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СИЛАБУС 

 

Тенденції розвитку архітектури об’єктів цивільного будівництва  
(назва освітньої компоненти (дисципліни) 

 

1) Шифр за освітньою програмою: ВК.04.1 

2) Навчальний рік: 2022-2023 

3) Освітній рівень: магістр 

4) Форма навчання: денна, вечірня 

5) Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво 

6) Спеціальність, назва освітньої програми: 191 Архітектура та містобудування 

ОНП «Архітектура будівель і споруд» 

7) Статус освітньої компоненти: (обов’язкова чи вибіркова)  вибіркова 

8) Семестр: 1 

9) Контактні дані викладача: (зазначається посада, вчений ступінь, ПІБ викладача, корпоративна адреса 

електронної пошти, телефон, посилання на сторінку викладача на сайті КНУБА) 

Професор  кафедри Теорії архітектури КНУБА, доктор архітектури, доцент 

 Кравченко Ірина Леонідівна, kravchenko.il@knuba.edu.ua 

https://www.knuba.edu.ua/vikladachi-kafedri/ 

10) Мова викладання: 

українська 

11) Пререквізити (дисципліни-попередники, які необхідно вивчити, щоб слухати цей курс): 

Теорiя архiтектури  і архітектурного проектування, Основи економіки архітектури та будівництва, Конструкцiї 

будiвель i споруд, Архiтектурно-будiвельна фiзика, Історія архітектури і містобудування, Основи теорiї споруд. 

12) Мета курсу: полягає у всебічному розвитку творчої особистості студента, ознайомленні із основними 

тенденціями розвитку архітектури об’єктів цивільного будівництва і специфічними вимогами що ставить 

сьогодення до створення архітектурного продукту та в усвідомленні предметного застосування набутих знань у 

розробці дипломного проекту та проектній діяльності. 
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13) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  

Метод 

перевірки 

навчального 

ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання компетентності 

1. РН01. Мати спеціалізовані концептуальні 

знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері архітектури та 

містобудування і є основою для 

оригінального мислення та проведення 

досліджень  

РН02. Мати спеціалізовані 

уміння/навички розв’язання проблем, 

необхідні для проведення досліджень 

та/або провадження інноваційної 

діяльності у сфері архітектури та 

містобудування з метою розвитку нових 

знань та процедур 

Опитування, 

перевірка 

презентацій 

Лекційні та 

практичні 

заняття 

ІК Здатність розв’язувати задачі 

дослідницького та/або 

інноваційного характеру в галузі 

архітектури та містобудування. 

 

2 РН03. Здійснювати передпроєктний аналіз 

архітектурно-містобудівних об’єктів і 

територій. 

Опитування, 

перевірка 

презентацій 

Лекційні та 

практичні 

заняття 

ЗК01.Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

СК01. Здатність інтегрувати 

знання та розв’язувати складні 

задачі архітектури та 

містобудування у широких або 

мультидисциплінарних 

контекстах 

СК02. Здатність розв’язувати 

проблеми архітектури та 

містобудування у нових або 

незнайомих середовищах за 

наявності неповної або 

обмеженої інформації з 

урахуванням аспектів соціальної 

та етичної відповідальності. 

3 РН04. Розуміти і застосовувати у 

практичній діяльності теоретичні і 

практичні засади проєктування 

інноваційних об’єктів містобудування, 

житлових, громадських, промислових 

будівель і споруд, реконструкції і 

реставрації архітектурних об’єктів, методи 

досягнення раціонального архітектурно-

планувального, об’ємно-просторового, 

конструктивного рішення, забезпечення 

соціально-економічної ефективності, 

екологічності, енергоефективності. 

Опитування, 

перевірка 

презентацій 

Лекційні та 

практичні 

заняття 

ЗК07.Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

СК06. Здатність аналізувати 

міжнародний та вітчизняний 

досвід, збирати, накопичувати і 

використовувати інформацію, 

необхідну для розв’язання задач 

дослідницького та інноваційного 

характеру у сфері архітектури та 

містобудування. 

4 РН09. Застосовувати енергоефективні та 

інші інноваційні технології при 

проведенні наукових архітектурно-

містобудівних досліджень та прийнятті 

комплексних архітектурно-містобудівних 

рішень. 

Опитування, 

перевірка 

презентацій 

Лекційні та 

практичні 

заняття 

ЗК05. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 

СК13.Здатність використовувати 

сучасні та інноваційні типи 

конструктивних та інженерних 

систем і мереж в архітектурно-

містобудівному проєктуванні з 

врахуванням вимог цивільного 

захисту. 
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5 РН11. Приймати ефективні рішення у 

сфері архітектури та містобудування, 

розробляти і порівнювати альтернативи, 

враховувати обмеження, оцінювати 

можливі побічні наслідки та ризики. 

Опитування, 

перевірка 

презентацій 

Лекційні та 

практичні 

заняття 

ЗК07. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

СК10.Здатність генерувати нові 

ідеї та розробляти інноваційні 

рішення у сфері архітектури та 

містобудування.  

СК14. Здатність планувати і 

виконувати наукові та прикладні 

дослідження у сфері архітектури 

та містобудування 

6 РН15. Аналізувати міжнародний та 

вітчизняний досвід щодо проєктування 

об’єктів архітектури та містобудування. 

Опитування, 

перевірка 

презентацій 

Лекційні та 

практичні 

заняття 

ЗК04. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК06. Здатність аналізувати 

міжнародний та вітчизняний 

досвід, збирати, накопичувати і 

використовувати інформацію, 

необхідну для розв’язання задач 

дослідницького та інноваційного 

характеру у сфері архітектури та 

містобудування. 

     

14) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторні 

заняття, 

год. 

Курсовий 

проект/ курсова 

робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні 

робота здобувача, 

год. 

Форма підсумко-вого 

контролю 

28 

 

4 - 1 58 іспит 

Сума годин: 90 

Загальна кількість кредитів ЕСТS  3,0 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного 

навантаження: 
32 

 

15) Зміст курсу: (окремо для кожної форми занять – Л/Пр/Лаб/ КР/СРС) 

Лекції: 

Лекція 1. Вступна 

1. Ознайомлення із структурою спецкурсу  

2. Зв'язок факторів впливу, проблем, що постають перед архітекторами, та сучасних тенденцій розвитку 

архітектури. 

3. Зовнішні фактори та внутрішні фактори впливу на розвиток архітектури об’єктів цивільного 

будівництва та їх зв'язок. 

 

Змістовий модуль 1. «Зелена» архітектура, її напрямки та прояви. 

 

Лекція 2. Архітектура вертикальних ферм 

1. Визначення та відправна точка розвитку вертикальних ферм 

2. Фактори впливу, типологія, класифікація та досвід проектування вертикальних ферм 

3. Основні характеристики, переваги, сучасні приклади та концепти 

 

Лекція 3. Принципи зеленої архітектури та основні течії 

1. Базові визначення та супутні поняття 

2. Основні принципи «зеленої» архітектури 

3. Зелені покрівлі, фасади, екстер’єрні та інтер’єрні вирішення, найяскравіші приклади в сучасній 

архітектурі 
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Змістовий модуль 2. Мобільна архітектура та будівлі, що швидко споруджуються. 

 

Лекція 4. Мобільна архітектура 

1. Наукові дослідження з напряму 

2. Мобільна архітектура трьох стихій: земля, вода, повітря 

3. Мігруючі мега – мобільні міста – концепти: історія та сучасність 

 

Лекція 5. Будівлі, що швидко споруджуються 

1. Мобільні швидкоспоруджувальні будівлі та споруди: повітроопорні, каркасно-тентові, пневмо-

каркасні, збірно-розбірні 

2. Модульна архітектура: історія, сучасність та прогностичні концепти 

3. Робота над даною темою: основні положення та приклади студентських проектів 

 

Змістовий модуль 3. Соціальна архітектура – основні течії та сучасність 

 

Лекція 6. Соціальне житло 

1. Основні поняття 

2. Приклади соціального житла – закордонний досвід 

3. Специфіка розробки даної теми на магістерському рівні 

 

Лекція 7. Архітектура соціальних закладів 

1. Сучасна архітектура соціальних комплексів та соціальне житло з додатковими функціями 

2. Будинків для осіб похилого віку та хоспіси 

3. Підсумкові позиції – тенденції розвитку 

 

Змістовний модуль 4. Кооперація та поглиблена спеціалізація 

 

Лекція 8. Кооперація  / концентрація 

1. Основні поняття та визначення, досвід минулих років 

2. Кооперація функцій та архітектурно-планувальних прийомів: БФК, культурні центри, житлово-

громадські комплекси 

3. Кооперація архітектурного об’єму та ландшафту 

 

Лекція 9. Поглиблена спеціалізація: лікувально-оздоровчі та реабілітаційні заклади 

1. Основні поняття та визначення, досвід минулих років 

2. Зв'язок із медичною сферою, спеціальні та специфічні вимоги – відображення в архітектурі 

3. Базові структурно-функціональні моделі та сучасні архітектурні приклади 

 

Лекція 10. Поглиблена спеціалізація: заклади формальної та неформальної освіти 

1. Основні поняття та визначення, розвиток та досвід минулих років 

2. Заклади формальної освіти 

3. Заклади неформальної освіти  

 

Змістовний модуль 5. Додатковий зміст у штучному просторі 

 

Лекція 11. Кінетична (динамічна) архітектура 

1. Визначення, суміжні та споріднені поняття 

2. Історія, концепції та сучасний їх розвиток 

3. Приклади: динамічні фасади, споруди, елементи будівель, динамічні будівлі 

 

Лекція 12. Рефункціоналізація / реновація 

1. Визначення, терміни та наукові погляди 

2. Приклади: території, споруди, будівлі 

3. Специфіка розробки даної теми на магістерському рівні 

 

Лекція 13. Архітектура в епоху IoT (Internet Of Things) 

1. Проблематика виникнення тенденції  

2. Стислий огляд зв’язку IoT (Internet Of Things) та архітектури 

3. IoT (Internet Of Things) та Big Data в архітектурі 
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Лекція 14. Паразитарна архітектура 

1. Наукові погляди  

2. Маніфест паразитарної архітектури 

3. Об`єкти-паразити у міському середовищі 

 

Практичні: 

Практичне заняття 1. Визначення основних тенденцій та сучасних особливостей проблеми відповідно до 

обраного напрямку та  теми дипломного проекту. 

 

Практичне заняття 2. Робота з пошуку об’єктів-аналогів відповідно до теми та тенденцій. Систематизація 

відомостей. 

 

Практичне заняття 3. Організація основних понять, класифікацій, типологічних ознак, структурно-

функціональних моделей тощо на основі раніше проаналізованого матеріалу. 

 

Практичне заняття 3. Об’ємно-просторове та образне вирішення  об’єктів-аналогів відповідних темі диплому – 

комплексний аналіз. 

 

Курсовий проект/курсова робота/РГР/Контрольна робота: 

Виконання та захист презентацій за змістовними модулями та темами практичних занять. 

 

16) Основна література: 

Підручники: 

1. Лінда С.М., Моркляник О.І. Типологія громадських будівель і споруд: підручник Львів, Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2015. 

2. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд, Львів: Видавництво Національного 

університету «Львівська політехніка», 2010. 608 с. 

Навчальні посібники: 

1. Книш В.І. Архітектурне проектування житла. Нотатки з досвіду архітектора-практика./ Навчальний 

посібник. –К.: КНУБА; А+С, 2012. – 176с.:іл. 

2. Лях В. М. Дмитренко А. Ю., Основи типологічного аналізу в архітектурі та містобудуванні: навчальний 

посібник. Полтава : ПолтНТУ, 2016. 197 с.: іл.  

3. Herman Hertzberger. Space and Learning: Lessons in Architecture 3. 010 Publishers, Rotterdam, 2008. 258 p.. 

Методичні роботи: 

1. Архітектурно-екологічне проектування громадських та житлових будівель: методичні вказівки до 
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18) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

Поточне оцінювання Іспит Сума 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 ЗМ 5 

10 5 5 15 15 50 100 

19) Умови допуску до підсумкового контролю: 

Відвідування лекційних та практичних занять, виконання презентацій за темами  змістовних модулів та 

виконання РГР 

20) Політика щодо академічної доброчесності: 

Необхідним є повна відповідність виконаних студентом робіт засадам академічної доброчесності 

21) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

 

 


