
Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

освітнього компонента 
Навчальна дисципліна 

 

Освітній рівень 

Програма навчання 

Галузь знань 19 

Спеціальність  191 

Освітня програма 

Обсяг дисципліни 

Види аудиторних занять 

Індивідуальні та (або) 

групові завдання 
Форми семестрового 

контролю 

 

Викладачі: 
Савицька Ольга Степанівна,  к.арх, доц., 

olgasavgrad@gmail.com 
     

В процесі вивчення даної дисципліни студенти 

МЕТОДАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЬКИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ПРОЦЕСІВ, З 
ТЕОРЕТИЧНИМИ ОСНОВАМИ МІСТОБУДІВНОЇ 
ВИВЧЕННЯМ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ МІСТА, ДОСВІДОМ 
УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ РОЗВИТКОМ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Наприклад: Вміння розробляти містобудівні проекти 

наукових передпроектних досліджень в об’єктах експериментального і ре

містобудівного проектування.

 
Передумовами для вивчення дисципліни

практичних навичок за такими дисциплінами:

Архітектурне проектування;

містобудування. 

 

Програмні результати навчання:

Міністерство освіти і науки України 

 

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Архітектурно-художній інститут  

Кафедра містобудування 

 
СИЛАБУС 

освітнього компонента – ОК 10 
Навчальна дисципліна – Методика передпроектних досліджень

 

Другий (магістерський) 

вибіркова 

Архітектура та будівництво

Архітектура та містобудування

ОПП «Містобудування»

6 кредити ECTS (180 академічних годин)

лекції, практичні заняття

 Реферат, графічна робота

залік, іспит 

Савицька Ольга Степанівна,  к.арх, доц., професор кафедри містобудування, 

   

В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 
МЕТОДАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЬКИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ПРОЦЕСІВ, З 
ТЕОРЕТИЧНИМИ ОСНОВАМИ МІСТОБУДІВНОЇ 
ВИВЧЕННЯМ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ МІСТА, ДОСВІДОМ 
УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ РОЗВИТКОМ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

розробляти містобудівні проекти спираючись 

наукових передпроектних досліджень в об’єктах експериментального і ре

містобудівного проектування. 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Основи містобудування

Архітектурне проектування; Містобудівне проектування; Історія архітектури та 

Програмні результати навчання: 

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

 

 
Методика передпроектних досліджень 

 

Архітектура та будівництво 

Архітектура та містобудування 

» 

академічних годин) 

лекції, практичні заняття 

графічна робота 

кафедри містобудування, 

ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 
МЕТОДАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЬКИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ПРОЦЕСІВ, З 
ТЕОРЕТИЧНИМИ ОСНОВАМИ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ВИВЧЕННЯМ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ МІСТА, ДОСВІДОМ 
УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ РОЗВИТКОМ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ. 

спираючись на результати 

наукових передпроектних досліджень в об’єктах експериментального і реального 

є набуття теоретичних знань та 

Основи містобудування; 

проектування; Історія архітектури та 



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 наукового дослідження; 

- взаємозв'язок та взаємодію творчих аспектів проектування і технічних засобів 

та методів моделювання. 

 

володіти: 
-  методикою проведення аналітичних досліджень. 

 
вміти: 

- проводити цілісності наукові перед-проектні дослідження, засновані на 

принципах міждисциплінарного навчання; 

- визначити результативну складову наукових перед-проектних досліджень;  

використовувати результати наукових перед-проектних досліджень в об’єктах 

експериментального і реального містобудівного проектування 



 

 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п Назва тем 

Кількість годин 

лекції практичні самостійна 

ЧАСТИНА І Особливості архітектурно-містобудівного формування об’єктів містобудування 

1 

Сучасні проблеми історії та теорії містобудування Місто як 

феномен штучної просторової організації середовища 

життєдіяльності людини. 

2 2 6 

2 

Структура роботи. Основні розділи містобудівного 

дослідження. Методологічні підходи до вивчення міських 

поселень. 

2 2 6 

3 

Методологічні проблеми сучасного містобудування. 

Містобудування та його роль у розвитку сучасного суспільства. 

Містобудівна наука та її методологія. Містобудівне мислення. 

2 2 8 

4 

Тенденції розвитку сучасного містобудування Сучасні 

тенденції, особливості комплексного дослідження та 

проектування у галузі містобудування. Міста в умовах 

урбанізації та глобалізації. 

4 4 10 

5 
Місто та природне оточення. Світоглядні моделі міста. Генеза 

сучасних європейських міст. 
4 4 10 

6 
Соціологія міського простору. Міста для суспільства 

майбутнього. 
2 2 10 

ЧАСТИНА ІІ Особливості архитектурно-містобудівного формування об’єктів містобудування 

1 

 Методи наукових досліджень про. Співвідношення наукових 

дисциплін та його методів у комплексному містобудівному 

дослідженні на етапі. Стадії містобудівного дослідження. 

Основні методи наукового аналізу. Загальні засади 

комплексного дослідження. 

2 2 6 

2 Методи історіографічного дослідження   10 

3 
Типологічний аналіз містобудівних об'єктів. Пофакторний 

(комплексний) аналіз. Системний аналіз. Структурний аналіз. 
2 2 10 

4 
Геометричні та структурно-топологічні умови просторового 

формоутворення архітектурних та містобудівних об'єктів. 
2 2 10 

5 

Графоаналітичний аналіз просторової пов'язаності. Геометричне 

членування просторової форми. Прийоми та методи 

параметричного опису структурних характеристик 

2 2 10 

6 

Методи структурного опису просторової форми. 

Композиційний аналіз містобудівних об'єктів. Сутність 

архітектурно-просторової композиції та її елементи у 

містобудуванні. 

2 2 10 



7 
Сучасні стратегічні підходи у містобудуванні. Інноваційні 

інструменти. 
2 2 10 

 Всього 32 32 116 

 
Критерії оцінювання та засоби діагностики ЧАСТИНА І 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Методика передпроектних досліджень» 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 

Графічна робота 1 30 50 

Контроль знань:    

- Реферат 1 15 30 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 15 20 

Разом  60 100 
 

Критерії оцінювання та засоби діагностики ЧАСТИНА ІІ 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «іспит» за 

навчальною дисципліною «Методика передпроектних досліджень»  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 

Графічна робота 1 30 50 

Контроль знань:    

-  Участь у НДР  (доповідь-презентація) 1 10  

- Реферат 1 10 30 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 10 20 

Разом  60 100 

 
Графічну роботу передбачено з теми «Архітектурно-містобудівне формування 

об’єктів містобудування,». В цій роботі покладена задача вміння виконувати 

графоаналітичний аналіз містобудівних об'єктів та розробляти містобудівні проекти 

спираючись на результати наукових передпроектних досліджень. 

Студенту потрібно: провести комплексний аналіз архітектурно-містобудівного 

формування об’єктів містобудування, на основі проведеного аналізу виконати 

графічну частину.  

Робота складається з двох частин: реферата та графічної. Графічна частина 

виконується на 9 аруші (формат А-4),  

 

Перелік питань до іспиту з навчальної дисципліни «Методика 

передпроектних досліджень»: 

 



1. Дати визначення предмета і сутності науки.  

2. У чому полягає процес наукового пізнання?  

3. Які структурні елементи теорії пізнання? Дати визначення понять,  

положення, судження.  

4. Що таке метод наукового пізнання?  

5. Які Ви знаєте методи пізнання?  

6. Охарактеризувати пізнання, його види та структурні елементи.  

7. Якими ознаками характеризується наукова діяльність?  

8. Яка структура формування теорії'?  

9. Дати визначення наукової ідеї, гіпотези, теорії, закону.  

10. Сформулювати види, функції та предмет наукової діяльності  

11. Що таке суб'єкт та предмет наукової діяльності?  

12. Охарактеризувати поняття наукової школи, її ознаки.  

13. Що передбачає класифікація наук?  

14. Назвати види оформлення результатів наукової діяльності.  

15. Яка структура управління Науково-дослідним інститутом?  

16. Сутність організації наукової діяльності у вищому навчальному закладі.  

17. Структурна організація наукової діяльності в Україні.  

18. Дати характеристику поняття «наукове дослідження».  

19. Назвати основні форми наукових досліджень.  

20. Сформулювати об'єкт, предмет та фактори наукового дослідження.  

21. Навести приклади гіпотез дослідження.  

22. Дати визначення емпіричних завдань і методів дослідження.  

23. Що розуміється під теоретичними завданнями дослідження?  

24. Назвати послідовність етапів наукового дослідження.  

25. Основні завдання науково-дослідної діяльності студентів.  

26. Напрями науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі.  

27. Організаційна структура науково-дослідницької' діяльності у вищому  

навчальному закладі.  

28. Вимоги до вибору теми дослідження.  

29. Етапи реалізації та оформлення результатів наукового дослідження.  

30. Визначення ефективності науково-дослідної роботи у ВНЗ і на  

практиці.  

31. Що Ви вкладаєте в поняття «методологія дослідження»?  

32. Які види методології Вам відомі?  

33. Які Ви знаєте методи емпіричного та теоретичного рівнів дослідження?  

34. Класифікація методів. їх характеристика.  

35. Дати визначення наукової ідеї, навести приклад.  

36. Роль логічних методів у наукових дослідженнях.  

37. Індуктивний та дедуктивний методи дослідження, навести приклади.  

38. Що таке моделювання і коли воно використовується?  

39. Поняття про наукову інформацію.  

40. Види та ознаки наукової інформації.  

41. Що таке інформатика, і які завдання вона вирішує?  

42. Назвіть головні принципи інформаційних відносин та галузі інформації.  



43. Основні етапи накопичення наукової інформації. Етапи вивчення  

наукових джерел?  

44. Поняття системи опрацювання інформаційних джерел.  

45. Інформаційно-пошукова мова бібліотек УДК, ББК. Дати  

характеристику.  

46. Поняття та види каталогів.  

47. Використання автоматизації та ЕОТ. Недоліки інформації сайтів.  

48. Техніка опрацювання інформації. Порядок роботи над текстом. Вимоги  

до використання цитат.  

49. Бібліографічний опис літератури. Вимоги його оформлення.  

50. Основні форми науково-дослідної роботи студентів.  

51. Повні вимоги до виконання дипломної (курсової) роботи.  

52. Особливості виконання магістерської (дипломної) роботи.  

53. Що таке об'єкт, предмет та фактори наукового дослідження?  

54. Вимоги до вибору та обґрунтування актуальності теми.  

55. Структура та алгоритм написання магістерської (дипломної) роботи.  

56. Які є етапи роботи при проведенні наукового дослідження?  

57. Вимоги до формування структури магістерської (дипломної) роботи.  

58. Оформлення формул, ілюстрацій, додатків та списку використаної  

літератури.  

59. Керівництво магістерською (дипломною) роботою та її захист.  

60. Особливості виконання і захисту магістерської роботи.  

61. Характерні помилки в написанні та оформленні курсової, дипломної,  

магістерської робіт.  

62. Дати визначення емпіричних завдань і методів дослідження.  

63. Завдання науково-дослідницької діяльності студентів-магістрів.  

64. Послідовність доповіді при захисті магістерської (дипломної) роботи.  

65. Особливості формування змісту вступної частини.  

66. Яка схема написання відгуку (рецензії) на магістерську роботу? 

 

 

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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