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Компетентності аспірантів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни 

Інтегральна 

Компетентність 

(ІК) 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК02. Здатність систематизувати знання та розуміння філософських 

методологій пізнання, ключових засад професійної етики, систем 

морально-культурних цінностей, толерантності, які базуються на 

принципах поваги до різноманітності та мультикультурності. 

ЗК08. Здатність використовувати сучасні методи та технології наукової 

комунікації державною та іноземною мовами на сучасному 

технологічному обладнанні з залученням цифрових технологій та 

новітнього інструментарію для проведення досліджень на рівні якісного 

виконання, яке  відповідає національному та світовому рівням. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

ФК03. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, 

економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію 

технічних рішень. 

ФК05. Здатність до виконання наукових теоретико-методологічних, 

прикладних і експериментальних досліджень архітектурно-містобудівного 

середовища, його складових частин і рівнів підпорядкування; володіння 

методикою викладання у вищих навчальних закладах архітектурного 

профілю. 

ФК07. Здатність демонструвати розуміння правових рамок, які мають 

відношення до професійної діяльності; володіння інформацією щодо 

сучасних тенденцій формування нормативної документації в 

архітектурній та містобудівній діяльності. 

Програмні результати навчання 

Знання (ЗН) ПР01. Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської 

методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-

наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні 

цінності. 

Уміння 

(УН) 

ПР05. Вміти виявляти зв’язки між сучасними науковими концепціями в 

суміжних предметних сферах для обґрунтування нових теоретичних та 

практичних рекомендацій для розв’язування науково-практичних задач в 

області теоретичних досліджень, застосовувати їх в галузі професійної 

діяльності. 

ПР14. Вміти організовувати та вести науково-дослідну роботу за обраною 

науковою темою, використовувати різні наукові підходи для проведення 

дослідження; готувати науково-технічні звіти, оформляти результати 

досліджень у вигляді наукових статей і доповідей; володіти методикою 

викладання у вищій школі архітектурного профілю. 

ПР16. Розуміти правові рамки, які мають відношення до професійної 

діяльності; вміти застосовувати вимоги нормативно-правових документів та 

законодавчих актів, що регламентують містобудівну та архітектурну 

діяльність в Україні. 

Комунікація 

(КОМ) 

ПР09. Демонструвати системний науковий світогляд та філософсько-

культурний кругозір, який включає розвинене критичне мислення, професійну 

етику, академічну доброчесність, повагу до різноманітності та 

мультикультурності в поєднанні з володінням передовими методиками 

викладання у вищій школі і постійним самовдосконаленням професійного та 

наукового рівня. 
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  Мета і завдання дисципліни 

 

Мета дисципліни «Проблеми сталого розвитку архітектурно–

містобудівних систем і середовищ» полягає у підвищенні рівня 

теоретичної і фахової підготовки аспірантів у проведенні наукових 

досліджень у сфері проектування архітектурно–містобудівного 

середовища. 

Завдання дисципліни: 

- поглиблене ознайомлення аспірантів з основними проблемами сталого 

розвитку і еволюційних досліджень у сфері архітектури 

містобудування; 

- розкриття особливостей досліджень сталого розвитку архітектурно-

містобудівного середовища; 

- ознайомлення з методами просторової і функціональної самоорганізації 

архітектурного і містобудівного середовища; 

- визначення загальних положень і напрямів динамічного розвитку 

архітектурно-містобудівного середовища; 

- ознайомлення з проблемами екологізації та естетизації архітектурно-

містобудівного середовища, з його ергономічністю.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен  

знати: 

- особливості еволюційних перетворень й історичного розвитку в 

архітектурі та містобудуванні; 

- актуальні проблеми і тенденції сталого розвитку архітектурно-

містобудівного середовища; 

- основні засади і принципи теорії самоорганізації; 

- основні положення екології та естетики, ландшафтної архітектури і 

підземної урбаністики з позицій гармонізації архітектурно-

містобудівного середовища; 

- зміст, структуру і проблеми сталого розвитку міського середовища. 

 

вміти:  
- встановлювати зв’язок між законами еволюційного розвитку і 

гармонічними перетвореннями архітектурно-містобудівного 

середовища; 

- використовувати нові тенденції сучасних наукових досліджень проблем 

сталого розвитку архітектурно-містобудівного середовища; 

- виявляти стани і періоди сталого розвитку архітектурно-містобудівних 

систем; 

- застосовувати сучасні принципи і методи архітектурно-містобудівної   

екології,естетики та ергономіки у формуванні архітектурно-

містобудівного середовища; 

- впроваджувати інноваційні засоби і методи гармонізації архітектурно-

містобудівного середовища. 
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Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Організація і самоорганізація  феномени 

розвитку архітектурно-містобудівного середовища 

 

Лекція 1. Еволюційний розвиток і саморозвиток архітектурно-

містобудівних систем і середовищ 

 
1. Поняття «сталого розвитку» 

2. Доктрина глобальної еволюції та коеволюції. 

3. Проблеми сталого розвитку і саморозвитку. 

 

Лекція 2. Передумови виникнення і основні засади теорії 

самоорганізації та сталого розвитку 

 

1. Просторова самоорганізація міського населення. 

2. Функціональна самоорганізація міського розпланування. 

3. Загальні принципи самоорганізації і сталого розвитку архітектурно-

містобудівного середовища. 

 

Змістовний модуль 2. Проблеми гармонізації й саморозвитку 

сучасного архітектурно-містобудівного середовища 

 

Лекція 3. Хвильова динаміка урбосферної еволюції 

 

1. Ультракороткі і короткі хвилі сталого розвитку архітектурно-

містобудівних форм і архітектурно-містобудівної діяльності. 

2. Середні і довгі хвилі сталого розвитку архітектурно-містобудівної 

еволюції та її динаміки. 

 

Лекція 4. Зміст і структура міської синергетики 

 
1. Пластика містобудівних форм і прагматика містобудівної діяльності. 

2. Тектоніка архітектурно-містобудівної еволюції, систематика законів 

гармонічного саморозвитку міського середовища. 

 

Лекція 5. Екологія, ергономіка і естетика самоорганізації та сталого 

розвитку архітектурно-містобудівного середовища. 
1. Гармонічний зв’язок між екологією, ергономікою та естетикою 

урбанізованого середовища. 

2. Сучасний стан розвитку естетичних теорій в архітектурі та 

містобудуванні. 

3. Архітектурно-містобудівні стилі та жанрове проектування. 
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Теми практичних занять 

 

1.  Аналіз просторової самоорганізації архітектурно-містобудівного 

середовища сучасних міст. 

2.  Аналіз функціональної самоорганізації міського розпланування 

сучасних міст. 

3. Глобальні цілі та завдання сталого розвитку архітектурно-

містобудівного середовища. 

4. Ергономічний аналіз архітектурно-містобудівного середовища 

сучасних міст. 

5. Екологічність архітектурно-містобудівного середовища з позицій 

сталого розвитку сучасних міст. 

6. Мобільність архітектурно-містобудівного середовища в процесах 

самоорганізації та сталого розвитку сучасних міст. 

7. Аналіз генеральних планів міст як різновиду антропогенного 

ландшафту. 

8.  Інноваційні методи ландшафтного дизайну і архітектури в контексті 

сталого розвитку. 

9. Архітектурно-просторова самоорганізація підземного міського 

простору. 

10. Функціональна самоорганізація підземного міського розпланування 

сучасних міст. 

 

Індивідуальне завдання 

 

1. Критичний аналіз самоорганізації та сталого розвитку архітектурно-

містобудівного середовища з позицій екології, ландшафтної 

архітектури, підземної урбаністики і ергономіки. 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 
Розподіл балів для дисципліни з формою контролю залік 

 
Поточне оцінювання Індивідуальне 

завдання Залік 
Сума 

балів 
Змістовні модулі 

1 2  

10 30 20 40 100 

 

Методичне забезпечення дисципліни 

 

1. Тімохін В. О., Шебек Н. М., Малік Т. В. т.ін. Основи дизайну 

архітектурного середовища: Підручник. – К.: КНУБА, 2010. – 400 с. 

2. Цигичко С.П. Екологіяв архітектурі і містобудуванні: навч. посібник / 

С. П. Цигичко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. –Х: ХНАМГ, 2012. –

146с. 
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3. Тімохін В. О. Наукові дослідження в дизайні архітектурного 

середовища:  Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2013. – 49 с. 

4. Тімохін В. О. Методологія проектування архітектурного середовища. 

Конспект лекцій. –  К.: КНУБА, 2006. – 49 с. 

5. Зінов'єва О.С., Рябець Ю.С. Екологічні проблеми формування 

архітектурного середовища: конспект лекцій/ О.С. Зінов'єва, 

Ю.С. Рябець. – К.: КНУБА, 2013. – 32 с.  

6. Основи ергономіки: Конспект лекцій: для студентів V курсу, які 

навчаються за напрямом підготовки 6.060102 "Архітектура" / Ю.С. 

Рябець; К.: КНУБА, 2012. – 32с. 

7. Міський і ландшафтний дизайн. Ландшафтна організація міських 

просторів: Конспект лекцій: для студ. V курсу спец. 7.120103 «Дизайн 

архітектурного середовища» / В.А. Щурова; КНУБА. – Київ : 2008. – 

36с. 

8. Міський і ландшафтний дизайн. Благоустрій територій різного 

призначення: Конспект лекцій: для студ. VI курсу спец. 7.120103 

«Дизайн архітектурного середовища» / В.А. Щурова; КНУБА – Київ, 

2008. – 40 с. 

 

 Рекомендована література 

Базова: 

1. Еко Умберто.  Як написати дипломну роботу:  Гуманітарні науки/пер. 

за ред. О. Глотова. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 224 с. 

2. Фремптон К. Современная архитектура: Критический взгляд на 

историю развития. – М.: Стройиздат, 1990. – 535 с. 

3. Шебек Н. М. Типологія архітектурного середовища: Конспект лекцій. – 

К.: КНУБА, 2000. – 24 с. 

4. Мастера архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1972. – 686 с. 

5. Стародубцева  Л. С.  Архітектура постмодернізму. – К. Спалах, 1998. – 

208 с. 

6. Черкес Б. С., Лінда  С. М. Архітектура сучасності. Остання третина ХХ 

– початок ХХІ століть . – Навч. посібник. – Львів: Вид-во Львівської 

політехніки, 2010. – 383 с. 

7. Тімохін В. О. Архітектура міського розвитку. 7 книг з теорії містобуду-

вання.  – К.: КНУБА, 2008. – 629 с. 

8. Мироненко В. П. Архітектурна ергономіка: підручник. – К.: 
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Питання для контролю 

 

1. Які основні документи щодо сталого оприлюднені міжнародними 

організаціями? 

2. Роль ООН у вирішенні проблем сталого розвитку. 

3. У чому сутність доктрини глобальної еволюції? 

4. Вплив доктрини глобальної еволюції на розвиток архітектури і 

містобудування. 

5. Охарактеризуйте процеси просторової самоорганізації населення. 

6. Дайте характеристику процесам функціональної самоорганізації 

архітектурно-містобудівного середовища. 

7. Дати загальну характеристику міської енергетики. 

8. Визначити змістовний зв’язок між сталим розвитком, самоорганізацією 

і гармонізацією архітектурно-містобудівного середовища. 

9. Охарактеризувати хвильову динаміку урбосферної  еволюції. 

10. Розкрити зміст основних розділів міської синергетики. 

11. Який вплив здійснюють екологічні,ергономічні й естетичні 

дослідження на сталий розвиток і гармонізацію архітектурно-

містобудівного середо-вища. 

12. Дати характеристику жанрам архітектурно-містобудівного  

проектування. 

13. Як глобальні екологічні проблеми сучасності впливають на якість 

архітектурного середовища? 

14. Назвіть авторів екологічного підходу до дизайну архітектурного 

середовища? 

15. Які існують рівні екологічного проектування? 

16. Назвіть основні екологічні проблеми сучасних міст і як вони пов'язані з 

чинниками екологічної якості урбанізованого середовища? 

17. Які цілі, завдання та індикатори сталого розвитку? 

18. З чого складається концепція сталого розвитку міст? Назвіть 

інструменти оцінки сталого розвитку архітектурного середовища? 

19. Які завдання та індикатори їх виконання в концепції сталого розвитку 

відносяться до екологічної міської інфраструктури? 

20. Назвіть різновиди та принципи формування енергоефективних 

будівель? Як системи "Розумне місто" та "Розумний будинок" 

пов'язуються з цілями сталого розвитку? 

21. Охарактеризуйте міжнародні системи екологічної сертифікації? Назвіть 

їх спільні риси та особливості? 

22. Які види, принципи формування мережі та методи застосування 

екологічного міського обладнання?  

37.  Охарактеризуйте перспективи розвитку та основні задачі ергономіки в 

організації архітектурно-містобудівного середовища. 

38. Дайте визначення і назвіть основні підходи  та методи ергономіки до 

організації штучного довкілля.  

39. Зазначте проблеми організації штучного довкілля з позицій ергономіки. 
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40. Охарактеризуйте шляхи забезпечення психологічного та 

психофізіологічного комфорту при формуванні архітектурно-

містобудівного середовища. 

41. Охарактеризуйте шляхи забезпечення соціально-психологічного 

комфорту при формуванні архітектурно-містобудівного середовища. 

42. Назвіть основні ергономічні вимоги, що забезпечують комфортність та 

ефективність функціонування урбанізованого середовища. 

43. Дайте визначення поняттю «мобільність» в архітектурі та 

містобудуванні. 

44. Охарактеризуйте перспективи розвитку урбанізованого середовища на 

засадах просторової гнучкості та динамічного розвитку. 

45. Розкрийте основні засади формування архітектурно-містобудівного 

середовища на основі принципів мобільності, гнучкості та 

автономності. 

46. Опишіть перспективи розвитку мобільної архітектури та визначте 

перспективні сфери застосування мобільних будівель і споруд. 

47. Поясніть на основі концепції «сталого міського розвитку (Sustainable 

Urban Development) яким чином використовуються прийоми 

ландшафтного дизайну для вдосконалення якостей міського 

середовища. 

48. Зазначте проблеми взаємодії природного і штучного середовища 

сучасних міст в умовах змін природних ландшафтів розвитку 

планувальної структури міст. 

49. У чому полягають методи екодизайну в рішенні проблеми підтримання 

сталості міського середовища, найбільш порушених природних 

територій внаслідок «господарчої» діяльності людини? 

50. Поясніть, які проблеми реконструкції ландшафтних об’єктів постають з 

урахуванням перспектив розвитку міста?  

51. Розтлумачте терміни «урболандшафт», «урбооболонка» та опишіть 

передумови їхнього виникнення.  

52. Порівняйте класичні та сучасні прийоми формування ландшафтного 

середовища міст. Які напрямки, течії і стилі формування природних і 

штучних ландшафтів мають найбільший потенціал розвитку? 

53. Сформулюйте основні функції рельєфу у формуванні глибинно-

просторової композиції містобудівних ансамблів.  

54. Опишіть сучасні засоби вертикального озеленення. Поясніть, в чому їх 

функціональний, економічний та естетичний ефект.  

55. Визначте основні задачі «дігітального» ландшафтного дизайну у 

високоурбанізованому середовищі.  

56. Охарактеризуйте сучасні напрямки ландшафтного дизайну: «ленд-арт», 

«арт-ландшафти», їх зв’язок з геопластикою. 

57. Охарактеризуйте перспективи розвитку  підземної урбаністики в 

організації архітектурно-містобудівного середовища. 

58. Дайте визначення і назвіть основні підходи підземної урбаністики до 

організації штучного довкілля.  
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59. Дайте визначення поняттю підземна урбаністика в архітектурі та 

містобудуванні. 

60. Зазначте проблеми організації штучного довкілля з позицій підземної 

урбаністики. 

61. У чому полягають методи, засоби та задачі підземної урбаністики при 

формуванні сучасного архітектурно-містобудівного середовища. 

62. Охарактеризуйте причини та фактори утворення і використання 

підземних об’єктів та систем. 

63. Розкрийте прийоми і принципи архітектурно-планувальної організації 

підземних об’єктів та систем. 

64. Розкрийте прийоми організації світлового середовища підземних 

об’єктів та систем. 

65. Охарактеризуйте особливості психологічного сприйняття підземного 

урбанізованого середовища. 

66. Назвіть основні вимоги, що забезпечують комфортність та 

ефективність функціонування підземного урбанізованого середовища. 

 


