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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ  З  

СУЧАСНИМИ МЕТОДАМИ ЕСТЕТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ. 

Наприклад: Вміти створювати сприятливі умови в питаннях  формоутворення 
архітектурної стилістики елементів простору в містобудівній діяльності. 



Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 
практичних навичок за загальними та професійними дисциплінами другого (освітньо-
наукового) рівня. 

 
 

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 

лек
ції 

прак
тичн

і 

лабо
ратор

ні 

само
стійн

а 
1.1 Місце міста в природі і суспільстві. 2   8 
1.2 Методологічний апарат вивчення міста 2   6 
1.3 Художній образ містобудівного об'єкту 2   8 

1.4 Містобудівна композиція 2   12 
1.5 Містобудівний ансамбль 4 4  16 
1.6 Эстетика відкритих архітектурних просторів у 

структурі міста 
4 4  16 

 Всього 16 8  66 
 

 



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 
Мінімаль

на 
кількість 

балів 

Максима
льна 

кількість 
балів 

Вид контролю 

Кількіс
ть у 

семест
рі 

Поточний контроль знань:  36 60 

в т.ч.: - графічна робота (виконання та захист) 1 24 40 

-  клаузури  (виконання та захист) 1 
12 20 

-  виступ (доповідь) студентів при   
обговоренні питань; 

1 

Підсумковий (семестровий) контроль знань - 
заликік 1 24 40 

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. Натурне ознайомлення з 
об'єктом. Фотофіксації. Виявлення типу і характеру композиційного решення будівлі. 
Пропорційний аналіз та виявлення основних акцентів і осей. Загальна естетична 
характеристика будівлі. Етична оцінка її композиційного рішення 

 
У кінці семестру проводиться поточний контроль знань з дисципліни «Естетика 

міського та природного довкілля». Питання для поточного контролю:  

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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12. Саркисов С. К. Инновации в архитектуре.. -  Либроком. 2012г.. 342 с. 
13.  Смирнова О. В. Типологические основы формирования инновационных 

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