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В процесі вивчення розділу даної дисципліни студенти знайомляться зі змістом, 

підходами до реконструкції і капітального ремонту історичних будівель та 

здобувають навички застосування методики дослідження та проектування в 

умовах архітектурно-історичного середовища. 

Наприклад: Вміння застосувати прийоми реконструкції історичної житлової 

забудови на основі дослідження їх кількісних і якісних характеристик. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Уміння використовувати методологічні та організаційні основи 

управління, основні принципи та організацію проектування, технологію проектних 

робіт, основи організації будівельного проектування. Розробляти календарні плани 

будівництва об’єктів та комплексів. 

ПРН 6. Розробляти проекти реновації, реконструкції, вдосконалення будівель, 

споруд та їх комплексів. 

ПРН 8. Визначати ефективні засоби та технологічні параметри одержання 

найкращих показників по енергоефективності. 



ПРН 9. Використовувати світові та вітчизняні інноваційні розробки в 

архітектурно будівельній галузі, а також безпосередньо в проектуванні та 

будівництві. 

ПРН 11. Впроваджувати ефективні методи управління комплексними 

будівельними проектами з усвідомленням відповідальності за прийняті рішення та 

забезпеченням якості робіт. 

ПРН 13. Забезпечувати організацію будівництва будівель та інженерних споруд 

різної архітектурної та технічної складності із використанням сучасних 

енергоефективних конструкційних матеріалів та технологій. 

ПРН 14. Уміння самостійно вирішувати задачі вибору оптимальних джерел 

енергії, в тому числі нетрадиційних, а в умовах виробничої діяльності - самостійно 

вирішувати задачі вибору найбільш ефективних систем тепло-, водо-, 

енергопостачання. 

ПРН 15. Впроваджувати ефективні методи управління комплексними 

будівельними проектами з усвідомленням відповідальності за прийняті рішення та 

забезпеченням якості робіт. 

Диференційовані результати навчання: 

знати: 

- законодавчу та нормативну базу в галузі реконструкції та капітального

ремонту будівель;

- особливості методики проектування, зміст проектної документації

- засоби обстеження та комплексної оцінки стану будівель, забудови;

- прийоми реконструкції, модернізації житлових будівель;

розуміти: 

- особливості змісту, підходів до реконструкції і капітального ремонту

історичних будівель та споруд  різного призначення;

володіти: 

- методикою проведення передпроектних дослідженнь, обстеження;

- методикою проектування в умовах історичного середовища;

- методикою виконання проектної документації з реконструкції та капітального

ремонту історичних будівель.

вміти: 

- виявляти, ставити та вирішувати проблеми з питань реконструкції і

капітального ремонту архітектурних об’єктів;

- проводити комплексні передпроектні дослідження та знаходити напрями

поновлення, валоризації історичних матеріальних форм;

- застосовувати методи та прийоми посилення окремих елементів історичних

будівель;



- враховувати соціальні та громадські аспекти реконструкції історичного

житлового середовища.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

лабора

торні 

самост

ійна 

Розділ 1. Основні положення реконструкції та модернізації історичного фонду 

1.1 Розвиток міста і задачі реконструкції будівель. Понятійно 

-термінологічний апарат. Законодавча і нормативна база в

галузі реконструкції та капітального ремонту. Соціально-

просторовий аналіз житлової забудови.

2 4 
15 

1.2 Особливості методики проектування. Значення 

передпроектних досліджень. Історико-художні, 

містобудівні, функціональні, інженерно-технічні ознаки 

історичних будівель. Обстеження і оцінка матеріальних 

форм. Технічні аспекти проведення капітального ремонту. 

Проект реконструкції. Проект капітального ремонту. 

4 6 20 

Розділ 2. Вимоги та прийоми об’ємно-планувальних і конструктивних рішень 

2.1 Комплексна реконструкція житлового фонду кінця ХIХ-

початку ХХ ст. Планувальні та конструктивні особливості 

широкої палітри історичних будівель. Вимоги до об’ємно-

планувальних рішень. Прийоми реконструкції 

(перепланування зі збереженням конструктивної системи, 

«ленінградський» метод та ін.) Потенціал приміщень 

перших поверхів забудови у центрі міста.  

3 6 15 

2.2 Проблеми та потенціал  реконструкції житлових будівель 

перших масових серій   60-70-х р. ХХ ст. Вимоги до 

конструктивних рішень. Напрямки, методи ефективної 

реконструкції (надбудова, прибудова, пересування та ін.) 

Особливості облаштування мансард. 

3 6 20 

2.3 Особливості, вимоги до науково-проектної документації 

з реставрації та реабілітації пам’яток архітектури. 

Предмет охорони.  Значення і зміст комплексних 

наукових досліджень, науково-реставраційного звіту, 

науково-проектної документації.   

2 6 15 

2.4 Вимоги та ефективні підходи до енергозбереження 

ресурсів. Термомодернізація. Фасадний інженірінг. 

2 6 15 

Всього 16 34 100 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» за 

навчальною дисципліною «Архітектурно-будівельне проектування 1» 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 

Курсова робота (виконання та захист) 1 40 55 

Участь у НДРС 1 15 

Контроль знань: 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 20 40 

Разом 60 100 

Курсову роботу передбачено з теми «Реконструкція та модернізація житлових 

будівель». Робота складається з графічної частини у вигляді альбому (формат А-3). 

    До виконання графічної роботи розроблено методичні вказівки та робочий зошит, які за 

тематичним наповненням співвідносяться з професійним напрямом навчання і 

відповідають змісту робочої програми дисципліни. Визначальним для студента є знання 

методики дослідження та проектування в умовах архітектурно-історичного середовища; та 

освоєння методів реконструкції історичної житлової забудови під час виконаня курсової 

роботи.    

   Курсову роботу виконують з актуальної тематики на основі двох заданих типів 

історичних будівель - кінця XIX- поч. XX ст. та 60-70-х років XX ст. 

 За складом передбачено наступні графічні матеріали: 

1. Передроектний структурований аналіз сучасної практики

2. Висновки з аналізу ситуації, ознак матеріальної форми, М 1:500.

3. Опорний план (за завданням), М 1:100 (М1:200).

4. Варіанти планів перепланування фрагменту плану, М 1:100.

5. Фрагмент перерізу, приклади вузлів посилення і примикання, М 1:100 (М1:50,

М1:25).

      З урахуванням специфіки роботи заданих об’єктів слід особливу увагу приділити 

оптимальному масштабу зображень для найкращого композиційного вирішення листів і їх 

максимальної інформативності. Креслення виконуються на аркушах формату А3 (297× 420 

мм). 

Методичні рекомендації до виконання графічної роботи [3].  

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди 

з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 
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