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ВСТУП 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів 

компетентностей, які сприяють абстракному та логічному мисленню, здатності 

проектувати міські території та об’єкти інфраструктури і міського господарства. 

 Слухачі дисципліни повинні навчитися розв′язувати задачі, які виникають 

в процесі розробки архітектурних проектів. 

 Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

- визначення і оволодіння термінологією архітектурного проектування; 

- аналіз нормативної документації для правильного виконання креслень; 

- аналіз містобудівної ситуації; 

- методика поетапної розробки і виконання проекту храмової будівлі, розробка 

інтер’єру церкви; 

- аналіз особливостей храмобудування у православ’ї та католицизмі. 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійних та освітньо-

кваліфікаційних програм студенти повинні знати: 

1. історичні етапи розвитку сакральної архітектури на теренах України; 

2. особливості проектування сакральних споруд в різних регіонах України та; 

3. основні напрямки проектування зарубіжних храмів; 

4. основні принципи проектування сакральних споруд; 

5. основи архітектури і містобудування, необхідні для освоєння професійно-

орієнтованих дисциплін; 

6. санітарно-гігієнічних норм, пожежної безпеки, основ формування 

безпечного та доступного для неповносправних середовища 

життєдіяльності 

вміти: 

1. формувати власний підхід до проектування; 

2. розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що 

впливають на формування поточних та перспективних рішень при 

виконанні архітектурно-містобудівних проектів; 

3. виконувати та аналізувати економічні розрахунки вартості будівельних 

об’єктів; 

4.  проектувати технологі-чні процеси зведення і опорядження будівель 

(споруд) та монтажу інженерних систем і мереж; 

5. організовувати та управляти будівельними процесами при зведенні об’єктів 

будівництва та їх експлуатації, ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці; 

 

 

 

 



 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  

ESTS - 8,3 

 

 

Освітньо-професійні 

програми першого рівня 

вищої освіти та освітньо-

кваліфікаційні програми 

за спеціальністю 192 

будівництво та цивільна 

інженерія 

 

Обов′язкова  

Модулів 1                                           

Рік підготовки: 

ІV ІV 

Лекції 

Загальна кількість 

годин 270 

20 год 2 

Практичні, семінарські 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

6 

Аудиторних 78 

самостійної роботи 

студента  162 

78  8 

Самостійна робота 

162год. - 

 

Вид контролю: екзамен 

 

 

 
 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/0,48 

для заочної форми навчання –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирибальною шкалою, де «2» - незадовільно, «3» - задовільно, «4» - добре, 

«5» - відмінно. 

 Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

83-89 балів 4 «дуже добре» В 

76-82 балів 4 «добре» С 

68-75 бали 3 «задовільно» D 

60-67 бали 3 «достатньо» Е 

35-59 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали  2 «неприйнятно»  F  

 

 

 

МЕТОДИ  НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

 

Програма складена з метою надання навчальному проектуванню характеру 

єдиного творчого процесу, який відповідає специфіці діяльності будівельника,  

враховує знання і вміння, яких студент набув в попередніх семестрах, і 

спрямована на формування творчої індивідуальності будівельника, набуття 

вміння проектувати об'єкт в різних умовах навколишнього середовища. 

Навчальний  процес  у  вищих  навчальних  закладах  здійснюється  у  таких  

формах: лекційні заняття, практичні і семінарські заняття,  виконання  

індивідуальних  завдань, самостійна  робота  студентів,  контрольні  заходи. 

Суть архітектури будівель та споруд - це моделювання – створення проектної 

моделі об'єкту. Тут виділяються три етапи: 

- підготовчий, передпроектний етап; 

- етап творчого пошуку; 

- етап творчого розроблення. 

Підготовчий етап містить дві ланки: збір інформації і її методологічне 

опрацювання. 

Інформацію, або теоретичні знання для проектування, студент отримує на 

лекціях і шляхом самостійного опрацювання рекомендованої літератури і 

нормативних документів. 

На першому практичному занятті студент отримує  завдання на 

проектування, над яким працює до кінця семестру. 



Видача завдання. При видачі завдання студент знайомиться з вихідними 

даними - запропонованою для проектування ситуацією, специфікою процесів, які 

повинні відбуватися в будинку чи комплексі, вимогами до окремих елементів та 

груп приміщень. 

Екскурсія. Відвідування аналогічного об'єкту допомагає студенту увійти 

в роботу над темою. Екскурсія проводиться після видачі завдання, коли студенти 

зіткнулися з першими труднощами його виконання. Призначення екскурсії – 

накопичити зорові враження від об'єкту в цілому, планувальної структури, 

розмірів приміщень, технологічного процесу. 

Вивчення методичних матеріалів кафедри. Робота студента з 

методичним матеріалом допомагає увійти в тему, критично оцінити попередній 

досвід і отримати стимул до початку творчості. 

Вивчення спеціальної літератури. Додаткову інформацію по темі 

студент отримує із спеціальної літератури, спеціалізованих періодичних видань, 

інтернету. При перегляді літератури студент-архітектор виконує зарисовки з 

посиланнями на першоджерела. Досвід сучасників і попередників стає частиною 

його освіти. Відбір об'єктів свідчить про перевагу одного рішення над іншим, а 

відбір – це вже творчість. Студент освоює творчість провідних майстрів. 

Етап творчого пошуку містить фази виконання клаузури  та розроблення 

ескізу-ідеї. 

Клаузура – висловлення графічно протягом кількох годин первісної 

гіпотези про композицію об'єкту. Клаузура має творчу і пізнавальну цінність як 

суб'єктивне образне охоплення теми в цілому. Виконання клаузури  відбувається 

на аудиторному занятті протягом кількох годин, після чого робота здається. На 

наступному після виконання клаузури занятті відбувається її захист і аналіз. 

Метод клаузур сприяє набуттю студентом навиків самостійної творчої роботи. 

Розроблення ескізу-ідеї  проекту відбувається по недостатньо вирішених 

елементах проекту. Тут має місце метод «проб і помилок» - метод випадкового 

перебору варіантів. Завдання виконується на практичних заняттях і самостійно, 

з поетапними переглядами. Фаза завершується переглядом і затвердженням 

остаточного варіанту. 

Етап творчого розроблення – стадія власне проектування. Ціль етапу – досягти 

внутрішнього узгодження взаємозв'язаних частин проекту. Завдання 

виконується самостійно, з поетапним переглядом виконаної роботи. 

Контроль  успішності  студента  -  це  перевірка  вироблених  навичок  

проведення  індивідуальної  та  самостійної  роботи  згідно  робочої  навчальної  

програми,  вміння  технічною мовою креслень, засобами ескізування, виконання 

макетів висловлювати архітектурні задуми, комплексно вирішувати в проектах 

містобудівні, конструктивні, архітектурно-художні завдання.   Контроль  

успішності  студента  здійснюється  з  використанням  методів,  обраних  

університетом. 

 Контроль  якості  знань  протягом  семестру  проводиться  у  формі 

оцінювання  поточних  практичних  робіт, виставлення  підсумкової  оцінки  за  

змістові  модулі. В  кінці  семестру проводиться захист  курсового  проекту, в 

кінці VIII семестру -  підсумковий  контроль  у  формі  тестування  по матеріалу 

VII і VIII семестрів 

 



 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Тема 1. Вступна лекція. Основні поняття. 

Поняття сакральної архітектури. Основні культові будинки і споруди різних 

конфесій. Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду проектування храмів. 

Передпроектний фотоаналіз. 

Тема 2. Сакральна архітектура України. 

Особливості сакральної архітектури України. Вивчення історичного досвіду 

проектування храмів різних регіонів України. 

Тема 3. Вирішення генплану. 

Загальні вимоги до розміщення об’єктів та забудова земельних ділянок. Типи 

сакральних будинків та споруд. 

Тема 4. Об’ємно-планувальні рішення. 

Визначення основних елементів планувальної структури православних храмів. 

Схеми взаємозвязку приміщень та елементів православного храму.  

Тема 5. Конструктивні рішення. 

Завершення мурованих церков.  

Тема 6. Символіка в архітектурі православних храмів. 

Елементи та форма хреста. Кількість глав храму. 

Тема 7. Інтер′єр православного храму. 

Оздоблення стін. Поняття про іконостас та його елементи. 

Тема 8. Особливості проектування католицьких храмів, синагог та 

мусульманських мечетей.  

Планувальна  структура, схема функціонального взаємозв′язку приміщень. 

Тема 9. Природне та штучне освітлення. Інженерне забезпечення 

сакральних будівель та споруд.  

Тема 10. Клаузура. 

Видача  завдання.  Аналіз  ділянки  забудови: параметри, орієнтація , середовище. 

Ідея  планувального  рішення: 

 -   функціональне  зонування  ділянки,  організація  під'їздів  і  входів до  храму; 

-   композиція  забудови  та  її прив'язка   до  сторін  світу. 

Ідея  архітектурного  образу .  Техніка  подачі  -  довільна. 

 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Тема 11. Розробка ідеї сакральної споруди.  

Ознайомлення з особливостями формування архітектурного образу храмів.  

Робота над архітектонікою об'єкту, його структурною організацією.  

Розроблення  ескізу-ідеї генплану з благоустроєм. Розроблення ескізу-ідеї планів  

поверхів, плану  покриття  та  її  погодження. Розроблення ескізу-ідеї фасадів, 

архітектурних  розрізів,  конструктивного вирішення та її погодження. 



Затвердження  ескізу  подачі  проекту:  композиційне  розміщення  

складових  проекту  на  планшетах,  компонування  всіх  проекцій  та  написів . 

Викреслювання  генплану,  планів поверхів, фасадів,  розрізів та 

аксонометричного  зображення  в  олівці. Викреслювання  окремих  

архітектурно-конструктивних  вузлів. Затвердження  роботи,  виконаної  в  

олівці. 

 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го 

 

у тому числі усьо

го 

у тому числі 

л п.р  пр. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Тема 1. Вступна лекція. Основні 

поняття. 

 

6 2 4    

Тема 2. Сакральна архітектура 

України. 

 

2 2     

Тема 3. Вирішення генплану. 

 

6 2 4    

Тема 4. Об’ємно-планувальні 

рішення. 

 

8 2 6    

Тема 5. Конструктивні рішення. 

 
2 2     

Тема 6. Символіка в архітектурі 

православних храмів. 

 

2 2     

Тема 7. Інтерєр православного 

храму 

2 2     

Тема 8. Особливості проектування 

католицьких храмів, синагог та 

мусульманських мечетей.  

 

2 2     

Тема 9. Природне та штучне 

освітлення. Інженерне забезпечення 

сакральних будівель та споруд.  

 

2 2     

Тема 10. Клаузура. 

 
8  8    

Разом за змістовим модулем 40 18 22 8   

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Тема 11. Розробка ідеї сакральної 

споруди. 

38 2 36    

Разом за змістовим модулем 38 2 36 2   

Всього за  семестр 78 20 58 10   
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7. ДБН  В.2.2-17:2006.  Доступність  будинків  і  споруд  для  

маломобільних   груп  населення. 

8. ДБН В.2.3-15:2007.  Автостоянки  і  гаражі  для  легкових  автомобілів.  

 

Додаткова 

9. Архітектура. Короткий словник-довідник./За ред. А.П.Мардера. – К.:« 

Будівельник», 1995р. 

10. Архитектура   гражданских  и  промышленных  зданий. Том ІІІ. Жилые  

здания.- М.:«Стройиздат», 1983 г. 

11. И.П. Савченко, А.Ф.Липявкин, П.П. Сербинович. Архитектура.-М.: 

«Высшая  школа»,1982г. 

12. Д.К.Чинь.  Архитектура, форма,  пространство,  композиция.  «Астрель»,  

2005г. 

 

 
Інформаційні ресурси 

1. Література  і  нормативні  документи   бібліотечного  фонду. 

2. Масиви  документів  архіву  університету. 

3. Спеціалізовані  періодичні  видання. 

4. Інтернет. 

 

 


