) проект мікрорайону в 
структурі великого міста  

35 балів/35% До 8 тижня, 
по закін-

ченню теми 5 

17.  Індивідуальні творчі завдання (5 завдань)  в процесі ви-

вчення теми  7,8,9 (клаузури №3, №4, ескіз-ідея № 1, № 2, 
ескіз)  

15 балів/15% По закін-

ченню ви-
вчення теми 

7,8,9 

18.  Модульний архітектурний (курсовий) проект секційного 

житлового будинку у складі мікрорайону 

35 балів / 35% До 14 -15 ти-

жня, по закін-
ченню теми 

10 

8-ий семестр 

19.  Індивідуальні творчі завдання (6 завдань)  в процесі ви-
вчення теми  12,13,14, 15  (клаузури №1, №2, ескіз-ідея № 1, 

№ 2, ескіз, ескіз інтер’єрів)  

 

24 бали /24% По закін-
ченню ви-

вчення теми 

12,13,14, 15 

20.  Комплексний архітектурний проект за тематикою кваліфіка-

ційної роботи 

70 балів/70% До 14-15 ти-

жня, по закін-

ченню теми 

17 

21.  Пояснювальна записка комплексного архітектурного прое-

кту за тематикою кваліфікаційної роботи 

6 балів/6% До 15 тижня, 

по закін-

ченню теми 
18 

 

21.1.1. Критерії оцінювання 

1-й семестр 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Індивідуальні 

графічні завдання 

в процесі ви-

вчення кожної 

теми 

<2,0  балів  2,0 -3,0  бали 3,5 - 4,5 балів 5,0-6,0 балів 

по кожній темі графічної  роботи 

Індивідуальне 

графічне за-

вдання не відпо-

відає поставле-

ним задачам 

Індивідуальне 

графічне завдання 

в цілому відпові-

дає поставленим 

задачам, вико-

нано на достат-

ньому рівні  

Індивідуальне 

графічне за-

вдання відповідає 

поставленим за-

дачам, виконано 

на достатньо-ви-

сокому рівні з не-

значними помил-

ками 

Індивідуальне 

графічне завдання 

відповідає постав-

леним задачам, 

виконано на висо-

кому рівні  

Індивідуальна 

графічні роботи 

по закінченні ко-

жного модуля 

<12 балів 12-16 балів 17-20 балів  21-24 бали 

по кожній графічній роботі (модулю) 

Графічна робота 

не відповідає пос-
тавленому за-

вданню, якість 

графічного вико-
нання низька 

Графічна робота в 

цілому відповідає 
завданню, вико-

нана на достат-

ньому рівні, має 
суттєві помилки 

Графічна робота 

виконаний на до-
статньо високому 

рівні, має незна-

чні помилки 

Графічна робота 

виконано на висо-
кому рівні 

2-й семестр 
Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Індивідуальні 

графічні та 

<2,0  балів  2,0 -3,0  бали 3,5 - 4,5 балів 5,0-6,0 балів 

по кожній темі графічної  роботи (макетування) 
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обʼємно-просто-

рові завдання в 

процесі вивчення 

кожної теми 

Індивідуальне 

графічне 

(обʼємно-просто-

рове) завдання не 

відповідає поста-

вленим задачам 

Індивідуальне 

графічне(обʼємно-

просторове)  за-

вдання в цілому 

відповідає постав-

леним задачам, 

виконано на до-

статньому рівні  

Індивідуальне 

графічне 

(обʼємно-просто-

рове) завдання ві-

дповідає постав-

леним задачам, 

виконано на до-

статньо-високому 

рівні з незнач-

ними помилками 

Індивідуальне 

графічне 

(обʼємно-просто-

рове) завдання ві-

дповідає постав-

леним задачам, 

виконано на висо-

кому рівні  

Індивідуальні 

графічні та 

обʼємно-просто-

рові роботи по за-

кінченні кожного 

модуля 

<22 балів 22-30 балів 27-35 балів  31-39 балів 

    

по кожному модулю 
Графічна робота 

(макет) не відпо-
відає поставле-

ному завданню, 

якість виконання 
низька 

Графічна робота 

(макет)  в цілому 
відповідає за-

вданню, виконана 

на достатньому 
рівні, має суттєві 

помилки 

Графічну роботу 

(макет) виконано 
на достатньо ви-

сокому рівні, є 

незначні помилки 

Графічну роботу 

(макет) виконано 
на високому рівні 

3-й семестр 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Індивідуальні 

творчі завдання 

(5 завдань) в про-
цесі вивчення 

теми  2,3,4 (клау-

зури №1, №2, ес-

кіз-ідея №1, №2, 
ескіз)  

 

<3  балів 3-4  бали 4 – 4,5  бали 5-6  балів 

Індивідуальне 

творче завдання 

не відповідає пос-

тавленим задачам 

Індивідуальне за-

вдання в цілому 

відповідає постав-

леним 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  

Модульний архі-

тектурний  (кур-
совий) проект ін-

дивідуального 

житлового буди-

нку 

<35 балів 36-48 балів 49-64 балів 65-70 балів 

Модульний архі-

тектурний проект 
не відповідає пос-

тавленому за-

вданню, крес-
лення є умовними 

Модульний архі-

тектурний проект 
відповідає за-

вданню, викона-

ний на достат-
ньому рівні, має 

суттєві помилки 

Модульний архі-

тектурний проект 
виконаний на до-

статньо високому 

рівні, має незна-
чні помилки 

Модульний архі-

тектурний проект 
виконано на висо-

кому рівні 

4-й семестр 
Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Індивідуальні 
творчі завдання 

(5 завдань) в про-

цесі вивчення 
теми  7,8,9 (клау-

зури №1, №2, ес-

кіз-ідея №1, №2, 
ескіз) 

<3  балів 3-4  бали 4 – 4,5  бали 5-6  балів 

Індивідуальне 

творче завдання 

не відповідає пос-

тавленим задачам 

Індивідуальне за-

вдання в цілому 

відповідає постав-

леним 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  

<35 балів 36-48 балів 49-64 балів 65-70 балів 
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Модульний архі-
тектурний  (кур-

совий) проект 

кафе 

Модульний архі-
тектурний проект 

не відповідає пос-

тавленому за-

вданню, крес-
лення є умовними 

Модульний архі-
тектурний проект 

відповідає за-

вданню, викона-

ний на достат-
ньому рівні, має 

суттєві помилки 

Модульний архі-
тектурний проект 

виконаний на до-

статньо високому 

рівні, має незна-
чні помилки 

Модульний архі-
тектурний проект 

виконано на висо-

кому рівні 

5-й семестр 
Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Індивідуальні 

творчі завдання 

(5 завдань) в про-
цесі вивчення 

теми  2,3,4 (клау-

зури №1, №2, ес-
кіз-ідея №1, №2, 

ескіз)  

<3  балів 3-4  бали 4 – 4,5  бали 5-6  балів 

Індивідуальне 

творче завдання 

не відповідає пос-

тавленим задачам 

Індивідуальне за-

вдання в цілому 

відповідає постав-

леним 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  

Модульний архі-

тектурний  (кур-
совий) проект 

сільського посе-

лення 

<35 балів 36-48 балів 49-64 балів 65-70 балів 

Модульний архі-
тектурний проект 

не відповідає пос-

тавленому за-
вданню, крес-

лення є умовними 

Модульний архі-
тектурний проект 

відповідає за-

вданню, викона-
ний на достат-

ньому рівні, має 

суттєві помилки 

Модульний архі-
тектурний проект 

виконаний на до-

статньо високому 
рівні, має незна-

чні помилки 

Модульний архі-
тектурний проект 

виконано на висо-

кому рівні 

6-й семестр 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Індивідуальні 
творчі завдання 

(5 завдань) в про-

цесі вивчення 
теми  7,8,9 (клау-

зури №1, №2, ес-

кіз-ідея №1, №2, 

ескіз)  

 

<1  балів 1 -1,5  бал 1,5 – 2,5  бали 3  бали 

Індивідуальне 

творче завдання 

не відповідає пос-

тавленим задачам 

Індивідуальне за-

вдання в цілому 

відповідає постав-

леним 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  

Модульний архі-

тектурний  (кур-

совий) проект ко-
оперованої гро-

мадської будівлі в 

структурі сільсь-
кого поселення 

<17 бали 18-22 балів 23-29 балів 30-35 балів 

Модульний архі-
тектурний проект 

не відповідає пос-

тавленому за-

вданню, крес-
лення є умовними 

Модульний архі-
тектурний проект 

відповідає за-

вданню, викона-

ний на достат-
ньому рівні, має 

суттєві помилки 

Модульний архі-
тектурний проект 

виконаний на до-

статньо високому 

рівні, має незна-
чні помилки 

Модульний архі-
тектурний проект 

виконано на висо-

кому рівні 

Індивідуальні 
творчі завдання 

(5 завдань)  в про-

цесі вивчення 

теми  12,13,14 
(клаузури №3, 

№4, ескіз-ідея № 

1, № 2, ескіз) 

<1  балів 1 -1,5  бал 1,5 – 2,5  бали 3  бали 

Індивідуальне 

творче завдання 

не відповідає пос-

тавленим задачам 

Індивідуальне за-

вдання в цілому 

відповідає постав-

леним задачам, 

виконано на до-

статньому рівні  

Індивідуальне за-

вдання відповідає 

поставленим за-

дачам, виконано 

на достатньо-ви-

Індивідуальне за-

вдання відповідає 

поставленим зада-

чам, виконано на 

високому рівні  
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сокому рівні з не-

значними помил-

ками 

Модульний архі-

тектурний  (кур-

совий) проект ін-

тер’єру загаль-
ного приміщення 

кооперованої гро-

мадської будівлі в 
структурі сільсь-

кого поселення 

<17 бали 18-22 балів 23-29 балів 30-35 балів 

Модульний архі-

тектурний проект 

не відповідає пос-
тавленому за-

вданню, крес-

лення є умовними 

Модульний архі-

тектурний проект 

відповідає за-
вданню, викона-

ний на достат-

ньому рівні, має 
суттєві помилки 

Модульний архі-

тектурний проект 

виконаний на до-
статньо високому 

рівні, має незна-

чні помилки 

Модульний архі-

тектурний проект 

виконано на висо-
кому рівні 

7-й семестр 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Індивідуальні 

творчі завдання 

(5 завдань) в про-

цесі вивчення 
теми  2,3,4 (клау-

зури №1, №2, ес-

кіз-ідея №1, №2, 
ескіз)  

 

<1  балів 1 -1,5  бал 1,5 – 2,5  бали 3  бали 

Індивідуальне 

творче завдання 

не відповідає пос-

тавленим задачам 

Індивідуальне за-

вдання в цілому 

відповідає постав-

леним 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  

Модульний архі-

тектурний (курсо-
вий) проект мік-

рорайону в струк-

турі великого мі-
ста 

<17 бали 18-22 балів 23-29 балів 30-35 балів 

Модульний архі-
тектурний проект 

не відповідає пос-

тавленому за-
вданню, крес-

лення є умовними 

Модульний архі-
тектурний проект 

відповідає за-

вданню, викона-
ний на достат-

ньому рівні, має 

суттєві помилки 

Модульний архі-
тектурний проект 

виконаний на до-

статньо високому 
рівні, має незна-

чні помилки 

Модульний архі-
тектурний проект 

виконано на висо-

кому рівні 

Індивідуальні 
творчі завдання 

(5 завдань)  в про-

цесі вивчення 
теми  7,8,9 (клау-

зури №3, №4, ес-

кіз-ідея № 1, № 2, 

ескіз) 

<1  балів 1 -1,5  бал 1,5 – 2,5  бали 3  бали 

Індивідуальне 

творче завдання 

не відповідає пос-

тавленим задачам 

Індивідуальне за-

вдання в цілому 

відповідає постав-

леним 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  

Модульний архі-

тектурний (курсо-

вий) проект сек-
ційного житло-

вого будинку у 

складі мікро-

району 

<17 бали 18-22 балів 23-29 балів 30-35 балів 

Модульний архі-

тектурний проект 

не відповідає пос-
тавленому за-

вданню, крес-

лення є умовними 

Модульний архі-

тектурний проект 

відповідає за-
вданню, викона-

ний на достат-

ньому рівні, має 

суттєві помилки 

Модульний архі-

тектурний проект 

виконаний на до-
статньо високому 

рівні, має незна-

чні помилки 

Модульний архі-

тектурний проект 

виконано на висо-
кому рівні 

8-й семестр 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  
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Індивідуальні 
творчі завдання 

(6 завдань)  в про-

цесі вивчення 

теми  12,13,14, 15  
(клаузури №1, 

№2, ескіз-ідея № 

1, № 2, ескіз, ес-
кіз інтер’єрів)  

 

<1,5  балів 1,5-2,5  бали 2,5 – 3,5  бали 3,5-4  бали 

Індивідуальне 

творче завдання 

не відповідає пос-

тавленим задачам 

Індивідуальне за-

вдання в цілому 

відповідає постав-

леним 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  

Комплексний ар-

хітектурний про-

ект за тематикою 

кваліфікаційної 

роботи (РГР) 

<35 балів 36-48 балів 49-64 балів 65-70 балів 

Комплексний ар-

хітектурний про-

ект не відповідає 
поставленому за-

вданню, крес-

лення є умовними 

Комплексний ар-

хітектурний про-

ект відповідає за-
вданню, викона-

ний на достат-

ньому рівні, має 
суттєві помилки 

Комплексний ар-

хітектурний про-

ект виконаний на 
достатньо висо-

кому рівні, має 

незначні помилки 

Архітектурний 

проект виконано 

на високому рівні 

Пояснювальна за-

писка комплекс-

ного архітектур-

ного проекту за 

тематикою квалі-

фікаційної роботи 

 

 

<3  балів 3-4  бали 4 – 4,5  бали 5-6  балів 

Пояснювальна за-

писка не відпові-
дає поставленому 

завданню, час-

тина розділів від-
сутня 

Пояснювальна за-

писка в цілому ві-
дповідає постав-

леному завданню, 

але твердження є 
загальними, роз-

діли є неповними  

Пояснювальна за-

писка відповідає 
поставленому за-

вданню, виконана 

на достатньо ви-
сокому рівні. Має 

незначні помилки 

і неточності 

Пояснювальна за-

писка відповідає 
завданню, всі роз-

діли написані в 

повному обсязі 

21.2. 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 творчими завданнями 

Кожне практичне заняття,  

2.  Усний зворотний зв'язок від викладача при розробці індиві-

дуального архітектурного проекту (модульного курсового 

проекту) 

Протягом усього семестру 

3.  Усний зворотний зв'язок від викладача і керівника при роз-

робці комплексного архітектурного проекту за тематикою 

кваліфікаційної роботи 

Протягом усього семестру 

4.  Усний зворотний зв'язок від викладача,  керівника і консу-
льтанта при розробці пояснювальної записки кваліфікацій-

ної роботи 

Протягом усього семестру 

5.    

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

тивного оцінювання.  
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22. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ (ЛІТЕРАТУРА) 

 

1, 2 семестр 

 

Основні джерела 

1.Петришин Г.П., Обідняк М.М. Архітектурне проектування. Початковий курс. – 

Львів: «РАСТР-7», 2010. – 276 с. 

2.Введение в архитектурное проектирование. – М.: Стройиздат, 2004. – 254 с. 

3.Кузнецов Н.С., Анисимов Н.Н. Черчение и рисование. – М.: Госстройиздат, 

2002. – 315 с.: ил. 

4. Бареев В.И. Архитектура, строительство, дизайн/ В.И. Бареев, А.Г. Лазарев. -

Ростов-н/Д.: Феникс, 2005. 

5. Соколов А.М. «Основные понятия архитектурного проектирования»,   Ленин-

град,1996 

 

Методичне забезпечення 

6.Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Архітектурне проекту-

вання» для студентів І курсу напряму спеціальності 191 «Архітектура та містобу-

дування», С.П. Бородай.  

23.  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Ар-

хітектурне проектування» для студентів І курсу спеціальності 191  «Архітектура 

та містобудування», С.П. Бородай.  

 

Інші джерела 

8. Орловский Б.Я. Архитектура/ Б.Я. Орловский. — М.: Высшая школа, 1984. 

9. Белкин А.Н. Архитектура: учебник для вузов/ А.Н. Белкин, А.А. Магай, Н.В. 

Дубынин. -М.: Высш. шк., 2003. 

10.Михайловский И.Б. Архитектурные формы античности. – М.: 1949. – 198 с. 

11.Михайловский И.Б. Теория классических архитектурных форм. – М.: Издатель-

ство Академии архитектуры СССР, 1944. – 270 с.: ил. 

12.Тиц А.А. Основы архитектурной композиции и проектирования. – К.: Выща 

школа, 1976. – 301 с. 

13.Турпитько А.Ф. Шрифты для надписей на машиностроительных, инженерно-

строительных и топографических чертежах. – М.: Высшая школа, 1970. – 127 с.: 

ил. 

14. Бородай С.П., Бородай  Д.С.. Роль  графіки  у  генерації  архітектурної  ідеї. 

Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів, молодих учених і науково-педагогічних працівників «Ар-

хітектурний рисунок у контексті професійної освіти» / За ред. В.В. Ніколаєнка. – 

Полтава : ПолтНТУ, 2017. – (с.24-33) 
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Додаткові джерела 

15. https://stroilogik.ru/arhitektura/arh-proektirovanie/6-arh-grafika.html 

16. https://emala.ru/suburban-construction/fundamentals-of-architectural-graphics-

architectural-graphics-manual-or-computer-graphics.html 

 

3,4 семестр 

 

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. 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. 

4. Иконников А.В., Степанов Г.П. Основы архитектурной композиции. – М.: Ис-

кусство, 1971. – 224 с. 

5. 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. 

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

ФЕНІКС, 2006. ‒ 208 с.: іл.  

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

дівель» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 191 – Архітектура 

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

Смірнова;Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. 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. Уренев В.П. Основы архитектурного проектирования предприятий обществен-

ного питания. – К.: Вища  школа, 1990. – 239с. 
 

Методичне забезпечення 

10. Бородай А.С. Архітектурна проектування. Методичні вказівки до практичних 

занять і самостійної роботи студентів 2 курсу  денної  форми навчання напряму 

підготовки «Архітектура». – Суми: СНАУ, 2016. – 36 с. 

 

Інші джерела 

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

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

13. ДБН В.2.2.-9-2018.Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Осно-

вні положення. 

14. ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових 

автомобілів 

https://emala.ru/suburban-construction/fundamentals-of-architectural-graphics-architectural-graphics-manual-or-computer-graphics.html
https://emala.ru/suburban-construction/fundamentals-of-architectural-graphics-architectural-graphics-manual-or-computer-graphics.html
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15. ДБН В.2.2-25:2009 Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ре-

сторанного господарства) 

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. 

 

Додаткові джерела 

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

 

5,6 семестр 

 

Основні джерела 

1. Архітектурно-просторова організація сіл. Питання реконструкції. / І.К. Бистря-

ков, Л. І. Литвинова, І. І. Майборода. – К.: Будівельник, 2001. – 112 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. Виншу И. А. Архитектурно-планировочная организация сельских населенных 

пунктов. – М.: Стройиздат, 1986. – 279 с. 

5. 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. 

6. Зенькович  Г.В. Сельские клубные здания. – К.: Будівельник, 1980. – 248 с.  

7. Иконников А.В., Степанов Г.П. Основы архитектурной композиции. – М.: Ис-

кусство, 1971. – 224 с. 

8. 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. 

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

ФЕНІКС, 2006. ‒ 208 с.: іл.  

10. Крижановська Н. Я. Конспект лекцій з дисципліни «Архітектура житлових бу-

дівель» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 191 – Архітектура 

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

Смірнова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2017. – 104 с. 

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

12. Новикова Е. В. Интерьер общественных зданий. – М.: Стройиздат, 1989. – 

272 с. 

 

http://dbn.at.ua/
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Методичне забезпечення 

13. Бородай Д.С. Архітектурна проектування. Методичні вказівки до практичних 

занять і самостійної роботи студентів 3 курсу  денної  форми навчання напряму 

підготовки «Архітектура». – Суми: СНАУ, 2016. – 36 с. 

 

Інші джерела 

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

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

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

17. ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових 

автомобілів 

18. ДБН В. 2.2-16-2019. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади. 

19. 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 

20. 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. 

 

Додаткові джерела 

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

 

7,8 семестр 

 

Основні джерела 

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

шая 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. 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. 

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

ФЕНІКС, 2006. ‒ 208 с.: іл.  

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

дівель» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 191 – Архітектура 

та містобудування.   і споруд) / Н. Я. Крижановська, О. В. Смірнова ;Харків. нац. 
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ун-т міськ. госп-ва ім. 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. Степанов Г.П. Основы архитектурной композиции. – М.: Искусство; 2001. – 

224с. 

10. Черкес Б. С. Архітектура сучасності :остання третина ХХ–початок ХХІ ст. : 

навч. посіб. для студ. напряму 8.120101 – «Архітектура будівель і споруд» / Б. С. 

Черкес, С. М. Лінда; нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2010. – 384 с. 

 

Методичне забезпечення 

11. Бородай Д.С. Архітектурне проектування. Методичні вказівки по виконанню 

практичних завдань для студентів 4 курсу денної  форми навчання спеціальності 

191 «Архітектура та містобудування». Частина 1. - Суми: СНАУ, 2021. – 47 с. 

12. Бородай Д.С. Архітектурне проектування. Методичні вказівки до самостійної 

роботи для студентів 4 курсу денної  форми навчання спеціальності 191 «Архі-

тектура та містобудування». Частина 1 - Суми: СНАУ, 2021. – 25 с. 

13. Бородай Д.С. Архітектурне проектування. Методичні вказівки по виконанню 

практичних завдань для студентів 4 курсу денної  форми навчання спеціальності 

191 «Архітектура та містобудування». Частина 2. - Суми: СНАУ, 2021. – 27 с. 

14. Бородай Д.С. Архітектурне проектування. Методичні вказівки до самостійної 

роботи для студентів 4 курсу денної  форми навчання спеціальності 191 «Архі-

тектура та містобудування». Частина 2 - Суми: СНАУ, 2021. – 19 с. 

 

Інші джерела 

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

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

17. ДБН В.2.2.-9-2018.Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Осно-

вні положення. 

18. 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 

19. 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. 

 

Додаткові джерела 

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

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

