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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Організація внутрішнього простору громадських 

будівель» є складовою освітньої програми підготовки Магістра (другий освітній 

рівень) галузі знань 19 «Будівництво та архітектура», спеціальності 191 

«Архітектура та містобудування». Дана дисципліна належить до вибіркової 

частини циклу професійної підготовки «Дисципліни вільного вибору студента». 

 

Освітній рівень другий освітньо-науковий рівень 

Форма навчання денна 

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

Спеціальність 191 Архітектура та містобудування 

Освітньо-наукова 

програма 
Архітектура будівель і споруд 

Програма навчання дисципліна самостійного вибору студента 

Обсяг дисципліни 3,0 кредити ECTS (90 академічних годин) 
Види аудиторних занять лекції, практичні заняття 
Індивідуальні та (або) 
групові завдання індивідуальне завдання:  

1 графічно-аналітична робота 
Форми семестрового 
контролю екзамен 

«Затверджую» 

Завідувач кафедри ОААП 

 

____________________ д-р архіт., проф. О.С. Слєпцов 

 

25 квітня 2022 р. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Години Кредити 

Рік 

навчання 

1 

Всього годин за навчальним планом, з них: 90 3  

Аудиторні заняття, у т.ч.: 38   

лекції 30   

практичні заняття 8   

Самостійна робота, у т.ч.: 52   

підготовка до аудиторних занять 23   

виконання ІДЗ: 1 ГАР 23   

підготовка до екзамену 6   

Форма підсумкового контролю   Екзамен 

 

 

3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою є: ознайомлення з сучасними можливостями організації 

складного внутрішнього простору громадських будівель в умовах 

реконструкції та нового будівництва. Опанування сучасних можливостей 

створення різних форм громадського простору. 

 

Завдання, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни: 

 

• Огляд прогресивних світових тенденцій створення складних просторових 

композицій у громадських будівлях та комплексах. 

• Ознайомлення з сучасними можливостями організації складного внутрішнього 

простору сучасних будівель.  

• Опанування навичок аналізу прогресивних будівель, узагальнення прийомів 

внутрішньої організації на основі світового досвіду. 

• Оволодіння методичними прийомами формалізованого та схематичного 

проєктування складного внутрішнього простору будівель. 
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Компетентності: 

 
Код Зміст Програмні результати 

Інтегральна компетентність 

ІК Здатність розв’язувати 

задачі дослідницького 

та/або інноваційного 

характеру у сфері 

архітектури та 

містобудування 

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 
Загальні компетентності та програмні результати 

 Знання сучасних тенденцій  

та прийомів організації 

внутрішнього простору 

громадських будівель 

Знати: сучасні та перспективні типи 

структур внутрішнього простору в 

сучасній архітектурі; сучасні 

прийоми організації складного 

внутрішнього простору громадських 

будівель; 

особливості сприйняття, 

усвідомлення та орієнтації людини у 

складному архітектурному просторі; 

сучасні можливості організації 

комунікацій для переміщення 

відвідувачів у великому 

громадському комплексі; 

Вміти: застосувати методичні 

прийоми проектування складного 

внутрішнього простору громадських 

будівель; 
Фахові компетентності та програмні результати 

 Володіння методикою 

формалізованого проектування 

просторових структур 

Знати: основи формалізованого 

проектування просторових структур, 

методику схематичного зображення 

внутрішнього простору будівель, 

основні структурні елементи та 

зв'язки архітектурного простору. 

Вміти: виявляти прогресивні якості 

організації внутрішнього простору 
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під час аналізу громадських 

будівель; порівнювати варіанти 

просторових рішень. 
 Здатність розробляти 

концептуальні та ескізні проекти 

громадських будівель із 

застосуванням складних 

просторових композицій 

Знати: методику, як поєднувати 

умоглядне проектування, ручну 

графіку та комп’ютерне 

моделювання при розробці 

громадських будівель; послідовність 

розробки концептуальних проєктів 

громадських будівель. 

Вміти: виконувати ескізи 

принципового вирішення складного 

внутрішнього простору будівлі; 

застосовувати робоче макетування 

при проєктуванні складного 

внутрішнього простору. 

 
 Знання особливостей різних форм 

громадського простору 
Знати:основні види сучасного 

громадського простору та їхні 

особливості, умови комфортності 

перебування людини у складному 

архітектурному просторі. 

Вміти:розробляти основні сучасні 

форми громадського простору з 

урахуванням композиції простору, 

функціональних процесів, 

психологічних чинників. 

 

 

Заплановані результати навчання: 

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: 

– Сучасні та перспективні типи структур внутрішнього простору в сучасній 

архітектурі; 

– Основи формалізованого проектування просторових структур; 

– Сучасні прийоми організації складного внутрішнього простору будівель; 

– Особливості сприйняття, усвідомлення та орієнтації людини у складному 

архітектурному просторі; 

– Умови комфортності перебування людини у складному архітектурному 

просторі; 

вміти: 

- Виявляти прогресивні якості організації внутрішнього простору під час 

аналізу будівель; 
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- Застосовувати методичні прийоми проектування складного внутрішнього 

простору будівель; 

- Виконувати ескізи принципового вирішення складного внутрішнього 

простору будівлі; 

 

Методи навчання: словесний (лекція, пояснення, бесіда, диспут), практичний 

(виконання клаузур, написання статті, тез на конференцію), наочний (ілюстрації, 

демонстрації, презентації, фото та відео), робота з літературою (читання, вивчення, 

реферування, швидкий огляд, цитування, складання плану, конспектування). 

Форми навчання: індивідуальна, групова. 

 

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 
 

№ 
п/п Назва 

тем 

Кількість годин 

лек

ції 

практи

чні 

самості
йна 

     
 

Змістовний модуль 1. 

Лекції. 
 

1 Тема 1. Просторові структури в природі, 

архітектурі та дизайні.  
 

2 - 0,5 

2 Тема 2. Основні поняття та елементи 

просторових структур. 

 

2 - 1 

3 Тема 3. Історичний розвиток форм громадського 

простору. 

 

2 - 1 

4 Тема 4. Сучасні та перспективні типи структур 

внутрішнього простору архітектурних об’єктів. 

Частина 1. 
 

2 - 1 

5 Тема 5. Сучасні та перспективні типи структур 

внутрішнього простору архітектурних об’єктів. 

Частина 2. 
 

2 - 1 

6 Тема 6. Сучасні прийоми організації складного 

внутрішнього простору громадських комплексів. 

Частина 1. 
 

2 - 1 

7 Тема 7. Сучасні прийоми організації складного 

внутрішнього простору громадських комплексів. 

Частина 2. 

2 - 1 
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8 Тема 8. Методичні прийоми проєктування 

складного внутрішнього простору громадських 

будівель.  Частина 1. 
 

2 - 1 

9 Тема 9. Методичні прийоми проєктування 

складного внутрішнього простору громадських 

будівель.  Частина 2. 
 

2 - 1 

10 Тема 10. Аналіз принципової організації 

внутрішнього простору на прикладах видатних 

громадських будівель. 
 

2 - 1 

11 Тема 11. Особливості організації внутрішнього 

простору різних типів громадських будівель і 

комплексів. 
 

2 - 1 

12 Тема 12. Аналіз проблем та можливостей 

організації громадського простору на прикладі 

міста Києва. 
 

2 - 1 

13 Тема 13. Особливості сприйняття, усвідомлення 

та орієнтації людини у складному 

архітектурному просторі. Умови комфортності 

у складному архітектурному просторі.      
 

2 - 1 

14 Тема 14. Методика умоглядного проєктування 

архітектурного середовища. 
 

2 - 1 

15 Тема 15. Футурологія архітектурного простору: 

тенденції розвитку. 
 

2 - 1 

 Разом за змістовним модулем 1 
 
 

30 - 15 

 
Змістовний модуль 2. 
Практичні заняття.  

Методика виконання схематичних багатоваріантних рішень складного 
внутрішнього простору громадських будівель. 

 
16 Тема 1. Методика схематичного та 

формалізованого представлення просторових 

структур будівель. 
 

 
- 

 

2 

 
2 

17 Тема 2. Аналіз принципової організації 

внутрішнього простору на прикладах 

видатних будівель. 

 

- 2 2 



7 

 

© Ушаков Г.Н., 2022 

https://www.knuba.edu.ua/faculties/arh/kafedri-arh/kafedra-oatap/ 

 

18 Тема 3. Прийоми зображення схематичних 

планів та розрізів громадських будівель з 

атріумним простором. 

 

- 2 2 

 
19 

Тема 4. Методика умоглядного проєктування 

архітектурного середовища. 

Методика виконання клаузури громадського 

комплексу зі складною структурою 

внутрішнього простору. 
 

- 2 2 

 Разом за змістовним модулем 2 - 8 8 

 
Змістовний модуль 3. 

Індивідуальна графічна робота. 
 

 
1 

 
Клаузурні зображення громадського 
комплексу зі складною структурою 
внутрішнього простору із застосуванням 
методики схематичного та формалізованого 
представлення просторових структур 
будівель. 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 

23 
 

 Разом за змістовним модулем 3 - - 23 

 Разом за змістовним модулем 1 30 - 15 

 Разом за змістовним модулем 2 - 8 8 
 Разом за змістовним модулем 3 

Виконання індивідуального завдання: ГАР 
- 

- 23 

  Підготовка до екзамену - - 6 

 Всього годин: 30 8 52 

 

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

 

№ Тема занять К-ть годин 

1 Просторові структури в природі, архітектурі та дизайні.  

 
2 

2 Основні поняття та елементи просторових структур. 

 
2 

3 Історичний розвиток форм громадського простору. 

 
2 

4 Сучасні та перспективні типи структур внутрішнього 

простору архітектурних об’єктів. Частина 1. 

 

2 

5 Сучасні та перспективні типи структур внутрішнього 

простору архітектурних об’єктів. Частина 2. 

 

2 
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6 Сучасні прийоми організації складного внутрішнього 

простору громадських комплексів. Частина 1. 
 

2 

7 Сучасні прийоми організації складного внутрішнього 

простору громадських комплексів. Частина 2. 

 

2 

8 Методичні прийоми проєктування складного 

внутрішнього простору громадських будівель.  Частина 1. 
 

2 

9 Методичні прийоми проєктування складного 

внутрішнього простору громадських будівель.  Частина 2. 
 

2 

10 Аналіз принципової організації внутрішнього простору на 

прикладах видатних громадських будівель. 
 

2 

11 Особливості організації внутрішнього простору різних 

типів громадських будівель і комплексів. 
 

2 

12 Аналіз проблем та можливостей організації громадського 

простору на прикладі міста Києва. 
 

2 

13 Особливості сприйняття, усвідомлення та орієнтації 

людини у складному архітектурному просторі. Умови 

комфортності у складному архітектурному просторі.      
 

2 

14 Методика умоглядного проєктування архітектурного 

середовища. 
 

2 

15 Футурологія архітектурного простору: тенденції 

розвитку. 
 

2 

 Усього годин 30 

 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ:                                                           

 

№ 

 

Назва теми К-ть годин 

1 Методика схематичного та формалізованого 

представлення просторових структур будівель. 

 

2 

2 Аналіз принципової організації внутрішнього простору на 

прикладах видатних будівель. 

 

2 

3 Прийоми зображення схематичних планів та розрізів 

громадських будівель з атріумним простором. 
 

2 
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4 Методика умоглядного проєктування архітектурного 

середовища. 

Методика виконання клаузури громадського комплексу зі 

складною структурою внутрішнього простору. 
 

2 

 Усього годин: 8 

                                                                 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 

п/п 
Вид роботи / Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Підготовка до лекцій 15 

2. Підготовка до практичних занять 8 

3. 
Виконання індивідуального завдання: графічно-аналітичної 

роботи 
23 

4. Підготовка до екзамену 6 

 Усього 52 

 

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Тематика. 

 

Графічно-аналітична робота №1 

Вивчаються громадські комплекси зі складною структурою внутрішнього 

простору. Виконуються клаузурні зображення громадського комплексу зі 

складною структурою внутрішнього простору із застосуванням методики 

схематичного та формалізованого представлення просторових структур будівель, 

що вивчались у даному курсі. 

 

Зміст. 

 

Графічно-аналітична робота №1 

1. Аналіз прикладу збудованого громадського комплексу торговельного чи 

культурного спрямування зі світового досвіду, де застосовано великий 

атріумно-комунікаційний простір складної композиції. Слід навести основні 

зображення, основну інформацію (назва, розташування, проєктна організація 

чи головний архітектор, дата відкриття) та узагальнити застосовані 

композиційні прийоми та технології з перевагами, які ці прийоми 

забезпечують. 

 

2. Власна розробка. Ескіз генерального плану формування громадського 

комплексу в умовах реконструкції кварталу з периметральною забудовою 

середньої поверховості, де частина існуючих будівель інтегрується до 

комплексу, частина відкритого простору перекривається прозорим 
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покриттям і добудовуються нові будівлі. Різним кольором зображуються 

існуючі будівлі, нові будівлі, закритий атріум, перекритий лише зверху 

простір, відкритий простір. Пунктиром зображується рух відвідувачів крізь 

комплекс. Це схема розгалуженого пасажу. Вихідний квартал створюється 

самостійно або приймається існуючий квартал історичної забудови міст 

України. Додатково можна на окремому аркуші ескізно зобразити загальний 

вигляд згори. 

 

3. Власна розробка. Ескіз розрізу громадського комплексу по атріуму складної 

композиції.  Поруч або на іншому аркуші – невелике зображення загального 

об'єму будівлі (вигляд згори). 

 

4. До альбому графічної роботи додаються методичні вправи, які виконувались 

на практичних заняттях: 

– Схематичне зображення структури внутрішнього простору, де всі просторові 

одиниці пов'язані з усіма іншими просторовими одиницями безпосереднім 

прохідним зв'язком. Зображуються структури, що складаються з двох, трьох, 

чотирьох та п'яти просторових одиниць. 

– Зображення структури внутрішнього простору громадського комплексу у 

вигляді планів кількох поверхів із застосуванням умовних позначень. 

Виконується одна й та сама структура у чотирьох формах: у вигляді схеми 

просторових одиниць, у вигляді  прямокутної конфігурації, у вигляді 

неправильних багатокутників, у вигляді криволінійних фігур. 

– Інші методичні вправи. 

 

Вимоги до виконання та оформлення. 

 

Графічно-аналітична робота №1 

Графічні роботи виконуються на аркушах формату А4 або А3. 

Пункт 1 виконується на комп'ютері або вручну. 

Пункти 2, 3 та 4 виконуються вручну ескізною графікою без масштабу. 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Загальне оцінювання здійснюється через вимірювання результатів навчання 

у формі пpoмiжнoгo (модульного) та підсумкового контролю (захист 

індивідуальної роботи, екзамен-тест або усний екзамен) відповідно до вимог 

зовнішньої та внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти.  

 

10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Для оцінки знань студентів застосовується рейтингова система оцінювання, що 

складається з суми балів, одержаних за результатами поточного контролю 

(фіксація та засвоєння матеріалів лекцій, підготовка до практичних занять, 

виконання індивідуального завдання) та підсумкового контролю у вигляді усного 

екзамену або тестування на Освітньому сайті КНУБА (http://org2.knuba.edu.ua). 

http://org2.knuba.edu.ua/
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Поточне оцінювання 
Підсумковий 

екзамен 

Сума 

балів Змістовні модулі 

1 2 3 

20 10 30 40 100 
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