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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З МЕТОДАМИ 

АНАЛІЗУ ПЕРЕДПРОЕКТНОЇ 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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Програмні результати навчання:  

 

ПРН1. Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері архітектури та містобудування і є основою для оригінального мислення та проведення 

досліджень.  

ПРН2. Мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення 

досліджень та/або провадження інноваційної діяльності у сфері архітектури та містобудування з 

метою розвитку нових знань та процедур. 

ПРН3. Здійснювати передпроектний аналіз архітектурно-містобудівних об’єктів і територій. 

ПРН4. Розуміти і застосовувати у практичній діяльності теоретичні і практичні засади 

проектування інноваційних об’єктів містобудування, житлових, громадських, промислових 

будівель і споруд, реконструкції і реставрації архітектурних об’єктів, методи досягнення 

раціонального архітектурно-планувального, об’ємно-просторового, конструктивного рішення, 

забезпечення соціально-економічної ефективності, екологічності, енергоефективності. 

ПРН7. Здійснювати проектне моделювання, обирати цифрові технології та програмні засоби 

для розв’язання задач дослідницького та інноваційного характеру, розробки і реалізації проектів у 

сфері архітектури та містобудування, оформлення відповідної наукової та технічної документації, 

виготовлення макетів і наочних ілюстративних матеріалів. 

ПРН9. Застосовувати енергоефективні та інші інноваційні технології при проведенні 

наукових архітектурно-містобудівних досліджень та прийнятті комплексних архітектурно-

містобудівних рішень.  

ПРН10. Обговорювати результати професійної діяльності, досліджень та інноваційних 

проектів у сфері архітектури та містобудування державною та іноземною мовами усно і письмово.  

ПРН12. Знати і застосовувати у практичній діяльності законодавство і нормативну базу щодо 

проведення досліджень та розробки архітектурно-містобудівних проектів.  

ПРН15. Аналізувати міжнародний та вітчизняний досвід щодо проектування об’єктів 

архітектури та містобудування.  

ПРН16. Використовувати методику передпроектного містобудівного аналізу, засновану на 

принципах міждисциплінарних зв’язків; застосовувати  результати комплексного дослідження 

містобудівного простору в об’єктах експериментального і реального містобудівного проектування; 

оцінювати і використовувати методологічні основи естетичної організації містобудівного простору.  

 

 

Диференційовані результати навчання:   

знати:  

- методику передпроектного 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  4 

2 

Методологічний апарат вивчення міста. Основні методи 

містобудівного дослідження. Розміщення архітектурних 

об'єктів. Передпроектний аналіз території 

4 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. 
4 2 8 

5 

 Аналіз художньої структури архітектурно-містобудівних 

об'єктів. Теорія естетичного сприйняття містобудівного 

середовища.  
4  8 

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

7 

Екологічний аналіз. Екологічні завдання формування та 

вдосконалення міського середовища. Сучасні стратегічні 

підходи у архітектурі та містобудуванні. Інноваційні 

інструменти. 

4 2 8 

8 Реновація архітектурно містобудівних об'єктів.  2  8 

 Всього 24 8 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 35 60 

-Підсумковий (семестровий) контроль знань, іспит 1 25 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 передпроектних досліджень. 

Студенту потрібно: провести комплексний аналіз архітектурно-містобудівного формування 

об’єктів архітектурі. Реферат виконується на листах формату 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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