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СИЛАБУС 

Методологічні основи гармонізації архітектурного середовища поселень  
(назва освітньої компоненти (дисципліни) 

1) Шифр за освітньою програмою: ВК 

2) Навчальний рік: 2022-2023 

3) Освітній рівень: третій освітньо-науковий рівень вищої освіти 

4) Форма навчання: денна 

5) Галузь знань: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО» 

6) Спеціальність, назва освітньої програми: 191 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ».  

Освітньо-наукова програма «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» 

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

9) Семестр: 3 семестр 

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

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

 

Завідувач кафедри Містобудування КНУБА,  

д. арх., проф. Шебек Надія Миколаївна, shebek.nm@knuba.edu.ua 

https://www.knuba.edu.ua/vidomosti-pro-vikladachiv-kafedri-mistobuduvannya/ 

12) Мова викладання: 

українська 

 

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

Архітектура та містобудування 

 

14) Мета курсу: підвищення рівня теоретичної і фахової підготовки аспірантів у проведенні наукових 

досліджень у сфері проектування архітектурного середовища поселень. 
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15) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  
Метод перевірки 

навчального ефекту 

Форма проведення 

занять 
Посилання компетентності 

1. ПР02. Здатність продемонструвати 

глибинні системні знання і розуміння 

вітчизняного та зарубіжного 

наукового доробку та практичного 

досвіду, сучасної методологічно-

методичної бази проведення 

наукових досліджень. 

Поточний контроль 

під час проведення 

лекційних і 

практичних занять. 

Семестровий 

підсумковий 

контроль 

проводиться у 

формі заліку. 

Лекції і практичні 

заняття 
ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

критичного аналізу та 

синтезу інформації, оцінки 

сучасних наукових 

досягнень, генерування 

нових ідей при вирішенні 

дослідницьких і 

практичних завдань.  

ФК01. Володіння 

актуальною інформацією 

щодо сучасного стану, 

тенденцій розвитку, 

проблематики та наукової 

думки у сфері архітектури 

та містобудування. 

 

2. ПР11. Здійснювати успішну 

інноваційну науково-технічну 

діяльність у соціально-орієнтованому 

суспільстві на основі 

міжособистісних взаємовідносин для 

максимального само-вираження на 

основі терпимості, психологічної 

сумісності та етики поведінки. 

Поточний контроль 

під час проведення 

лекційних і 

практичних занять. 

Семестровий 

підсумковий 

контроль 

проводиться у 

формі заліку. 

Лекції і практичні 

заняття 
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. 

ФК03. Здатність розуміти 

і враховувати соціальні, 

екологі-чні, етичні, 

економічні та комерційні 

міркування, що впли-

вають на вирішення 

архітектурно-

містобудівних науково-

дослідних задач 
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3. ПР15. Розуміти і враховувати 

теоретичні основи архітектури, 

сучасні тенденції та перспективи 

сталого розвитку урбанізованого 

середовища, регіонального та 

ландшафтного планування, системні 

методи аналізу архітектурної 

типології; розробляти техніко-

економічне обґрунтування і бізнес-

план наукової розробки та його 

експертну оцінку, формувати 

стратегію та менеджмент реалізації 

проекту, використовувати програмні 

продукти, комп’ютерні системи та 

мережі. 

Поточний контроль 

під час проведення 

лекційних і 

практичних занять. 

Семестровий 

підсумковий 

контроль 

проводиться у 

формі заліку. 

Лекції і практичні 

заняття 
ФК06. Глибинні знання 

теоретичних основ 

архітектури, сучасних 

тенденцій та перспектив 

сталого розвитку урбані-

зованого середовища, 

регіонального та 

ландшафтного пла-

нування, системних 

методів аналізу 

архітектурної типології, 

моделювання та 

прогнозування розвитку 

архітектурної дія-льності, 

процесів і явищ в 

архітектурі та 

містобудуванні. 

16) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторн

і заняття, 

год. 

Курсовий 

проект/ 

курсова робота 

РГР/Контроль

на 

робота 

Самостійні робота здобувача, 

год. 

Форма 

підсумко-

вого 

контролю 

10 40 – РГР 100 Залік 

Сума годин: 150 
Загальна кількість кредитів ЕСТS  5 
Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного 

навантаження: 
50 (1,67) 

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

Змістовний модуль 1. Теорія гармонізації архітектурного середовища поселень 

Лекції: 

Тема 1. Передумови виникнення і ключові положення теорії гармонізації архітектурного середовища 

(2 години) 

Тема 2. Виявлення типологічних властивостей архітектурного середовища (2 години) 

Тема 3. Систематизація специфічних особливостей суб’єктів середовищної діяльності (2 години) 

Тема 4. Визначення критеріїв досконалості архітектурного середовища (2 години) 

Тема 5. Обґрунтування стратегій реорганізації архітектурного середовища поселень на основі 

універсальних законів гармонічного розвитку складних соціоприродних систем (2 години) 

Змістовний модуль 2. Методи гармонізації архітектурного середовища поселень 

Практичні: 

Заняття 1. Методи систематизації містобудівних і ландшафтно-рекреаційних об’єктів в межах 

середовищної морфології (10 годин) 

Заняття 2. Методи гуманізації містобудівних і ландшафтно-рекреаційних об’єктів засобами 

архітектурної соціоніки (10 годин) 
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Заняття 3. Методи визначення критеріїв досконалості урбанізованого середовища в середовищній 

аксіології (10 годин) 

Заняття 4. Методи соціально-просторової гармонізації архітектурного середовища поселень з погляду 

середовищної праксеології (10 годин)  

РГ – у вигляді індивідуальної роботи (тематика, зміст): 

на тему: «Передумови та стратегічні напрямки гармонізації архітектурного середовища поселень за 

темою дисертаційного дослідження» (зміст індивідуальної роботи визначається темою 

дисертаційного дослідження аспіранта. 

18) Основна література: 

Монографії: 

1. Тімохін В. О. Архітектура міського розвитку. 7 книг з теорії містобудування. – К.: КНУБіА, 2008. – 629 с., 

158 іл. 

2. Тютюнник Ю. Г. Онаслеживание ландшафта / Послесл. В. М. Пащенко. – К.: Издательско-печатный 

комплекс Университета Украина, 2010. – 212 с., 37 ил. 

3. Черкес Б. С. Національна ідентичність в архітектурі міста. – Львів: Львівська політехніка, 2008. – 268 с.; іл. 

4. Шебек Н. М. Гармонізація планувального розвитку міста. – К.: Основа, 2008. – 216 с.  

5. Шубович С. А. Мифопоэтический феномен архитектурной среды: монография. – Х.: ХНАГХ, 2012. – 177 с. 

Підручники: 

1. Основи дизайну архітектурного середовища: Підручник / Тімохін В. О., Шебек Н. М., Малік Т. В. та ін. – К.: 

КНУБА, 2010. – 400 с.  

Навчальні посібники: 

1. Петришин Г. П., Іваночко У. І.,  Ідак Ю. В. та ін. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси. Наукові 

методи дослідження: Навчальний посібник / За ред. Г. П. Петришин. – Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2006. – 212 с. 

Методичні роботи: 

1. Естетика містобудування: методичні вказівки до виконання індивідуального завдання на тему: «Художня 

програма формоутворення урбанізованого середовища за темою випускної кваліфікаційної роботи» / 

уклад.: Шебек Н.М. – Київ: КНУБА, 2019. – 20 с. 

19) Додаткові джерела: 

1. Аугустинавичюте А. Социон. – М.: Черная белка, 2008. – 192 с.   

2. Бофилль Р. Пространства для жизни [Текст] / Рикардо Бофилль; В сотруд. с Жаном-Луи Андре; Пер. c фр. 

М. В. Предтеченского; Под ред. А. Н. Шукуровой. – М.: Стройиздат, 1993. – 135 с. 

3. Букалов А. В., Бойко А. Г. Соционика: тайна человеческих отношений и биоэнергетика. – К.: Редакция 

газеты «Соборна Україна», 1992. – 80 с. 

4. Витрувий. Об архитектуре. Десять книг / Пер. с лат. Ред. и введение А. В. Мишулина; Гос. Акад. истории 

материальной культуры. – Л.: Соцэкгиз, Ленингр. отд-ние, 1936. – 344 с. 

5. Гейл Ян. Города для людей / Ян Гейл; Пер. с англ. – M.: Альпина Паблишер, 2012. – 276 с.  

6. Дэй К. Места, где обитает душа (архитектура и среда как лечебное средство) / пер. с англ. В. Л. Глазычева. – 

М.: Изд-во «Ладья», 2000 – 280 с.: ил. 

7.  Джонс Дж. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа. – 

М.: Мир, 1976. – 263 с. 

8.  Земпер Г. Практическая эстетика / Пер. с нем. В. Г. Калиша. – Москва: Искусство, 1970. – 320 с. 

9.   Линч К. Образ города. – М.: Стройиздат, 1982 – 328 с. 
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10.  Линч К. Совершенная форма в градостроительстве / Пер. с англ. В. Л. Глазычева; Под ред. А. В. 

Иконникова. – М.: Стройиздат, 1986. – 264 с. 

11.   Саймондс Д. О. Ландшафт и архитектура /Пер. с англ. А. И. Маньшавина; под ред. Л. С. Залесской. – М.: 

Стройиздат, 1965. –194 с., ил. 

12.  Тімохін В. О. "Божественний град" естетики архітектурно-містобудівного середовища // Вісник 

Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. – Львів : Видавництво Львівської 

політехніки, 2018. – № 895. – С. 95–99.  

13. Шебек Н. М. Теорія гармонізації архітектурного середовища: передумови формування і орієнтири розвитку 

// Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». Серія «Архітектура» / Відп. ред. Б.С. 

Черкес. Т. 1, Вип. 2s. – 2019. – С.102-108. 

14.   Norberg-Schulz C. Genius loci: towards a phenomenology of architecture. – New York: Rizzoli, 1979. – 213 p. 

15.  Rossi A. The Architecture of the City / A. Rossi. – Cambridge: The MIT Press, 1982. – 203 p.Шестаков В. П. 

Очерки по истории эстетики. От Сократа до. Гегеля. —М.: Мысль, 1979. – 372 с. 

16. Shebek N., Timokhin V., Tretiak Y., Kolmakov I., Olkhovets O. Sustainable development and harmonization of the 

architectural environment of cities. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, 

Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020), Kryvyi Rih, Ukraine, Edited by Semerikov, S.; 

Chukharev, S.; Sakhno, S.; Striuk, A.; Osadchyi, V.; Solovieva, V.; Vakaliuk, T.; Nechypurenko, P.; Bondarenko, 

O.; Danylchuk, H.; E3S Web of Conferences, Volume 166, id.09001.  

17.  Tuan Yi-Fu. Topophilia: a study of environmental perception, attitudes, and values / Yi-Fu Tuan. – Englewood 

Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1974. – 248 p. 

Інформаційні ресурси: 

1. Бібліотека КНУБА. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/ 

2. Електронне навчально-методичне забезпечення дисципліни розміщено на Освітньому сайті КНУБА. – 

Електронний ресурс. – Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua 

3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: Наукові ресурси http://www.nbuv.gov.ua/node/1539 

4. Спеціалізована Вчена рада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня в КНУБА  Д 26.056.02  

http://www.knuba.edu.ua/ukr/?page_id=15456 

5. Спеціалізована Вчена рада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня в НУ «Львівська 

політехніка» Д 35.052.11 http://lp.edu.ua/research/disscoun/d-3505211 

6. Спеціалізована Вчена рада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня в ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова К 64.089.06  https://radaarch.kname.edu.ua/index.php/uk/informatsiia-pro-zakhysty 

7. Спеціалізована Вчена рада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня в ХНУБА Д 64.056.02 

http://kstuca.kharkov.ua/ndial/nauka/208-specializovana-vchena-rada-d-6405602.html 

20) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

Поточне оцінювання Індивідуальна робота Підсумковий 

контроль 

(залік) 

Сума 

Змістовний модуль 

1 

Змістовний модуль 

2 

5 20 60 15 100 

21) Умови допуску до підсумкового контролю: 

Відвідування лекцій та практичних занять, виконання індивідуальної роботи.  

22) Політика щодо академічної доброчесності: 

Необхідним є повна відповідність виконаних аспірантом робіт засадам академічної доброчесності 

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

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2698 
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http://lp.edu.ua/research/disscoun/d-3505211
https://radaarch.kname.edu.ua/index.php/uk/informatsiia-pro-zakhysty
http://kstuca.kharkov.ua/ndial/nauka/208-specializovana-vchena-rada-d-6405602.html
https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2698

