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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

1 2 3 

Кількість кредитів 
– 4 

Галузь знань 
19 «Архітектура та 

будівництво» 
Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність 
191 «Архітектура та 

містобудування» 

Рік 

підготовки: 

1-й 
Змістових модулів 

– 3 

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання: – 

Семестр: 

1-й 

Лекції 
– 

Загальна кількість 
годин – 120 

Практичні, 

семінарські 

42 год 

Тижневих годин 
для денної форми 

навчання: 
аудиторних – 3 

Самостійної 
роботи студента – 

5,6 

 
Освітньо-

кваліфікаційний 
 рівень: 

бакалавр 

Лабораторні 
– 

Самостійна 

робота 
78 год 

Індивідуальні 

завдання 

– 

Вид контролю:  
залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи студентів становить: 35% до 65%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Метою навчальної дисципліни є формування у студента 

уявлення про основні образотворчі засоби архітектурної 

графіки, засвоєння практичних основ для зображення 

архітектурного об’єкта та оточуючого середовища, а також 

формування у майбутнього фахівця індивідуального підходу до 

вирішення графічно-образотворчих завдань. 

Завдання дисципліни – оволодіння та вдосконалення 

навичок у сфері архітектурної графіки, вивчення основних 

графічних прийомів виконання архітектурних креслень. 

Практичні завдання з «Архітектурної графіки» спрямовані на 

розвиток у студента просторової уяви, образного мислення та 

естетичного смаку. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати:  

− понятійно-термінологічний апарат архітектурної 
графіки; 

− основні різновиди графічної подачі, зокрема в галузі 
архітектури та містобудування; 

− основні образотворчі прийоми і технічні засоби 

архітектурної графіки; 

− методи застосування теоретичних основ архітектурної 

графіки у проектній практиці. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:  
− застосовувати отримані знання для виявлення та 

усвідомлення існуючих творчих проблем;  
− обґрунтовано і самокритично визначати оптимальні 

шляхи для вирішення графічно-композиційних задач; 
− графічними засобами передавати архітектурно-

художній задум; 

− використовувати власні графічні напрацювання та 

авторський почерк у подальшій проектній практиці. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1 

 
Змістовий модуль 1. Види архітектурної графіки. 

Шрифти 

Вступ. 

Тема 1. Основні засоби формально-символічної графіки. 

Тема 2. Лінійна графіка. Типи і види ліній. 

Тема 3. Тональна графіка. Способи тонування площин. 

Тема 4. Відмивка. Основи кольорової графіки. 

Тема 5. Основні типи шрифтів. Архітектурний шрифт і 

його особливості. 

 

Змістовий модуль 2. Графічні прийоми зображення 

архітектурного середовища 

Тема 6. Графічна подача фактур і текстур. 

Тема 7. Антураж. Прийоми зображення природного 

середовища. 

Тема 8. Стафаж. Прийоми зображення людей, тварин, 

транспортних засобів та інших елементів предметного 

середовища. 

 

Змістовий модуль 3. Основи графічного зображення 

архітектурного об'єкта 

Тема 9. Способи зображення архітектурного об’єкта: 

ортогональне, аксонометричне, перспективне. 

Тема 10. Виявлення об’єму графічними засобами. 

Світлотінь. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Види архітектурної графіки. 

Шрифти 

Вступ. 

Тема 1. Основні засоби 

формально-символічної 

графіки 

12  4   8 

Тема 2. Лінійна графіка. 

Типи і види ліній 
12  4   8 

Тема 3. Тональна графіка. 

Способи тонування 

площин 
12  4   8 

Тема 4. Відмивка. Основи 

кольорової графіки 
12  4   8 

Тема 5. Основні типи 

шрифтів. Архітектурний 

шрифт і його особливості 
12  4   8 

Разом за змістовим 

модулем 1 
60  20   40 
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Змістовий модуль 2. Графічні прийоми зображення 

архітектурного середовища 

Тема 6. Графічна подача 

фактур і текстур  
12  4   8 

Тема 7. Антураж. 

Прийоми зображення 

природного середовища 

12  4   8 

Тема 8. Стафаж. Прийоми 

зображення людей, 

тварин, транспортних 

засобів та інших 

елементів предметного 

середовища 

12  4   8 

Разом за змістовим 

модулем 2 
36  12   24 

Змістовий модуль 3. Основи графічного зображення 

архітектурного об'єкта 

Тема 9. Способи 

зображення 

архітектурного об’єкта: 

ортогональне, 

аксонометричне, 

перспективне 

12  6   6 

Тема 10. Виявлення 

об’єму графічними 

засобами. Світлотінь 

12  4   8 

Разом за змістовим 

модулем 3 
24  10   14 

Усього годин 120  42   78 
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5. Теми практичних занять 

 

№  
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 2 3 

Змістовий модуль 1. Види архітектурної графіки. Шрифти 

 1. Основні засоби формально-символічної графіки 4 

 2. Лінійна графіка. Типи і види ліній 4 

 3. Тональна графіка. Способи тонування площин 4 

4. Відмивка. Основи кольорової графіки 4 

5. 
Основні типи шрифтів. Архітектурний шрифт і 

його особливості 
4 

Змістовий модуль 2. Графічні прийоми зображення 

архітектурного середовища 

6. Графічна подача фактур і текстур 4 

7. 
Антураж. Прийоми зображення природного 

середовища 
4 

8. 

Стафаж. Прийоми зображення людей, тварин, 

транспортних засобів та інших елементів 

предметного середовища 

4 

Змістовий модуль 3. Основи графічного зображення 

архітектурного об'єкта 

9. 
Способи зображення архітектурного об’єкта: 

ортогональне, аксонометричне, перспективне 
6 

10. 
Виявлення об’єму графічними засобами. 

Світлотінь 
4 

 Разом 42 
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6. Завдання для самостійної роботи 

 

№  
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 2 3 

Змістовий модуль 1 

1. «Графічна матриця» 8 
2. Тонування площин (штриховка, точкування) 8 
3. Відмивка 8 
4. Шрифти (зодчого, авторський)* 6 

Змістовий модуль 2 

5. Графічна імітація фактур і текстур 8 
6. Антураж (авторська подача) 8 
7. Стафаж (авторська подача) 8 

8. 
Фрагмент генплану з елементами 
благоустрою 

8 

Змістовий модуль 3 

9. Клаузура на задану тему  8 
10. «Архітектурна панорама» (прорис в туші) 8 

 Разом 78 

*Завдання виконується паралельно з практичними 
заняттями з «Архітектурного проектування». 

 

 

7. Методи навчання 

 

Вивчення дисципліни «Архітектурна графіка» 
здійснюється з використанням інформаційно-ілюстративного та 
проблемного методів навчання. Курс навчання включає: 

− прослуховування лекційного матеріалу;  
− перегляд мультимедійних презентацій; 
− виконання практичних завдань на практичних заняттях 

під керівництвом викладача (на пленері та в аудиторії);  
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− самостійне вивчення учбового матеріалу з 
використанням учбової та спеціальної літератури; 

− виконання самостійних графічних завдань. 
 

8. Методи контролю 

 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 
матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань: 

− оцінка за самостійну роботу; 
− підсумковий залік. 
Для діагностики знань використовується ЄКТС зі 100-

бальною шкалою оцінювання. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної 
роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві 

помилки методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 
тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 
зауважень. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування 

та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 

Т1 Т2 Т3  

100 40 30 30 

Т1, Т2... Т12 — теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 
курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно   
 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 
64-73 

задовільно  
60-63 

35-59 
незадовільно з 
можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 
10. Методичне забезпечення 

 

1. Опорний конспект лекцій. 
2. Методичні вказівки до виконання практичних занять з 

дисципліни «Архітектурна графіка» студентами за напрямом 
підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання / Н.І. 
Бакун. – Рівне, НУВГП, 2009. – 26 с. 

3. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з 
дисципліни «Архітектурна графіка» студентами за напрямом 
підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання / Н.І. 
Бакун. – Рівне, НУВГП, 2009. – 30 с. 

4. Методичні вказівки з рекомендацій виконання 
практичних і самостійних робіт частина 1 «Техніки і методи 
зображення» з дисципліни «Архітектурна графіка» студентами 
за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми 
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навчання / Н.І. Бакун. – Рівне, НУВГП, 2009. – 30 с. 
5. Методичні вказівки з рекомендацій виконання 

практичних і самостійних робіт частина 2 «Елементи 
ортогонального і демонстраційного креслення» з дисципліни 
«Архітектурна графіка» студентами за напрямом підготовки 
6.060102 «Архітектура» денної форми навчання / Н.І. Бакун. – 
Рівне, НУВГП, 2009. – 30 с. 

6. Методичні вказівки з рекомендацій виконання 
практичних і самостійних робіт частина 3 «Антураж, стафаж та 
їх елементи» з дисципліни «Архітектурна графіка» студентами 
за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми 
навчання / Н.І. Бакун. – Рівне, НУВГП, 2009. – 30 с. 

7. Методичні вказівки з рекомендацій виконання 
практичних і самостійних робіт частина 4 «Шрифти» «Зодчого» 
і «Романського» з дисципліни «Архітектурна графіка» 
студентами за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» 
денної форми навчання / Н.І. Бакун. – Рівне, НУВГП, 2009. – 
24 с. 

8. Методичні вказівки до виконання практичних занять за 
темою «Шрифти» з дисципліни «Архітектурна графіка» 
студентами за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» 
денної форми навчання / Н.І. Бакун. – Рівне, НУВГП, 2009. – 
30 с. 

9. Взірці студентських робіт. 
 

11. Рекомендована література 

 

Базова  

1. Архітектурна графіка: навч. посіб. / Г.П. Петришин, 
М.М. Обідняк. – Л. : РАСТР-7, 2009. – 272 c. 

2. Генералова Е.М. Основы профессиональных 
коммуникаций. Графические средства: учебно- методическое 
пособие / Е.М. Генералова. – Самара: СГАСУ, 2014. – 112 с. 

3. Кудряшев К.В. Архитектурная графика: Учебн. 
Пособие. – М. : Архитектура-С, 2006. – 308 с.  

4. Проектна графіка: навч. посібник / Т.М. Клименюк, 
Н.А. Консулова, М.В. Бевз, Х.І. Ковальчук; За ред. Т.М. 
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Клименюк. – Львів: Видавництво Національного університету 
«Львівська політехніка», 2009. – 220 с. 

 
 Допоміжна 

5. Архітектурна авторська графіка. Методичні вказівки 
для студентів спеціальності «Містобудування» базового 
напряму 6.1201 «Архітектура» / Укл.: Клименюк Т.М., 
Консулова Н.А. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 
2000. – 18 с. 

6. Архітектура: Короткий словник-довідник / А.П. Мардер, 
Ю.М. Євреїнов, О.А. Пламеницька та ін. / Заг. ред. А.П. 
Мардера. – Київ: Будівельник, 1995. – 335 с. 

7. Линейная графика: от линии до фона [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.open-
marhi.ru/upload/iblock/6b4/01%20pnvdohit%20veutpbe.pdf 

8. Основы архитектурной композиции и проектирования / 
Под ред. А.А.Тица. – К.: Вища школа, 1976. – 255 с. 

9. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих 
креслень: ДСТУ Б А.2.4-7:2009. – Київ: Мінрегіонбуд України, 
2009. – 78 с. 

10. Тимофієнко В.І. Архітектура і монументальне 
мистецтво: Терміни та поняття. – Київ: Головкиївархітектура, 
2002. – 472 с. 

11. Шаповал Н.Г. Прикладна теорія архітектурної 
композиції. Навч.посібник. – К.: КНУБА, 2000. – 372с. 

 
12. Інформаційні ресурси 

 

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки 
бакалавра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». 

2. Наукова бібліотека НУВГП – м. Рівне, вул. Приходька, 
75. 

3. http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka (інформаційні 
ресурси у цифровому репозторії). 

4. Обласна наукова бібліотека – м. Рівне, майдан 
Короленка, 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


