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В процесі вивчення даної дисципліни студенти 

основами  колористичних властивостей історичних етапів архітектури, з 
основами   виконання технічних і художніх зображень для використання в 
архітектурно-містобудівному, архітектурно
проектуванні.  

 Наприклад: вміти демонструвати просторову колірну уяву при проектуванні 

реальних архітектурних споруд

архітектурного об'єкту в проектних рішеннях, володіння методами моделювання та 

гармонізації штучного середовища проживання при розробці архітектурно

дизайнерських проектів. 

 
Передумовами для вивчення дисципліни

навичок за такими дисциплінами: Архітектурна графіка; Нарисна геометрія; Основи 

проектування; Живопис;  Рисунок. 
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В процесі вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з теоретичними 
основами  колористичних властивостей історичних етапів архітектури, з 

вами   виконання технічних і художніх зображень для використання в 
містобудівному, архітектурно-дизайнерському і ландшафтному 

Наприклад: вміти демонструвати просторову колірну уяву при проектуванні 

реальних архітектурних споруд, відтворювати бажаний колірний образ 

архітектурного об'єкту в проектних рішеннях, володіння методами моделювання та 

гармонізації штучного середовища проживання при розробці архітектурно

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: Архітектурна графіка; Нарисна геометрія; Основи 

проектування; Живопис;  Рисунок.  
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Диференційовані результати навчання:   
 

знати: 
- наукові напрями розвитку архітектурної поліхромії; 

- колористичну структуру архітектурних стилів; 

- основні колористичні властивості історичних етапів архітектури; 

- художньо-естетичні засоби моделювання сучасного архітектурно- колористичного 

середовища; 

- методику рішення поліхромії архітектурних об’єктів в гармонічній взаємодії з 

навколишнім середовищем; 

- принципи впливу сучасного образотворчого мистецтва на колористику 

архітектури. 

володіти: 
- навичками проектування колористичного рішення  архітектурного середовища; 

- навичками застосовувати основних законів поліхромії при створенні 

архітектурного проекту. 

вміти: 
- виконувати проектно-колористичне рішення архітектурних споруд, поліхромію 

екстер’єру історичної будівлі, поліхромію інтер’єру; 

- виконувати порівняльний аналіз міжструктурних рішень та колористичної палітри 

архітектури нових планувальних районів та історичного міського середовища; 

- виконувати передпроектний аналіз існуючого кольорового середовища архітектури 

та природнього середовища; 

- використовувати знання принципів кольорових акцентів  колористичних рішень 

архітектурного середовища під час створення архітектурного проекту. 

 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 
Назва тем 

            Кількість годин 

лекції практичні самостійна 

ЧАСТИНА І (семестр) 

1.1 Історія архітектурної колористики. Стародавні 

поселення та міста з природних будівельних матеріалів 

(давні цивілізації Африки, Азії, Ближнього Сходу, 

Латинської Америки). 

 

1 

 

2 

1.2 Історія архітектурної колористики. Колірна символіка в 

архітектурі давніх цивілізацій (Єгипет, Греція, Римська 

імперія). 

 

1 

 

  

2 

1.3 Історія архітектурної колористики. Колористика 

архітектури Західної Європи (в історичному розвитку 

архітектурних стилів) з IX по ХІХ ст. 

 

6 

  

12 

1.4 Історія архітектурної колористики. Новітні художні течії 

ІІ пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст. Модерн, неопластицизм 

групи «Де Стиль», Баухаус. 

 

1 

 

2 

1.5 Історія архітектурної колористики. Міста-сади Англії та 

Німеччини. Методика Е. Говарда. Кольорова концепція 

арх. Б. Таута і М. Вагнера. 

 

1 

  

2 



1.6 Сучасні напрямки розвитку архітектурної колористики. 

Колір і будова форми міста. Суперграфіка в 

архітектурному середовищі міста. 

 

2 

  

4 

1.7 Сучасні напрямки розвитку архітектурної колористики. 

Методика рішення поліхромії архітектурного об'єкту в 

гармонійному поєднанні з оточуючим середовищем (Ж. 

Ф. Ланкло та М. Кле; Э. Айо та Ф. Рісті). 

 

2 

  

4 

1.8 Сучасні напрямки розвитку архітектурної колористики. 

Архітектурна колористика як формоутворюючий та 

художньо-естетичний засіб моделювання сучасного 

архітектурного середовища. 

 

2 

  

4 

1.9 Формоутворюючі властивості кольору: розробка ескізу 

суперграфіки фасаду будівлі(колірне рішення). 

 4 14 

1.10 Колірне рішення історичного фасаду архітектурної 

споруди (житлового будинку). 

 4 14 

1.11 Колірне рішення кварталу міської забудови вздовж 

вулиці. 

 4 14 

1.12 Колірне рішення рекреації зовнішнього архітектурного 

об’єму. 

 4 14 

 Всього 16 16 88 
 

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

навчальною дисципліною «Технічна механіка рідини та газу» 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 15 25 

Аудиторна контрольна робота 3 15 25 

Контроль знань:    

Підсумковий контроль знань: стандартизовані тести 

ККР) та перегляди виконаних навчальних робіт 
2 30 50 

Разом  60 100 

 
 

Розрахунково-графічну роботу передбачено з теми «Колірне рішення історичного 

фасаду архітектурної споруди (житлового будинку)». Робота складається з пошук аналогів, 

фотофіксації об'єктів, збору допоміжної графічної інформації (розробки ескізів та 

виконання основної графічної роботи  (формат А-1).Методичні рекомендації до виконання 

розрахунково-графічної роботи [3]. 

 

За семестр проводяться контроль знань ККР– стандартизовані тести (30 тестових 

питань), наприклад: 

1. Структура міста і його забудова, заснована на поєднанні природно-територіальних даних і 

результатів містобудівної діяльності:  

      а) - ландшафт міста;   в) - природний ландшафт;    с) - антропогенний ландшафт.  



2. Колористична домінанта оздоблення середньовічних інтер'єрів готичних соборів: 

а) - розписний плафон, прикрашений яскравими багатими фресками в обрамленні ліпнини; 

в) - кольорові вітражі із зображенням релігійних сцен; 

с) -  шпалери із зображенням тварин, птахів на тлі природи. 

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 підсумкових 

переглядів з викладачами (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 
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