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ВСТУП 
Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів 

компетентностей,  

соціально-особистісних: 

- здатність до аналізу теоретичного і практичного досвіду архітектурно-містобудівельних 

рішень, як системи поліпшення якостей життєдіяльності людини; 

- комплексний прогноз і контроль в різних масштабах архітектурних ансамблів і комплексів, 

враховуючи економічні, композиційні, планувальні, функціональні, конструктивні та інші 

проблеми; 

- здатність до оцінки математичних та графоаналітичних методів, що використовуються в 

містобудівних дослідженнях; 

- розуміння технології проектування архітектурних і містобудівельних об’єктів.  
Загальнонаукові компетенції: 

- базові знання в галузі архітектури та містобудування; 

- пошук оптимальних планувальних теоретичних та практичних методів для покращення 

архітектурно-містобудівної ситуації; 

- уявлення про роль сучасних тенденцій і підходів при вирішенні архітектурно-

містобудівних проблем. 

Інструментальні компетенції: 

- здатність розуміти та генерувати нові архітектурні ідеї; 

- вміння тлумачити державні будівельні норми та правила;  

- здатність приймати рішення та вирішувати актуальні практичні проблеми 

Професійні компетенції: 

- здатність застосовувати знання на практиці;  

- здатність адаптуватися до нових ситуацій; 

- здатність до розробки проектів і керівництво ними;  

- здатність до ініціативи. 
Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

- виробити поняття про проектування населеного пункту, як елемента системи 

розселення, який потребує враховування необхідності створення єдиної мережі 

соціальної, виробничої, інженерної, транспортної та інших інфраструктур. 

- виробити поняття про проектування містобудівного комплексу, як елемента 

структури населеного пункту або міської площі чи району, чи іншого міського 

утворення, що є частиною єдиного композиційного цілого; 

- скласти поняття про містобудівний об’єкт як елемент містобудівної системи. 

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

кваліфікаційних програм, студенти повинні знати: 

- загальні закономірності, відповідно до яких створюється наукова інформація, 

відбувається їх перетворення, передача та використання у різних сферах людської 

діяльності; 

- теоретичні і практичні основи в проектуванні міст і населених пунктів, громадських 

центрів, комплексної забудови мікрорайонів міст, їх основних і допоміжних будівель і 

споруд з урахуванням інноваційних досягнень  по уніфікації будівельних конструкцій, 

технологічних і функціональних особливостей громадських будівель і споруд, 

протипожежних, санітарно-гігієнічних вимог та охорони навколишнього середовища. 
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вміти: 

- аналізувати особливості в будівельній справі і містобудуванні; 

- розробляти генеральні плани міст і населених пунктів, виконувати архітектурно-

будівельні рішення з конструкції об’єктів; 

- ефективних методів та засобів здійснення інформаційних процесів з широким 

використанням сучасних технічних систем, опрацювання практичних навиків у розробці і 

вирішенні питань, які пов’язані з містобудуванням. 
Пререквізити:   вивчення   даної   навчальної   дисципліни   студент розпочинає,прослухавши такі 

навчальні дисципліни, як: методи оптимізації архітектурно-містобудівельних рішень, основи 

містобудівного аналізу, архітектурне  проектування. 

 

  

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників  

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів   

ESTS -5 

 

 

 

Освітньо-професійна 

програма першого рівня 

вищої освіти  

Обов’язкова (базова) 

Кількість модулів – 2 Рік підготовки 

Загальна кількість годин – 

150 
V-й V-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи  

студента – 4 

Лекції 

18 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 2 год. 

Самостійна робота 

84 год. 80 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання - 1/3 

для заочної форми навчання - 1/8. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за чотирьох 

бальною 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 в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали  2 «неприйнятно» F 
 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і 

інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного характеру, 

міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, кейс-метод, 

презентації, метод проектної роботи. 

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється шляхом 

виконання студентами: 

1) тестових завдань; 

2) написанням есе; 

3) презентацій і виступів на наукових заходах; 

4) підсумкового екзамену у тестовій формі. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль І.  
 

Тема 1. Область застосування та основні принципи оптимізації 

архітектурно-містобудівельних рішень. 

 

1. Область застосування методів застосування проектних рішень. 
2. Основні принципи оптимізації проектування. 
 

Тема 2. Оптимізація  проектних рішень архітектурних споруд і 

комплексів  -  сучасні методи. 

 

1. Творчі методи оптимізації архітектурних рішень. 

2. Архітектура та сучасні інформаційні технології. 

3. Моделі і методи прийняття рішень. 
 

Тема 3. Методи оптимізації архітектурно-містобудівельних рішень 

житлових будівель. 

 

1. Основні принципи оптимізації проектних рішень житлових будівель. 

2. Фактори впливу на оптимізацію проектних рішень житлових будівель.  
 

Тема 4. Методи оцінки прийняття проектних рішень житлових будівель. 

 

1. Основи економічної оптимізації архітектурних рішень. 

2. Фактори оптимізації проектних рішень. 

 
 

 

Тема 5. Методи оптимізації проектних рішень громадських будівель і 

промислових споруд. 

 

1. Фактори впливу на проектні рішення  громадських будівель.  

2. Особливості техніко- економічної оцінки громадських будівель. 
 

3.  Особливості комплексної оптимізації промислових споруд. 
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 Змістовий модуль ІІ.  
 

 

 

Тема 6. Функції оптимізації містобудівельних рішень. 

 

1. Методичні основи комплексної оцінки. 

2. Область застосування методів оптимізації. 

3. Оцінка і функціональне зонування території. 

 
 

Тема 7. Екологічна оптимізація містобудівельних рішень. 

 

1.    Екологічний вплив сталих містобудівних рішень.. 

2. Ландшафтний аналіз території. 

3. Ландшафтне планування. 

 
 

                 Тема 8. Напрямки екологічної оптимізації містобудівельних рішень. 

 

1. Основні етапи оцінки архітектурно-містобудівельних рішень. 

2.  Економічні основи проектних рішень генпланів. 

3. Методи економічного обґрунтування. 
 

Тема 9. Комплексний аналіз містобудівельних рішень. 

 

1. Сучасні принципи проектування міста. 

2. Комплексність та сучасний підхід оптимізації. 

3. Комплексні методи оптимізації. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
 

 

 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

 

Денна форма 

 

Заочна форма 

В
сь

о
го

 

  

у тому числі 

В
сь

о
го

 

  

у тому числі 

 л п с с.р. л п с с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль І.  

Тема 1. Область застосування та основні 

принципи оптимізації архітектурно-

містобудівельних рішень. 

 2 2  10     8 

Тема 2. Оптимізація  проектних рішень 

архітектурних споруд і комплексів  -  сучасні 

методи. 

 2 2  10     10 

Тема 3. Методи оптимізації архітектурно-

містобудівельних рішень житлових будівель. 

 2 2  10  2   8 

Тема 4. Методи оцінки прийняття проектних 

рішень житлових будівель. 

 2 2  10  2   10 

Тема 5. Методи оптимізації проектних 

рішень громадських будівель і промислових 

споруд. 

 2 2  8     10 

Разом за модулем 1 10 10  48  4   46 

             Змістовий модуль ІІ. 

Тема 6.    Функції оптимізації 

містобудівельних рішень. 

 2 2  10     10 

Тема 7.    Екологічна оптимізація 

містобудівельних рішень. 

 2 2  8  2   8 

Тема 8.      Напрямки екологічної оптимізації 

містобудівельних рішень. 

 2 2  10     8 

Тема 9. Комплексний аналіз 

містобудівельних рішень. 
 2 2  8  2 2  8 

Разом за модулем 2  8 8  36  4 2  34 

Екзамен           

Усього годин 150 18 18  84 150 8 2  80 
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