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В процесі вивчення даної дисципліни 

СУЧАСНИМИ МЕТОДАМИ ЕСТЕТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ.

Наприклад: Вміти створювати сприятливі умови в питаннях 

архітектурної стилістики елементів простору в містобудівній діяльності

Передумовами для вивчення дисципліни 
практичних навичок за загальними та професійними дисциплінами другого 

(освітньо-наукового) рівня.

 

Програмні результати навчання:
ПРН6. Володіти санітарно

навколишнього природного середовища. Аналізувати складні містобудівні ситуації 

для вибору оптимальних архітектурних рішень з метою поліпшення середовища; 
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другий (магістерський

обов’язкова 

19 Архітектура та будівництво

 191 Архітектура та містобудування

ОНП «Архітектура будівель та споруд»

3 кредити ECTS (90 академічних годин)

Лекції, практичні заняття

графічна робота 

залік 

Ольга Степанівна, к.арх., доц., проф. кафедри містобудування. 

В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ  З  
СУЧАСНИМИ МЕТОДАМИ ЕСТЕТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ.

: Вміти створювати сприятливі умови в питаннях 

архітектурної стилістики елементів простору в містобудівній діяльності

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за загальними та професійними дисциплінами другого 

наукового) рівня. 

рограмні результати навчання: 
Володіти санітарно-гігієнічними методами дослідження параметрів 

навколишнього природного середовища. Аналізувати складні містобудівні ситуації 

для вибору оптимальних архітектурних рішень з метою поліпшення середовища; 

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

Естетика міського та природного довкілля 

магістерський) 

Архітектура та будівництво 

Архітектура та містобудування 

«Архітектура будівель та споруд» 

академічних годин) 

практичні заняття 

 

проф. кафедри містобудування. 

ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ  З  
СУЧАСНИМИ МЕТОДАМИ ЕСТЕТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ. 

: Вміти створювати сприятливі умови в питаннях  формоутворення 

архітектурної стилістики елементів простору в містобудівній діяльності. 

є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за загальними та професійними дисциплінами другого 

гігієнічними методами дослідження параметрів 

навколишнього природного середовища. Аналізувати складні містобудівні ситуації 

для вибору оптимальних архітектурних рішень з метою поліпшення середовища; 



розробляти комплекс заходів по обмеженню або попередженню небезпечного 

впливу на навколишнє середовище. 

ПРН11. 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. 

ПРН13. 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. 

ПРН18. Визначити компоненти міського ландшафту, сучасні технології, що 

застосовуються для озеленення та благоустрою міських територій; визначити 

основні закономірності сприйняття ландшафтних композицій, а також нормування 

міських насаджень. Проектувати об’єкти ландшафтної архітектури в міському 

середовищі; проектувати відкриті простори в житловому середовищі. 

 

Диференційовані результати навчання: 
 

знати:  

- типологію видів і форм міського середовища, етапи та особливості 

становлення і розвитку, фактори і компоненти її формування та експлуатації; 

актуальні історико-теоретичні проблеми архітектури, містобудування та 

естетики містобудівної середи; композиційні принципи і прийоми 

формування ансамблів середовища в місті; 

-  засоби гармонізації загального композиційного рішення середовища, її 

просторової основи, предметного наповнення і процесу їх споживання; 

-  методи оптимізації просторової структури міського середовища. 

 

володіти: 
-  Навиками архітектурного та містобудівного проектування міського 

середовища. 

 

вміти: 
- систематизувати і класифікувати об'єкти середовища;  

- розрізняти історичні архітектурні стилі; стилістичні напрями в сучасній 

архітектурі;  

- проектувати окремі види середовища інтер'єрів, відкритих просторів, 

житлового середовища, виробничого, громадського, міського та спеціального 

призначення; 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції практичні самостійна 



1.1 Місце міста в природі і суспільстві. 2  8 

1.2 Методологічний апарат вивчення міста 2 4 6 

1.3 Художній образ містобудівного об'єкту 2  8 

1.4 Містобудівна композиція 2 4 12 

1.5 Містобудівний ансамбль 4 4 12 

1.6 Эстетика відкритих архітектурних просторів у 

структурі міста 

4 4 12 

 Всього 16 16 58 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

   Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» за навчальною 

дисципліною «Естетика міського та природного довкілля» складає 60 балів і може 

бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість у 

семестрі 

Графічна робота 1 20 40 

Контроль знань:    

- Реферат 1 20 30 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань  1 20 30 

-     

Разом  60 100 
 

 З дисципліни «Естетика міського та природного довкілля» передбачено 

графічна робота. Зміст графічної роботи пов’язаний із закріпленням теоретичних 

питань, містить у собі теоретичні формулювання та практичні навички. За формою 

графічна робота - етико естетичний аналіз будівлі.  
 Графічну роботу передбачено з теми «Естетика міського та природного 

о довкілля». В цій роботі покладена задача вміння виконувати проектувати окремі 

види середовища інтер'єрів, відкритих просторів, житлового середовища, 

виробничого, громадського, міського та спеціального призначення та 

систематизувати і класифікувати об'єкти середовища. 
 Студенту потрібно: провести натурне ознайомлення з об'єктом, 

фотофіксацію, виявити тип та характер композиційного рішення будівлі. Провести 

пропорційний аналіз та виявлення основних акцентів та загальна естетична 

характеристика будівлі. Зробити етична оцінка її композиційного рішення. 

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

виконується на 6 аруші (формат А-4). 

 



 

 Перелік питань до підсумковому контролю з навчальної дисципліни «Естетика 

міського та природного довкілля». 

1. Назвіть засоби містобудівної композиції. 

2. Дайте визначення поняттю «містобудівне мистецтво». 

3. Дайте визначення поняттю «містобудівний ансамбль». 

4. Назвіть основні якості містобудівної композиції, що забезпечують 

«ансамблевість». 

5. Назвіть території, що входять в систему відкритих міських просторів. 

6. Назвіть основні типи міського середовища історичного міста. 

7.  Дайте визначення поняттю «соціально активований простір». 

8. Розкрийте основні ідеї концепції соціальної адаптації. 

9. Розкрийте основні ідеї концепції ідентичності міських просторів. 

10. Яку роль відіграє природа в формуванні художнього образу міста. 

11. Назвіть основні прийоми композиційної побудови міських просторів. 

12. Розкрийте основні ідеї концепції сталого просторового розвитку міст. 

13. Назвіть основні світло-колорові засоби містобудівної композиції. 

14. Назвіть основні композиційні домінанти містобудівних просторів. 

15. Назвіть основні елементи, що формують художній образ містобудівного 

об'єкта 

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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БНТУ, 2016 – 220с.  

10. Саркисов С. К. Инновации в архитектуре.. -  Либроком. 2012г.. 342 с. 

11.  Смирнова О. В. Типологические основы формирования инновационных 

зданий в городской среде : монография. - Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. 

Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2018. 189 с. 

12.  Хилари Френч. История архитектуры.-  Астрель. АСТ. 2003 г. 144 с. 

13. Чень Л. Я. Основи наукових досліджень у реставрації пам’яток архітектури. 

Навчальний посібник. Друге видання, виправлене і доповнене. - Львів : 

Львівської політехніки, 2016. 152 с.  

14. Черкес Б. С., Лінда С. М. Архітектура сучасності: остання третина ХХ – 

початок ХХІ століть. Навчальний посібник. Друге видання. - Львів: 
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19. Крашенинников А.В.  Градостроительное развитие жилой застройки: 

исследование опыта западных стран. - Архитектура-С, 2005. 



20. Лінда С. М., Моркляник О. І. Типологія громадських будівель і споруд, 
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Е.С.Пронина. Архитектурное проектирование жилых зданий.  – М.: 

Архитектура-С, 2010. -488 с. 

22. Солодилова Л.А., Трухачева Г.А. Многофункциональній жилой комплекс: 
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