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Мета курсу – забезпечення студента знаннями основних засад 

архітектурної професії, її категорій та засобів з метою використання цих знань в 
проектуванні окремих архітектурних елементів, інтер`єрів, будівель, споруд та 
містобудівних утворень.  

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Теоретичні та методичні основи 
архітектури та містобудування» інтегрується з такими дисциплінами «Вища 
математика», «Історія архітектури та містобудування», «Основи геодезії», 
«Рисунок», «Архітектурна композиція», «Архітектурне матеріалознавство».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ: 
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 
Україні. 
Усвідомлення соціально-економічних і культурних аспектів архітектури та 
містобудування. 
Здатність до виконання технічних і художніх зображень для використання в 
архітектурно-містобудівному, архітектурно-дизайнерському і ландшафтному 
проектуванні. 
Усвідомлення теоретико-методологічних основ архітектурного проектування 
будівель і споруд, містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних 
об’єктів. 
Усвідомлення загальних теоретичних, методичних і творчих засад архітектурного 
проектування.  

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 
знати: напрями загальної, естетичної та технічної підготовки архітектора; 

особливості художньої та архітектурно-композиційної підготовки архітектора; 
особливості містобудівної підготовки архітектора; основні задачі та цілі 
архітектурного проектування; творчий процес архітектурного та містобудівного 
проектування в комплексному формуванні архітектора; системні принципи 
проектування архітектурно-містобудівних об’єктів та архітектурно-
містобудівного середовища;  

уміти: застосовувати творчий метод архітектора для створення проектної 
моделі майбутнього об’єкта; синтезувати знання з дисциплін навчального плану в 
архітектурному проектуванні; свідомо моделювати форму, використовуючи різні 
композиційні прийоми та засоби; втілювати композиційні рішення графічними 
засобами та макетуванням площинних та об`ємно-просторових архітектурних 
об`єктів; використовувати засоби формоутворення та моделювання; 



використовувати засоби гармонізації об’ємно-просторового середовища; 
створювати заданий образ в архітектурній формі. 

володіти: методами проблемного проектування; методами 
експериментального проектування; процесом архітектурної освіти як загальної, 
естетичної, технічної, містобудівної, художньої та архітектурно-композиційної 
підготовки майбутнього архітектора; архітектурним  мисленням, естетичного 
смаку та виховання у студентів культури сприйняття архітектурних форм та 
дизайнерських концепцій; методикою, основних категорій та засобів творчого 
методу архітектора. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Основні напрями архітектурної освіти. Художня і архітектурно-

композиційна підготовка. Містобудівна підготовка. Комплексне формування 
архітектора. Особливості організації архітектурного проектування й художнього 
дизайну в сучасному станові масової культури.  

Архітектурне проектування як навчальний і творчий процес Основні цілі і 
задачі архітектурного проектування. Організація і оптимізація з найбільш зжатою 
виразністю, з ощадливою витратою художніх і матеріальних засобів в 
естетичному плані архітектурного проектування. 

Творчий світогляд і творчий метод. Підготовчий інформаційний етап. Етап 
творчого пошуку. Етап творчої розробки. Навчальне проектування як творчий 
процес проектного моделювання. 

Макетування в навчальному проектуванні. Визначення макету і 
макетуванню. Головні завдання макетування. Проектні функції макетів. 
Навчальні функції макетів. Виставкові функції макетів. Ознаки класифікації 
макетів. Призначення чистових макетів. 

Методика дипломного проектування. Задачі дипломного проектування. 
методичні рекомендації по дипломному проектуванні. Основні напрямки в 
розробці дипломного проекту. Вимоги до друку та подачі пояснювальної записки 
згідно з вимогами до написання наукових праць. Обґрунтування необхідності 
нової розробки або удосконалення (модернізації) існуючого об’єкта 
проектування.  

Специфіка творчого процесу. Поняття і види архітектурного проектування 
Творчій метод архітектора як синтез наукового і художнього мислення, творчих 
методів художника, вченого та інженера. Попарне поєднання антитез: наукового 
поняття та художнього образу; дослідження та уяви; об’єктивного та 
суб’єктивного; системи та гармонії; технічного та художнього. Специфіка 
архітектурного проектуванні в інтеграції граней між різними областями знань, 
їхнє взаємне проникнення і комплексне охоплення у творчому процесі. 

Метод експериментально-лабораторного проектування. Метод 
оптимального проектування. Напрямки експериментальних пошуків. Роль і місце 
гіпотези теоретичних і експериментальних дослідженнях. Зміст стадій розвитку 
гіпотези. Чотири фази експериментального підходу проектування. 

Метод проблемного проектування 
Об'єкт архітектурного проектування. Інформаційний метод. Метод структурного 
аналізу. Методичні позиції проектування. Зміст і форма об'єкта. Вимоги до 



об'єкту проектування в умовах проблемної ситуації. Упорядкування уяви і 
фантазії архітектора як гарант більш реалістичного відношення до роботи в 
умовах проблемної ситуації. 

Метод оптимального параметричного проектування. Процес створення 
параметричної моделі. Типи параметризації. Таблична параметризація. Двомірне 
параметричне креслення і моделювання. Цілісність і самостійність параметричної 
архітектури.  

Комплексний метод проектування. Методи архітектурного проектування. 
Поняття методу і методики проектування. Комплексне проектування як 
інформаційний метод. Загальнонаукові поняття методології, методу і методики. 
Творче застосування знань про людину, природу і суспільство в їх глибокому 
взаємопроникненні. Створення цілісною за задумом, закінчену і гармонічну 
архітектурну композицію у результаті комплексного підходу проектування. 
Поєднання теорії та типології архітектури з проектуванням. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредитів ECTS:, загальний обсяг 
120 годин, у тому числі 60 годин аудиторних навчальних занять і 60 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
Викладач – Чемакіна О.В., канд.арх., доцент кафедри будівництва та архітектури 

 


