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Вступ 

Дисципліна „Сучасні технології архітектурного конструювання” повинна дати 

основи і поняття про властивості і практичне застосування сучасних матеріалів і 
конструкцій в цивільному будівництві.  

Багато уваги приділяється особливостям технічного прогресу у покращенні 
властивостей будівельних матеріалів та нових форм конструктивних вирішень 

будівель і споруд.  

Виділяються питання естетичних та технічних характеристик матеріалів і 
конструкцій у взаємодії із фізичними процесами, які відбуваються під впливом 

довкілля.  

 

Анотація 

Дисципліна "Сучасні технології архітектурного конструювання" вивчається 8 

семестрі. Вона складається з двох тісно пов’язаних між собою змістових модулів. В 

першому змістовому модулі розглядаються архітектурні і фізичні властивості, 
область застосування сучасних будівельних матеріалів і виробів. Матеріал, що 

розглядається в першому змістовому модулі, складає підґрунтя другого змістового 

модулю. В другому змістовому модулі розкривається процес та результат поєднання 

будівельних матеріалів, виробів та технологій між собою в сучасні будівельні та 

архітектурні конструкції. Матеріал двох модулів є напрацюванням на практичні 
заняття.  

Дисципліна "Сучасні технології архітектурного конструювання" використовує 
знання, набуті при вивченні дисципліни "Будівельна фізика", "Архітектурні 
конструкції" та інших дисциплін. Дисципліна "Сучасні технології архітектурного 

конструювання" вивчається паралельно з архітектурним проектуванням з якими вона 

тісно пов’язана, і виявляє особливості процесу творчого синтезу інформації інших 

фахових дисциплін та формує необхідні вміння та досвід для подальшої практичної 
діяльності.  

На практичних заняттях студенти під керівництвом викладачів виконують 

індивідуальні завдання. Самостійна робота є підготовкою до практичних занять і 
виконання індивідуального завдання. 

 Ключові слова: енергозбереження, огороджувальна конструкція, 

світлопрорізи, покриття, підлога, опорядження, стіна, мікроклімат приміщення, 

фундамент.  
 

Abstract 

 

The discipline "Modern technologies of architectural design" is studied in 8 semestre. 

It consists of two content modules closely connected among themselves. The first substantial 

module examines the architectural and physical properties, the scope of application of 

modern building materials and products. The material considered in the first content module 

forms the basis of the second content module. The second substantial module reveals the 

process and the result of combining building materials, products and technologies among 

themselves into modern building and architectural structures. The material of the two 

modules is an operating time for practical exercises. 
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The discipline "Modern technologies of architectural design" uses the knowledge 

acquired in the study of the discipline "Building Physics", "Architectural designs" and other 

disciplines. The discipline "Modern technologies of architectural design" is studied in 

parallel with architectural design with which it is closely related and reveals the features of 

the process of creative synthesis of information from other professional disciplines and 

forms the necessary skills and experience for further practical activities. 

In practical classes, students under the guidance of teachers perform individual tasks. 

Keywords: the energy saving, the enclosing structure, translucent cuts, coatings, a 

floor, a wall, the room microclimate, a foundation. 

 

 

1.Опис предмета навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

1 2 3 

Кількість 

кредитів - 4 

Галузь знань 

19 – Архітектура та 
будівництво 
Спеціальність 

191- Архітектура та 

містобудування 

 

 

Нормативна 

Модулів – 1 

Освітньо-професійна 
програма 

Архітектура та 
містобудування 

Рік підготовки: 4-й, семестр: 8  

Змістових 
модулів - 2 

Лекції – 20 год. 

Практичні –24 год.: 

 

Загальна 
кількість годин  - 

120 

Самостійна робота  – 76 год. 

 

Індивідуальна робота – 0 год. 

Тижневих годин: 

6-й семестр: 

ауд. – 4год. 

ср. – 6,9год. 

інд.– 0 год. 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалаврський 

Вид контролю: 

8-й семестр – залік. 

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних   занять та 
індивідуальної і самостійної роботи становить 38% до 62%. 
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2. Мета викладання дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття навичок конструювання 

сучасних будівель і конструкцій у відповідності до їх функціонального призначення 

та особливостей клімату району будівництва, формування цілісного розуміння 

фізичних процесів, що відбуваються в конструкціях та зміні їх фізичного стану при 

різних умовах внутрішнього та навколишнього середовищ. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: 

- понятійно-термінологічний апарат дисципліни; 

- архітектурні та фізичні властивості сучасних опоряджувальних та 

конструктивних матеріалів;  

- застосування сучасних матеріалів в будівлях і спорудах; 

- основи використання в архітектурній практиці ефективних енергозберігаючих 

конструкцій і матеріалів;  

- роль енергозберігаючих та ресурсоекономних технологій в практиці 
архітектурного проектування;  

- конструкції елементів, вузлів та деталей будівлі в яких використовуються сучасні 
архітектурні конструкції і матеріали.  

вміти: 

- застосовувати в проектах енергозберігаючі технології з використанням 

архітектурних засобів;  

- виконувати роботи в проектуванні із застосуванням сучасних матеріалів і 
конструкцій; 

- визначати оптимальну палітру опоряджувальних матеріалів і конструктивних 

матеріалів в залежності від  терміну експлуатації об’єкта, їх доцільності та естетичних 

властивостей;  

- конструювати вузли і деталі будівель із використанням сучасних ефективних 

матеріалів.   

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

СУЧАСНІ БУДІВЕВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ  

 

Вступ 

Цілі і задачі курсу.  

Тема 1. Сучасні стінові конструкційні дрібноштучні матеріали 

Аналіз фізичних процесів в огороджувальних конструкціях. Загальні положення, 

класифікація. Камені природні. Камені штучні: бетонні порожнисті, з ніздрюватих 

бетонів та на органічних і синтетичних наповнювачах, з силікатних матеріалів, 

керамічні. Цегла глиняна рядова, лекальна, лицьова, з трепельної глини. Порівняльні 
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характеристики дрібноштучних матеріалів. Естетичні та архітектурні можливості, 
приклади з архітектурної практики.  

 

Тема 2. Сучасні теплоізоляційні, пароізоляційні, гідроізоляційні матеріали 

Сучасні теплоізоляційні, пароізоляційні, гідроізоляційні матеріали з природної 
та штучної сировини їх архітектурні і фізичні властивості, область застосування. 

Порівняльні характеристики теплоізоляційних, пароізоляційних, гідроізоляційних 

матеріалів. Приклади із архітектурної практики.  

 

Тема 3. Сучасні покрівельні матеріали 

Сучасні покрівельні матеріали (рулонні, плитні, монолітні, дрібноштучні), їх 

архітектурні і фізичні властивості, область застосування. Порівняльні характеристики 

покрівельних матеріалів. Приклади із архітектурної практики.  

 

Тема 4. Оздоблювальні матеріали для екстер’єру і інтер’єру 
Оздоблювальні матеріали для екстер’єру і інтер’єру: природні і штучні (блоки, 

плити, розчини, лаки, фарби, грунтовки, шпаклівки та інші), чорні і кольорові метали, 

їх архітектурні і фізичні властивості, область застосування. Порівняльні 
характеристики матеріалів. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Сучасні архітектурні і будівельні конструкції 
 

Тема 5. Енергозберігаючі стіни малоповерхових та багатоповерхових 
будівель 

Стіни зовнішні, внутрішні і перегородки, їх участь у формуванні мікроклімату в 

житловому приміщенні. Фактори, що впливають на конструювання багатошарових 

систем зовнішніх стін. Фасадні системи, їх порівняльні характеристики. Вентильовані 
фасади. Приклади із архітектурної практики. 

 

Тема 6. Сучасні енергоефективні заповнення світлопрорізів в огороджуючих 
конструкціях, двері, ворота 

Сучасні матеріали, конструкції вікон і дверей їх архітектурні і фізичні 
властивості. Конструкції примикання віконного і дверного блоків до стінового 

прорізу. Приклади із архітектурної практики. 

 

Тема 7. Енергоефективні конструкції стін підземних поверхів та фундаментів 

Енергоефективні конструкції стін підземних поверхів та фундаментів, віконних 

приямків. Тепловий захист підземних поверхів. Захист від ґрунтових та поверхневих 

вод, а також радону. Приклади із архітектурної практики. 

 

Тема 8. Сучасні конструкції перекриття, підлог  
Сучасні звукоізоляційні матеріали, покрівельні матеріали підлог. Сучасні 

конструкції перекриттів (першого поверху по ґрунту та над підвалом, міжповерхові) 
Конструкції теплих підлог. Приклади із архітектурної практики. 
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Тема 9. Сучасні конструкції покриття та покрівлі 
Вентильовані та невентильовані плоскі покриття. Одно- та двоконтурні похилі 

дахи. Покриття з мансардним поверхом та без. Водовідведення з покриття (внутрішнє 
і зовнішнє). Заходи проти обледеніння. Приклади із архітектурної практики. 

 

Тема 10. Основні поняття про комплексні заходи із енергозбереження в 

будівлях  
Основні поняття про комплексні заходи із енергозбереження в будівлях засобами 

рекуперації теплової енергії в системах вентиляції, каналізації, повітряних та 

земляних теплових насосів, відновлювальних джерел енергії. Містобудівні засоби 

енергозбереження.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем  змістових модулів 

Кількість годин 

л 

 

п 

 

інд 

 

ср 
Усього 

1 2 3 4 5 6 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про будівлі і споруди та їх 
конструкції 

Тема 1. Сучасні стінові конструкційні 
дрібноштучні матеріали 

2 1 - 4 7 

Тема 2. Сучасні теплоізоляційні, 
пароізоляційні, гідроізоляційні матеріали 

3 1 - 8 12 

Тема 3. Сучасні покрівельні матеріали 1 1 - 3 5 

Тема 4. Оздоблювальні матеріали для 

екстер’єру і інтер’єру 
1 1 - 3 5 

Разом – зм. модуль 1 7 4 - 18 29 

Змістовий модуль 2. Конструктивна типологія 

Тема 5. Енергоефективні стіни 

малоповерхових та багатоповерхових 

будівель 

3 6 - 18 27 

Тема 6. Сучасні енергоефективні 
заповнення світлопрорізів в огороджуючих 

конструкціях, двері, ворота 
2 4 - 12 18 

Тема 7. Енергоефективні конструкції стін 

підземних поверхів та фундаментів 
2 4 - 10 16 

Тема 8. Сучасні конструкції перекриття, 

підлог 
2 2 - 6 10 

Тема 9. Сучасні конструкції покриття та 
покрівлі 

2 2 - 6 10 

Тема 10. Основні поняття про комплексні 
заходи із енергозбереження в будівлях 

2 2 - 6 10 

Разом – зм. модуль 2 13 20 - 58 91 
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Усього годин 20 24 - 76 120 

Усього по курсу 20 24 - 76 120 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 

1. Сучасні стінові конструкційні дрібноштучні 
матеріали 

1 

2. Сучасні теплоізоляційні, пароізоляційні, 
гідроізоляційні матеріали 

1 

3. Сучасні покрівельні матеріали 1 

4. Оздоблювальні матеріали для екстер’єру і 
інтер’єру 

1 

Змістовий модуль 2 

5. Конструювання стін з дрібноштучних 

матеріалів 

6 

6. Конструювання світлопрорізів та входу в 

будівлю 

4 

7. Конструювання перекриття та підлог 4 

8. Конструювання покриття та покрівлі 2 

9. Конструювання стін підземних поверхів та 
фундаментів 

2 

10. Основні поняття про комплексні заходи із 
енергозбереження в будівлях 

2 

Усього 24 

Усього по курсу 24 

 

6. Самостійна робота 
Розподіл самостійної роботи студентів:  

• підготовка до аудиторних занять – 69 годин; 

• підготовка до контрольних заходів – 72 годин; 

• опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях – 81 годин. 

 

Завдання для самостійної роботи  

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Короткий зміст Кількість годин 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 

1. Сучасні 
стінові 

Дати порівняльні 
характеристики каменям 

7 
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конструкційні 
дрібноштучні 
матеріали 

природнім і штучним (бетонні 
порожнисті, з ніздрюватих 

бетонів та на органічних і 
синтетичних наповнювачах, з 
силікатних матеріалів, 

керамічні).  
2. Сучасні 

теплоізоляцій
ні, 
пароізоляційні
, 

гідроізоляційн
і матеріали 

Дати порівняльні 
характеристики 

теплоізоляційним, 

пароізоляційним, 

гідроізоляційним матеріалам з 
природної та штучної сировини 

12 

3. Сучасні 
покрівельні 
матеріали 

Дати порівняльні 
характеристики рулонним, 

плитним, монолітним, 

дрібноштучним покрівельним 

матеріалам 

5 

4. Оздоблювальн
і матеріали 

для екстер’єру 

і інтер’єру 

Дати порівняльні 
характеристики 

оздоблювальним матеріалам: 

блоки, плити, розчини, лаки, 

фарби, грунтовки, шпаклівки та 

інші 

5 

Разом змістовий модуль 1 18 

Змістовий модуль 2 

5. Конструюван
ня стін з 
дрібноштучни
х матеріалів 

Конструювання стін з 
дрібноштучних матеріалів за 
заданими вихідними даними та 
оформлення відповідного 

креслення 

18 

6. Конструюван
ня 

світлопрорізів 

та входу в 

будівлю 

Конструювання світлопрорізів 

та входу в будівлю за заданими 

вихідними даними та 
оформлення відповідного 

креслення 

12 

7. Конструюван
ня перекриття 

та підлог 

Конструювання перекриття та 
підлог за заданими вихідними 

даними та оформлення 

відповідного креслення 

10 

8. Конструюван
ня покриття та 
покрівлі 

Конструювання покриття та 
покрівлі за заданими вихідними 

даними та оформлення 

відповідного креслення 

6 

9. Конструюван
ня стін 

Конструювання стін підземних 

поверхів та фундаментів за 
6 

 10

підземних 

поверхів та 
фундаментів 

заданими вихідними даними та 
оформлення відповідного 

креслення 

10. Основні 
поняття про 

комплексні 
заходи із 
енергозбереже
ння в будівлях 

Дати опис засобів рекуперації 
теплової енергії в системах 

вентиляції, каналізації, 
повітряних та земляних 

теплових насосів, 

відновлювальних джерел 

енергії. 

6 

Разом змістовий модуль 2 58 

Усього 76 

Усього по курсу 76 

 
Самостійна робота над теоретичним матеріалом дисципліни є підготовкою до 

практичних занять і виконання графічного оформлення індивідуальних завдань. 

 
7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни "Сучасні технології архітектурного 

конструювання" використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний 

методи навчання із застосуванням: 

• лекцій; 

• зразків будівельних матеріалів; 

• макетів; 

• слайдів. 

 

8. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи контролю: 

• модульний контроль; 

• оцінка виконаних індивідуальних практичних завдань. 

Модульний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем містять два відносно 

простих завдання, які виконуються графічно. 

Контроль індивідуальних практичних завдань шляхом перевірки виконання 

індивідуальних архітектурно-будівельних креслень. 

Підсумковий контроль відбувається:  

- в восьмому семестрі у вигляді двох модульних контролів у письмовій формі. 
Для контролю знань використовується ЄКТС зі 100-бальною шкалою оцінювання. 
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9. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

9.1 Для заліків та іспитів 

 

Модуль 1: поточне тестування та самостійна  робота Сума 
Змістовий модуль 1 

М
од
ул
ьн
и
й

 к
он
тр
ол
ь 

1
 Змістовий модуль 2 

М
од
ул
ьн
и
й

 к
он
тр
ол
ь 

1
 

 

 

100 

8 52 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

2 2 2 2 15 10 10 10 10 10 2 25 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума 

балів за 
всі форми 

навчальної 
діяльності 

 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи) 

 

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 

 

11. Методичне забезпечення дисципліни 

 

1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни 

«Архітектурні конструкції» на тему: «Двоповерховий двосекційний житловий 

будинок із дрібнорозмірних елементів» для студентів спеціальності 191 

«Архітектура та містобудування» денної форми навчання / Пугачов Є. В., 

Кундрат Т.М., Літніцький С.І., Гарбарук Л.Т., Зданевич В.А. – Рівне: НУВГП, 

2017. – 84 с. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6455/ 

2. Методичні вказівки до виконання теплотехнічного розрахунку в курсовому та 
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дипломному проектуванні студентами, що навчаються за напрямами 

підготовки 6.060101 „Будівництво”, 6.060102 „Архітектура” та 
спеціальностями 7.06010101, 8.06010101 „Промислове та цивільне 
будівництво” і 7.06010201, 8.06010201 „Архітектура” денної та заочної форм 

навчання / Є.В. Пугачов, Л.Т. Гарбарук, В.А. Зданевич, – Рівне: НУВГП, 2014. 

– 43 с. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/609/ 

 

12. Рекомендована література 
12.1. Базова 

1. Лісенко В.А. Архітектурно-конструктивні енергоефективні оболонки будівель 

та споруд / Лісенко В.А., Суханов В.Г . , Закорчемний Ю.О. , Верьовкіна С.Є. - 

Одеса: Ви-во «Optimum», 2015. - 254 с. 
2. Архітектура будівель та споруд. Книга 2. Житлові будинки: Підручник [Текст] 

/ В.О.Плоский, Г.В. Гетун, 2015 р. – 617 с. 
3. Пономарев В.А. Архитектурное конструирование [Текст] / М.: Архитектура-С. 

2014. – 736 с 
4. Юрчук О. М. Сучасні огороджувальні конструкції із дрібноштучних виробів : 

навч. посіб. / О. М. Юрчук, М. М. Шолудько. - Рівне : НУВГП, 2013. - 224 с. / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2106 

 

12.2. Допоміжна 
1. Борискина И. В., Плотников А. А., Захаров А. В. Проектирование современных 

оконных систем гражданских зданий [Текст] / К.: Издатель Домашевская О. А., 

2005. – 320 с. 
2. Гетун Г. В., Криштоп Б.Г. Багатоповерхові каркасно-монолітні житлові 

будинки: Навчальний посібник [Текст] / Г. В Гетун., Б.Г. Криштоп – К.: Кондор, 

2005 р. - 220 с. 
3. Гетун Г.В. Основи проектування промислових будівель Навч. пос. [Текст] / Г.В. 

Гетун – Київ: Кондор, 2006. - 210 с. 

4. Дворкін Л.Й.  Довідник з будівельного матеріалознавства : навч. посіб. / Л. Й. 

Дворкін, О. Л. Дворкін, О. М. Бордюженко ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 
природокористування. - Рівне : НУВГП, 2011. - 438с.  

5. Правила використання в будівництві великорозмірних керамічних виробів 

керамкомфорт ® «380 п+г» від СБК Київ 2010. 

6. Світлопрозорі огородження будинків[Текст] / О. Л. Підгорний, І. М. Щепетова, 
О. В. Сергейчук та інші. – К.: Вид. Домашевська О. А., 2005. -282 с. 
 

12.3. Нормативна 
1. ДБН В.1.1.7–2002. Пожежна безпека об’єктів будівництва. – К.: Держбуд 

України, 2003. – 44 с. 

2. ДБН В.2.2 – 15 – 2019. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні 
положення. – К.: Держбуд України, 2005 . – 36 с. 

3. ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні 
положення. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. –  46 с. 

4. ДБН В.2.2-13-2003. Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі 
споруди. – К.: Держ. ком. України з буд. та арх., 2004 – 105 с. 
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5. ДБН В.2.2-16-2005. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві 
заклади. – К.: Держбуд України, 2005 – 65 с. 

6. ДБН В.2.5. – 28 – 2006. Природне і штучне освітлення. – К.: Мінбуд України, 

2006. – 76 с. 
7. ДБН В.2.6–31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. 

– К.: Мінбуд України, 2006. – 64 с. 
8. ДБН В.2.6-33:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін 

із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та 
експлуатації. Мінрегіонбуд України, Київ, 2009. 

9. ДК 018-2000. Державний класифікатор будівель та споруд. – К.: Держстандарт 
України, 2000. – 59 с. 

10. ДСТУ Б А.2.4-7-99. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих 

креслень. – К.: Держкомбуд України, 1999. – 57 с. 

11. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2011. Будівельна кліматологія. – К.: Мінрегіонбуд України, 

2011. – 127 с. 
12. ДСТУ Б В.2.7-61:2008. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні 

умови. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009.– 45 с.  
13. ДБН В.2.6-162:2010. Державні будівельні норми України. Конструкції будинків 

і споруд. Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положення [Текст] / 

Мінрегіонбуд. України. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 98 с. 
13.  Інформаційні ресурси 

1. Національна бібліотека ім.. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка, 6). Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.libr.rv.ua/ 

3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська , 44). – 

Режим доступу: http://www.cbs.rv.ua/ 

4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул.. Олекси Новака, 75). – Режим 

доступу: http://www.nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
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