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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З МЕТОДАМИ 

АНАЛІЗУ ПРЕДПРОЕКТНОЇ СИТУАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА, 
МЕТОДАМИ ІННОВАЦІЙНОГО АРХІТЕКТУРНО МІСТОБУДІВНОГО ПРОЕКТУВАННЯ, 
ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЬКИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ПРОЦЕСІВ,  З ТЕОРЕТИЧНИМИ 
ОСНОВАМИ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИВЧЕННЯМ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ 
МІСТА В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ. 

 
Наприклад: Вміння розробляти архітектурні проекти спираючись на результати наукових 

передпроектних досліджень в об’єктах експериментального і реального архітектурного 
проектування. 

 
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: Основи містобудування; Архітектурне проектування; 
Містобудівне проектування; Історія архітектури та містобудування. 
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1. Програмні результати навчання: 
 
 

ПРН 10. Знати та використовувати типологію видів і форм міського середовища, 
етапи та особливості становлення і розвитку, фактори і компоненти її формування та 
експлуатації; виділити актуальні історико-теоретичні проблеми містобудування; 
виявити основні засади формування ансамблів середовища в місті. Систематизувати, 
класифікувати та проектувати об'єкти містобудівного середовища. 

ПРН 11. Проводити комплексний аналіз містобудівних об’єктів локального типу; 
використовувати нормативну і методичну базу проектування; аналізувати і 
узгоджувати функціональні, естетичні, технологічні, санітарно-  гігієнічні та інші 
аспекти містобудівного завдання; ілюструвати свої враження від середовища у 
графічній формі з урахуванням законів архітектурної композиції. 

ПРН 13. Використати методику передпроектного наукового містобудівного 
дослідження, засновану на принципах міждисциплінарних зв’язків; використати 
результати наукових передпроектних досліджень в об’єктах експериментального і 
реального містобудівного проектування. 

ПРН 14. Використовувати методи наукових містобудівних досліджень в умовах 
виробничої діяльності; описати архітектурно-просторові принципи організації 
забудови; показати функціонально-планувальні особливості проектування 
різноманітних типів містобудівних об’єктів. 

ПРН 16. Аналізувати теоретичні знання щодо розвитку промислової 
інфраструктури міста та міських агломерацій; виявляти нові концепції та проблеми 
промислової інфраструктури на сучасному етапі; аналізувати сучасний стан 
промислових міст та проектувати містобудівні промислові об’єкти; обґрунтовувати 
висновки та пропозиції щодо реконструкції та реновації сучасних промислових міст. 

ПРН 17. Описати процедуру експертизи містобудівної документації; оцінити та 
розробити генеральні плани та схеми містобудівних об’єктів; оцінити історико-
архітектурні опорні плани, охоронні зони пам’яток культури та проекти 
реконструкції історико-культурних пам’яток. 

 

 
 
 
 
 
 



 
Диференційовані результати навчання:   
 
знати:  
- методику перед-проектного дослідження архітектурно-містобудівних 
об’єктів  ; 
- взаємозв'язок та взаємодію творчих аспектів проектування і технічних 
засобів та методів моделювання. 
володіти: 
-  методикою проведення аналітичних досліджень архітектурно-містобудівних 
об’єктів. 
вміти: 
- розробляти генеральні плани архітектурно-містобудівних об’єктів   
- проводити передпроектний містобудівний аналіз території;  
- проводити функціонально-містобудівний аналіз об’єкту дослідження;  
- проводити композиційно-містобудівний аналіз об’єкту дослідження 
 
 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
 

№ 
п/п Назва тем 

Кількість годин 

лекції практичні самостійна 

1 
Сучасні проблеми історії та теорії містобудування. Місто як 
феномен штучної просторової організації середовища 
життєдіяльності людини. 

2 2 4 

2 
Методологічний апарат вивчення міста. Основні методи 
містобудівного дослідження. Розміщення архітектурних 
об'єктів. Передпроектний аналіз території 

2 2 6 

3 
Соціально-економічні засади архітектурно містобудівного 
дослідження. Соціологія міського простору. Міста для 
суспільства.  

2 2 8 

4 
Типологічний аналіз містобудівних об'єктів.  
Функціональний аналіз архітектурно містобудівних об'єктів. 2 2 8 

5 
 Аналіз художньої структури архітектурно містобудівних 
об'єктів. Теорія естетичного сприйняття містобудівного 
середовища.  

2 2 8 

6 Місто та природне оточення. Структура озеленених територій.  2 2 8 

7 

Екологічний аналіз. Екологічні завдання формування та 
вдосконалення міського середовища. Сучасні стратегічні 
підходи у архітектурі та містобудуванні. Інноваційні 
інструменти. 

2 2 8 

8 Реновація архітектурно містобудівних об'єктів.  2 2 8 
 Всього 16 16 58 

 



 
Критерії оцінювання та засоби діагностики  

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною 
дисципліною «Комплексні дослідження містобудівного простору» складає 60 балів та 100 балів 
відповідно і може бути досягнений наступними засобами оцінювання:  

 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 
балів 

Максимальна 
кількість 

балів Засоби оцінювання Кількість у 
семестрі 

Контроль знань:    
- Реферат 1 40 60 
- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 20 40 
Разом  60 100 

 
Реферат передбачений з теми «Архітектурно-містобудівне формування об’єктів 

архітектурі». В цій роботі покладена задача вміння виконувати графоаналітичний аналіз 
архітектурно містобудівних об'єктів та розробляти містобудівні проекти спираючись на результати 
наукових перед проектних досліджень. 

Студенту потрібно: провести комплексний аналіз архітектурно-містобудівного формування 
об’єктів архітектурі.  

Робота складається з реферату . (формат А-4),  
 

 
Перелік питань до іспиту з навчальної дисципліни   

Містобудівні аспекти архітектурного проектування 
1. Містобудівне дослідження та його специфіка. Основні розділи містобудівного 

дослідження.  
2. Вимоги до вибору теми дослідження. Обґрунтування актуальності дослідження.  
3. Методи комплексного дослідження у містобудуванні. Загальні засади комплексного 

дослідження.  
4. Робота із джерелами. Методи історіографічного дослідження. Бібліотеки, електронні 

каталоги та методика роботи з ними. Структура бібліографії. Бібліографічне посилання.  
5. Етапи реалізації та оформлення результатів містобудівного дослідження.  
6. Типологічний аналіз архітектурно містобудівних об'єктів. Матеріально-просторові, 

культурні, ціннісні та інші аспекти типології..  
7. Функціональний аналіз архітектурно містобудівних об'єктів.   
8. Коротка характеристика окремих дисциплін: екології, економіки, соціології, топоніміки, 

етнографії, археології, землеустрою та ін. стосовно архітектурі та містобудування.   
9. Композиційний аналіз містобудівних об'єктів. Сутність архітектурно-просторової 

композиції та її елементи у містобудуванні. Основні властивості композиції містобудівних об'єктів: 
симетричність/асиметричність, регулярність, контрастність, співмасштабність.  

10. Поняття середовищного контексту. Контекст та особливості сприйняття навколишнього 
світу. Типи контексту у дослідженні архітектурного та містобудівного об'єкта. Формально-
стилістичний, історичний, літературний, типологічний, містобудівний, територіальний чи 
географічний контекст.  

11. Геометричні та структурно-топологічні умови просторового формоутворення 
архітектурних та містобудівних об'єктів.  

12. Аналіз художньої структури містобудівних об'єктів.   
13. Методологічні проблеми реконструкції забудови та освоєння нових територій, що 

склалася.  
14. Натурне обстеження. Цілі та завдання натурного обстеження. Натурний, формально-

стилістичний, містобудівний, структурно-композиційний, порівняльний метод аналізу об'єкта.  
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