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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ЗАГАЛЬНИМИ ПИТАННЯМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ 

МІСТ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ЦЮ 

СФЕРУ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ  ПИТАННЯМИ ЗОН РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗАБУДОВИ, МЕЖАМИ ТА РЕЖИМАМИ ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНИХ 

АРЕАЛІВ.   

Наприклад: Вміння розробляти містобудівні проекти спираючись на  історико-

містобудівне обґрунтування (ІМО) та розробляти історико-архітектурний опорний 
план в історичному ареалі. 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Основи містобудування; 
Архітектурне проектування; Історія архітектури та містобудування; Ландшафтна 

архітектура. 
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Диференційовані результати навчання:   

 

знати:  

-   питання методики містобудівного проектування в історичній забудові; 

-   проблеми реконструкції історичної забудови міст; 

-   комплексні та окремі охоронні зони та зони регулювання забудови;  

-   межі та режими використання історичних ареалів. 

 

володіти: 

-  навиками архітектурного та містобудівного проектування; 

-  базовими знаннями нормативних документів. 

 

вміти: 

- аналізувати теоретичні знання щодо методики містобудівного проектування в 

історичній забудові  

- виявляти нові концепції та проблеми містобудівного історичного контексту 
середовища, 

- аналізувати сучасний стан історичної забудови і вести в ній містобудівне 

проектування, 
-  використовувати отриманні теоретичні знання при розробці містобудівної 

документації об’єктів, які знаходяться в історичній забудові, 

- обґрунтовувати виявлені висновки та пропозиції щодо реконструкції та 

реставрації історичної забудови.  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Назва тем 

Кількість годин 

лекції практичні самостійна 

Розділ 1. Особливості формування об’єктів містобудування  

1 Нерухомі  пам’ятники історії та культури 2 2 11 

2 Нормативно-правові акти, що регулюють історичну забудову 2 2 11 

3 Комплексна охоронна зона історичного центру і окремих зон  2 2 11 

4 Режими використання історичних ареалів  2 2 11 

5 Історико-містобудівне обґрунтування 2 2 11 

6 Реконструкція історичного середовища міста 2 2 11 

7 Категорії будівель і форми реконструкції 2 2 11 

8 Науково-проектна документація 2 2 11 

 Всього 16 16 88 

 

 

 

 



Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Проблеми збереження та реконструкції історичної 

забудови» 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 

Розрахунково-графічна робота 1 30 60 

Контроль знань:    

- Реферат 1 15 20 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 15 20 

Разом  60 100 

 

Розрахунково-графічну роботу передбачено з теми «Паспорт аутентичної 

реставрації  пам’ятника містобудування та архітектури в історичній забудові». В цій 

роботі покладена задача домогтися автентичності при відтворенні і ремонті 
історичного фасаду житлового будинку. 

Студенту потрібно: провести комплексний аналіз фасаду історичного будинку 

(пам’ятки архітектури); на основі проведеного аналізу розробити проект паспорту 

фасаду історичного будинку.  

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

виконується на аркуші (формат А-3),  пояснювальна записка включає пояснення та 
розрахунки (формат А-4). 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи [3]. 

 

На протязі семестру проводиться експрес контроль знань – письмова відповідь 

на питання (20 питань), наприклад 

1. Назвіть основні види нерухомих пам’яток історії та культури?; 

2. Чим відзначається віднесення міст до історичних?. 

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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