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1. Загальні положення 

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

”Архітектурна графіка” призначені для студентів за напрямом 

підготовки 6.060102 „Архітектура”, 1-го семестру, денної форми 

навчання, навчально-наукового інституту "Будівництва та 

архітектури і відповідають вимогам кваліфікаційної 

характеристики бакалавра, затвердженої Міністерством освіти і 

науки України від 6.06.1994р., на підставі галузевого стандарту 

вищої освіти України з підготовки бакалаврів напряму 1201 

„Архітектура” в об’ємі згідно робочої програми дисципліни 2013р.  

     Таблиця 1 

Найменування 

показників 

Напрям підготовки 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

1 2 3 

Кількість 

кредитів, 

відповідних 

ЕСТS-3 

Галузь знань 
0601”Будівництво і 

архітектура” 

Напрям 060102 

„Архітектура” 

Нормативна 

Обов’язкова 

 

Модулів–1 
За професійним 

спрямуванням: 

6.120100 

„Архітектура 

будівель і споруд”, 

6.120103 „Дизайн 

архітектурного 

середовища” 

Рік підготовки:1-й 

Семестр: 1-й 

Змістових 

модулів-3 

Лекції–не має 

Практичні 34 год. 

Загальна кількість 

годин-108 

Самостійна робота 

74 год.; 

ІНДЗ: реферати 

Тижневих годин: 

аудиторних–2, 

СРС–4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Вид контролю: залік 

Мета-допомогти студенту виконати практичні роботи у 

відповідності до тем дисципліни на основі методичних 

рекомендацій порядку виконання вправ з оцінкою поточного 

тестування за європейською кредитно-трансферною системою 

організації навчального процесу.  
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1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт 

 
Архітектурно-проектна діяльність-це перетин теорії і практики 

на підґрунті духовності. Синтез технічних і художніх складових, що 

дозволяє розвинутись образному формуванню змісту творчого 

пошуку. 

За допомогою методики матеріалу дисципліни ”Архітектурна 

графіка” творчий процес управляється і регулюється і дозволяє 

студенту накопичувати основи майстерності для архітектурно-

проектної діяльності. 

В методичну основу творчого метода закладено принцип 

комплексного підходу в сприйнятті архітектури, як системи зі всіма 

її закономірностями: суспільство – природа – архітектура. Тобто, 

об’єкт розглядається в контексті з оточуючим середовищем, по 

принципу цілісності і розкриває задум теми в об’ємі, просторі і часі. 

Такий підхід ґрунтується на методі проблемного проектування і 

творчого удосконалення. 

Етапи виконання практичних робіт: 

I. Інформаційний збір матеріалу та орієнтування по темі, 

творчий пошук; 

II. Творча ескізна розробка завдання; 

III. Графічне виконання практичних робіт; 

IV. Підготовка звіту з виконання практичних робіт. 

V. Залік 

 

3. Практичні заняття. Вправи 

 

Змістовий модуль 1. Основи теорії графічного 

моделювання в архітектурі та містобудуванні 

 

Тема 1. Види емоційного сприйняття, властивості об’єкту 

Кількість годин по темі – 2 

Поточне тестування за темою 1 –2 балів 

Рекомендована кількість вправ – 1 

Вправа. Творче відображення фантазії. Виконується клаузура на 

форматі паперу А-4, на тему: „Передача графічними  

засобами  відчуття психологічного стану людини, властивість її 

характеру, сприйняття оточуючого середовища та ін”. 
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Етапи виконання роботи: 

Творчий пошук передачі відчуття психологічного стану людини. 

Графічне оформлення творчого задуму на форматі паперу А-4. 

Методичне забезпечення: 

Рекомендована література: 

Базова: 5,9, 10, 12 ,23 ,24,26 

Допоміжна:3, 9,13. 

Періодична: перелік на час видання 

Рекомендації до виконання . Дивись приклади і аналітичну схему.  

Схема творчого пошуку ідей і задуму 

 

По розташуванню композиції 

а). Горизонтальне                                      б). Вертикальне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклади студентських думок: кохання, щастя, агресія 

 

1. Постановка і досягнення мети під час творчого пошуку  

 

2. Інформа- 

ція з 

програм 

навчальног

о процесу 

3. Методо-

логія 

виконання 

завдання 

4. Інтуїція 

та емоції 

сприйняття 

5. Досвід, 

майстер- 

ність, 

засвоєння 

техніки 

виконання 

5. Концентрація вольових зусиль 
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Тема 4. Засоби і прийоми графічного зображення:  

лінійне, тональне, кольорове та інші  

Кількість годин по темі – 2 

Поточне тестування за темою 4 – 15 балів 

Рекомендована кількість вправ –1 

Вправа. Створити композицію стрічкового орнаменту, який можна  

використати при оздобленні будівлі. Виконати його у різних  

видах графічної техніки: лінійній, тональній, кольоровій. 

Етапи виконання роботи: 

Творчий пошук композиції орнаменту. 

Графічне оформлення творчого задуму:  

орнамент в лінійній техніці;  

орнамент в тональній техніці; 

орнамент в кольоровій техніці. 

Методичне забезпечення 

Рекомендована література 

Базова: 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 26 

Допоміжна:3, 4, 6, 9, 10, 13 

Періодична: перелік на час видання 

Рекомендації до виконання вправи. 
При виконанні вправи використати одну композицію орнаменту 

для різних технік. Роботи виконати на форматах паперу А-4. 

Виконувати з МВ 03-06-15 по технікам виконання 

Приклади по техніці виконання:  

а) лінійна     б) кольорова  
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по виду орнаменту і техніці виконання: 

 рослинний  

лінійна 

 

тональна 

 

кольорова  
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Змістовий модуль 2. Виконання зображення на різних 

стадіях архітектурного проектування. Шрифти. 

Ілюстративне зображення. 

 

Тема 1. Зарисовка і стилізація рослини (рослин). Антураж  

Кількість годин по темі – 2 

Поточне тестування за темою 1: 5-7 балів 

Рекомендована кількість вправ – 1 або 2 

Вправа1. Виконати зарисовку рослини (рослин) на прикладі дерева, 

його листка, плоду (при наявності), частини стовбура.  

Етапи виконання роботи: 

Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму. 

Методичне забезпечення 

Рекомендована література 

Базова:2 ,3, 5, 7, 10, 13,14, 16, 1,, 23, 24, 26  

Допоміжна 1,:2, 6, 9, 10,13, 15 

Періодична: перелік на час видання 

Рекомендації до виконання вправи.  
Рекомендована робота на пленері на форматі паперу А-4. 

Застосувати матеріал з МВ 03-06-16 з антуражу і стафажу. 

 

Приклади зарисовок та стилізації: 

а) рослини: кущ і дерево               б) елементи рослин:стовбур, гілка  
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зарисовка і стилізація 

Вправа 2. Виконати стилізацію зарисовки рослин (конструктивну, 

силуетну, ажурну). 

Етапи виконання роботи: 

Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму.  

Методичне забезпечення 

Рекомендована література 

Базова: 3, 5, 14,  

Допоміжна: 1 ,2, 6, 9, 10, 13, 15 

Рекомендації до виконання вправи :Стилізацію рослин виконати в 

лінійній техніці на підставі натурних зарисовок з попередньої 

вправи на форматі паперу А-4.  

Приклади стилізації: 

а) конструктивна    б) сілуетна  
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Приклади стилізації в різних техніках виконання: 

а)комбінована     б)лінійна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Зарисовка і стилізація людини (людей). Стафаж 

Кількість годин по темі – 2  

Поточне тестування за темою 2: 5-7 балів 

Рекомендована кількість вправ – 1 або 2 

 

Вправа 1. Виконати зарисовку людини (людей) у різних ситуаціях 

подій. 

Етапи виконання роботи: 

Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму . 

Методичне забезпечення 

Рекомендована література 

Базова: 3, 5, 14 

Допоміжна: 1 ,2, 6, 9, 10, 11, 13, 15 

Періодична: перелік на час видання 

Рекомендації до виконання вправи. Зарисовку виконати в лінійній 

або тональній техніці на форматі паперу А-4. Застосувати матеріал з 

МВ 03-06-16 з антуражу та стафажу. 
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Приклади 

а) лінійна    б) тональна 

Вправа 2. Виконати стилізацію людини (людей) на фоні умовного 

оточуючого середовища у різних ситуаціях руху, намірів, тощо. 

Етапи виконання роботи: 

Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму.  

Методичне забезпечення 

Рекомендована література 

Базова: 3, 5, 14 

Допоміжна: 1 ,2, 6, 9, 10, 11, 13, 15 

Нормативно-технічна: 27 

Періодична: перелік на час видання 

Рекомендації до виконання вправи: Стилізацію людей виконати в 

довільній техніці: лінійній, тональній або комбінованій на форматі 

А-4. Застосувати матеріал з МВ 03-06-16 з антуражу та стафажу. 

 

Тема 3. Шрифти. Види, побудова, розробка і застосування 

Рекомендована кількість годин - 2 

Поточне тестування за темою 3 – 5 балів 

Рекомендована кількість вправ – 1 або 2 

Вправа 1. Написання слів різними видами шрифтів, які створюють 

відчуття відповідності значенню слова. 
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Приклади 

Етапи виконання роботи: 

Творчий пошук.  

Побудова та компонування слів.  

Графічне оформлення творчого задуму. 

Методичне забезпечення 

Рекомендована література 

Базова:1, 3, 4, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 28 

Допоміжна: 3, 9 

Нормативно-технічна: 10, 11, 13, 23 

Рекомендації до виконання вправи.  
Виконати в довільній техніці: лінійній, тональній, кольоровій або 

комбінованій у відповідності сприйняття змісту слова. При 

компонуванні на аркуші розташувати не менше 5-7 слів. 

Допускається напис слів на різних мовах на форматі паперу А-4. 

Застосувати матеріал з МВ 03-06-17 по шрифтам. 

Вправа 2. Розробити індивідуальний вид шрифту: абетку і 

цифровий ряд. 

Етапи виконання роботи: 

Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму.  

Методичне забезпечення 

Рекомендована література 
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Базова: 1, 3, 4, 7, 8, 11, 15, 16, 17 

Допоміжна: 3, 9.  

Нормативно-технічна: 10, 11, 13, 23 

Періодична: перелік на час видання 

Рекомендації до виконання вправи.  
Рекомендовані: екскурсія в музей по темі: „Друк”; індивідуальне 

навчально-дослідне завдання (реферат) в якості індивідуальної 

роботи до виконання цієї вправи на форматі паперу А-4. 

Застосувати матеріал з МВ 03-06-17 та МВ 03-06-18 по шрифтам. 

Приклади індивідуального виду шрифту: 

Тема 4. Види ілюстративного зображення (назва, плакат, 

реклама, обкладинка та інше) 

Рекомендована кількість годин - 2 

Поточне тестування за темою 3 – 5 балів 

Рекомендована кількість вправ – 1 або 2 

Вправа. Застосування шрифтів при оформленні документів 

(надписи архітектурно-будівельних креслень, заповнення штампів, 

надписи на обкладинках, плакати, тощо).  

Етапи виконання роботи: 

Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

Методичне забезпечення 

Рекомендована література 

Базова:1, 4, 6, 13, 14, 21, 23 

Допоміжна: 3, 9  

Нормативно-технічна: 10, 11, 13, 17, 23  

Періодична: перелік на час видання  

Рекомендації до виконання вправи.  
Виконується послідовно: після завершення креслень: 

ортогонального та демонстраційного, при оформленні звіту з 

практичних робіт і в якості самостійної роботи на форматі у А-4. 

Допускається електронний варіант. Застосувати матеріал з МВ 03-

06-17 та МВ 03-06-18 по шрифтам; МВ 03-06-15 з технік виконання, 

МВ 03-06-16 з антуражу та стафажу. 

 

 

Приклади оформлення: 

а) оголошення    б) обкладинки книги 
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в) обкладинки звіту з практичних робіт в електронному варіанті 

 

Змістовий модуль 3. Методи зображення будівель і  

споруд, їх елементів в архітектурному-будівельному 

кресленні.  

 

Тема 1.Експромт-ідея. Клаузура. 

Кількість годин по темі – 2 

Поточне тестування за темою 1 – 2-5 балів 

Рекомендована кількість вправ – 1-2 

Вправа 1. Розробити експромт-ідею проектного задуму малої за 

об’ємом будівлі. 

Етапи виконання роботи: 

Інформаційний збір матеріалу та орієнтування по темі.  

Творчий пошук. 

Творча розробка та ескіз задуму. 

Графічне виконання практичних робіт, клаузура, експромт-ідея. 

Компонування креслень.  

Методичне забезпечення 

Рекомендована література:  

Базова: 3, 4, 6, 7 ,11, 14, 17, 21, 22, 25, 26, 27 

Допоміжна: 2, 5, 6, 9, 10 

Нормативно-технічна: 4, 5 
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Періодична: перелік на час видання  

Рекомендації до виконання вправи. Виконати в довільній техніці: 

лінійній, тональній, кольоровій або комбінованій у відповідності до 

передачі задуму на любому папері формату А-4. МВ 03-06-19. 

Приклади експромт – ідеї:  

а)пошук      б) ескіз 

Приклад послідовності розробки ескізу: 

Перший етап      Другий етап 

Третій етап      Четвертий етап 

 П'ятий етап 
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П”ятий етап    Приклад оформлення вправи 2 

 

Вправа 2. Розробити клаузуру проектного задуму будівлі, малої за 

об’ємом (наприклад: малоповерховий житловий будинок, парковий 

павільон, зупинка для автотранспорту в місті і т.п. ). 

Етапи виконання роботи: 

Створити ескіз або застосувати з попередньої вправи. 

Графічне оформлення творчого задуму. 

Методичне забезпечення 

Рекомендована література 

Базова:3, 4, 6, 14, 15 ,26, 27 

Допоміжна:1, 6, 10, 11, 12 

Нормативно-технічна:1-27 

Періодична: перелік на час видання 

Рекомендації до виконання вправи.  
Допустимо, з навчальною метою, розробити клаузуру об'єкту 

згідно роздаткового матеріалу на форматі А-4 у графічному складі: 

план, архітектурний розріз, фасади, схема плану благоустрою під 

забудову (при необхідності).Приклади розміщено в МВ 03-06-14 з 

самостійних робіт. МВ 03-06-19. 

Тема 2. Ортогональне креслення 

Кількість годин по темі – 10 

Поточне тестування за темою 1 –10 балів 

Рекомендована кількість вправ – 4 

Вправа. Розробити архітектурно-будівельне креслення будівлі, 

малої за об’ємом, на підставі виконаного завдання в попередніх 

вправах у складі:  

креслення плану будівлі. Улаштування обладнання і меблів. 
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Креслення розрізу будівлі. 

Креслення фасаду будівлі. 

Креслення генплану ділянки під забудову будівлею. 

Етапи виконання роботи: 

Графічне оформлення проекту будівлі, малої за об'ємом, у складі 

згідно завдання вправи, на форматі А-3 в олівці.  

Методичне забезпечення 

Рекомендована література 

Базова: 3, 4, 6, 14, 15, 22, 27 

Допоміжна: 1, 6, 10, 11, 12 

Нормативно-технічна: 1-27 

Періодична: перелік на час видання  

Рекомендації до виконання вправи. Архітектурно-будівельне 

креслення, з навчальною метою, розробляється згідно роздаткового 

матеріалу. Вибір здійснюється студентом. По завершенню вправи, 

виконати ксерокс з креслень для звіту. МВ 03-06-19. 

Приклад оформлення ортогонального креслення 
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Тема 2. Архітектурно-демонстраційне креслення 

Кількість годин по темі  – 6 

Поточне тестування за темою 1 – 10 балів 

Рекомендована кількість вправ – 4 

Вправа. Художньо-графічне оформлення креслень будівлі, малої за  

об’ємом (за попередньою вправою). 

Етапи виконання роботи: 

Продовжити виконання роботи з попередньої вправи на 

креслярському папері формату А-3. 

Графічно-художнє оформлення креслень проекту будівлі  

Методичне забезпечення 

Рекомендована література 

Базова: 1-28 

Допоміжна:1-15 

Нормативно-технічна:1-27 

Періодична: перелік на час видання  

Рекомендації до виконання вправи.  
Графічно-художнє оформлення креслень проекту будівлі 

виконати у графічній техніці за вибором студента (тональній, 

кольоровій та іншій техніці). у складі згідно завдання з попередньої 

вправи, на форматі А-3. МВ 03-06-19. 

 

4. Оформлення звіту з практичних робіт 
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Підсумком практичних робіт з вивчення дисципліни 

”Архітектурна графіка” є складання звіту з виконання графічних 

практичних робіт за темами, вказаними у робочій програмі у 6 

розділі.  

Контроль за виконанням завдань роботи здійснюється 

викладачем під час практичних занять з відповідної теми. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку кількості 

запланованих вправ. 

Звіт включає: план-зміст, основну частину, яка складається з 

графічних практичних робіт, список літератури.  

Захист звіту відбувається у терміни до початку сесії. 

 

5. Методи контролю 

 

Поточний контроль передбачає опитування по окремим темам, 

спостереження за ходом виконання вправ, аналізом виконаного 

завдання і його оцінки, загальним звітом. 

Підсумковий контроль відбувається шляхом отримання 

студентом заліку за результатами виконання практичних робіт 

згідно завданнь у формі звіту з включенням практичних робіт, 

виконаних під час аудиторних занять, самостійної роботи і за 

їндивідуальним навчальним завданням; по стану відвідування 

аудиторних занять; при потребі – контрольному  опитуванні. 

Засоби діагностики якості навчання: а) виконання практичних 

вправ, згідно поставлених завдань; б) контрольні питання, які 

вивчаються під час самостійної роботи; в) проведення заліку. 

Для діагностики знань використовується Європейська кредитно-

трансферна система організації навчального процесу за 100-

бальною шкалою оцінювання, рекомендованою робочою 

програмою 2013 р. 

 

6. Рекомендована література 

Базова 
1. Авдотъин Л.Н. Технические средства в архитектурном проектировании. 

– М.: Высшая школа, 1986. – 312 с. 

2. Агранович-Пономарева Е.С. Архитектурная колористика. : Практикум: 

Учебное пособие/Е.С. Агранович-Пономарева, А.А. Литвинова. – Минск: 

УП Технопринт,-2002.- 122с. 
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3. Архитектурное черчение:/ Пер. со слоц. Я.Антал, Л.Кушнир, И.Сламень, 

Б.Гавранкова. – К.: Будівельник, 1980. -128 с.  

4. Архитекурное черчение: Справочник/ Д.И.Ткач, Н.Л.Русскевич, 

.Р.Ниринберг, М.Н.Ткач./ Под ред. Д.И.Ткача. – К.: Будівельник, 1991.-272 

с . 

5. Барщ А.О. Наброски и зарисовки.- М.: Изд.-во „Искусство”, 1970 

6. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных 

чертижей: Справочное пособие.- М.: ООО ” Издательство «Архитектура»-

С”, 2004.-144 с. 

7. Георгиевский О.В. Ходожественно-графическое оформление 

архитектурно-строительных чертижей: Учебное пособие. - М.: ООО ” 

Издательство «Архитектура»-С”, 2004.-80с. 

8. Декоративные шрифты: Для худ.-оформ. работ /Сост.Г.Ф. Кликушин-

М.: «Архитектура-С», 2005.- 288 с. 

9. Зайцев К.Г. Графика и архитектурное творчество. – М.: Стройиздат, 

1979. - 160 с. 

10. Зайцев К.Г. Современная архитектурная графика: Учебное пособие для 

вузов спец. „Архитектура”. – М.:  Стройиздат, 1970. - 203 с. 

11. Климухин А.Г. Тени и перспектива: Уч. пособие для вуза. – М.: 

Стройиздат, 1967. - 200 с. 

12. Костенко А.Я. Средства информации в архитектуре. - К.: Будівельник, 

1984. - 111 с. 

13. Кудряшов К.В, Байзетцер Л, Проблемы изобразительного языка 

архитектора – М.: Стройиздат, 1985.- 240с. 

14. Кудряшов К.В. Архитектурная графика: Учебное пособие для вузов – 

М.: Стройиздат, 1990.- 312с. 

15. Михайленко И.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та 

комп’ютерна графіка: підручник для студ. вищих закл. освіти / За 

ред.В.Є.Михайленко.-К.: Каравелла, 2003.- 344 с. 

16. Основы архитектурной композиции: Учеб. пособие для вузов спец. 

"Архитектура"./ Тиц А.А. и др. –К.: "Вища школа", 1976. – 256 

17.Строительное черчение и рисование. / Под общ. ред. Б.В.Будасова –М.: 

Стройиздат, 1981. – 446 с. 

18.Окарский О.В. Шрифты - алфавиты для рекламных и декоративно-

оформительских работ. – К.: Реклама, 1984.- 152 с. 

19.Пронин Е.С. Теоретические основы архитектурной 

комбинаторики:Учеб. для вузов: Спец. „Арх-ра” Е.С.Пронин.-

М.:”Архитектура” – С, 2004.-232с.. 

20. Романычева Э.Т., Соколова Т.Ю., Шандурина Г.Ф.  Инженерная и 

компьютерная графика.-М.: ДМК Пресс, 2001.-252с. 

21. Рускевич Н.Л., Ткач Д.И., Ткач М.Н. Справочник по инженерно-

строительному черчению.: К.: Будівельник, 1987 
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22. Семенов В.Н. Унификация и стандартизация проектной документации 

в строительстве. – Л.: Стройиздат. Ленинград. отд-ние, 1985. -224с. 

23. Соболев Н.А. Общая теория изображений: Учебное пособие. - М.: ООО 

” Издательство «Архитектура»-С”, 2004.- 672с. 

24. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: 

Учебное пособие.-М.: Изд.центр «МарТ», -2003.- 288с. 

25.Хаскин А.М. Черчение.- К.: Вища школа. Головное издат-во,1986.- 447 

с. 

26.Шимко В.Т., Гаврилина А.А. Типологические основы художественного 

проектирования архитектурной среды: Учеб. пособие.-М.: „Архитектура”-

С, 2004.-104 с. 

27.Штейнберг А.Я. Методы и инструменты архитектурного 

проектирования. – К.: Будівельник, 1977. – 104 с. 

28.Чернихов Я.Г., Соболев Н.А. Построение шрифтов / Стереотипное 

издание-М.:ООО ” Издательство «Архитектура»-С”, 2005.-116 с.  

 

Допоміжна 

1.Благоустройство сел. Госстрой УССР. Киек «Будівельник», 1977.- 168с. 

2.Бархин М.Г. Методи работы зодчего: Из опыта советской архитектуры 

1917-1957гг. -М: Стройиздат, 1981. -216 с. 

3.Боумен, Уильям Дж. Графическое представление информации./ Пер. с 

англ. М.: Мир, 1971.- 225 с. 

4. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования. 

Моделирование материалов и биоформ.- Киев: Вища школа. Головное изд-

во, 1982. – 152с. 

5.Глазунов Е.А, Четверухин Н.Ф. Аксонометрия. – М.: ГИТТЛ ,1953. – 

291с.   

6.Грайс Д. Графические средства персонального компьютера. /Пер. с англ. 

М.: Мир.-1989.-373 с. 

7. Иконников А.В. Архитектура города. Эстетические проблемы 

композиции. – М.: Стройиздат, 1972. – 213 с. 

8.Келер В, Луккар Г.В. Свет в архитектуре. Свет и цвет, как средства 

архитектурной выразительности. – М.: Стройиздат, 1961. – 182 с. 

9.Костенко А.Я. Средства информации в архитектуре. - К.: Будівельник, 

1984. - 111 с.  

10 Кринский В.Ф., Колбин В.С. Ламцов И. В. И др. Введением в 

архитектурное проектирование.- М.: Стройиздат, 1974 

11. Нойферт П. Строительное проектирование. В двух томах. М.: 

Стройиздат, 1965 

12. Самойлович В.П.Народное архитектурное творчество. Киев. 

Будівельник,1977. 
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13.Тиц А.А, Воробьева Е.В. Пластический язык архитектуры. – М.: 

Стройиздат, 1986. -312с. 

14. Цыганкова Э.Г. У истоков дизайна. – М.: Наука, 1977 

15. Шматов В.П. Благоустройство приусадебных участков. 

Россельхозиздат,1985. 

 

Нормативно-технічна 

1. ДСТУ Б А 2.4-2-95 Умовні графічні значення і зображення елементів 

генеральних планів та споруд транспорту. 

2. ДСТУ Б А 2.4-6-95 / ГОСТ 21.508-93 / Правила виконання робочих 

креслень генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних 

об'єктів. 

3. ДСТУ Б А 2.4-7-95 / ГОСТ 21.501-93 /, СПДБ. Правила виконання 

архітетурно-будівельних робочих креслень.-К.:Держкоммістобудування 

України.1996. 

4. ДСТУ Б А.2.4-11-95 Правила виконання ескізних креслень загальних 

видів нетипових виробів. 

5. ГОСТ 28984 -91 Модульная координация размеров в строительстве. 

Основные положения 

6. ДСТУ Б А.2.4-4-95. Система проектної документації для будівництва. 

Основні вимоги до робочої документації. 

7. ДСТУ Б А. 2.4-5-95. Система проектної документації для будівництва. 

Загальні положення. 

8. ГОСТ 21.001-77. СПДС. Общие положения. 

9. ГОСТ 21-101- 93. СПДС. Основные требования к рабочей 

документации. 

10. ГОСТ 21.102 - 79. СПДС. Общие данные по рабочим чертежам. 

11. ГОСТ 21.103- 78. СПДС. Основные надписи. 

12. ГОСТ 21.104 -79. СПДС. Спецификации. 

13. ГОСТ 21.105-79. СПДС. Нанесение на чертежах размеров, надписей, 

технических требований и таблиц. 

14. ГОСТ 21.201 -78. СПДС. Правила оформления внесения  изменений в 

рабочую документацию. 

15. ГОСТ 21.202 – 78.СПДС.Правила оформления привязки проектной 

документации.  

16. ГОСТ 21.204 – 81. СПДС. Паспорта строительных рабочих чертежей 

зданий и сооружений. 

17. ГОСТ 2.105 – 79* (СТ. СЭВ 2667 - 80). ЕСКД. Общие требования к 

текстовым документам. 

18. ГОСТ 2.109 - 73* (СТ. СЭВ 858 – 78 и СТ. СЭВ 1182 - 78). ЕСКД. 

Основные требования к чертежам. 
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19. ГОСТ 2.114 – 70 *. ЕСКД. Технические условия. Правила построения, 

изложения и оформления. 

20. ГОСТ 2.301 – 68* (СТ. СЭВ 1181 – 78 ). ЕСКД. Форматы. 

21. ГОСТ 2.302 – 68* (СТ. СЭВ 1181 – 78 ). ЕСКД. Масштабы. 

22. ГОСТ 2.303 – 68* (СТ. СЭВ 1178 – 78 ). ЕСКД. Линии. 

23. ГОСТ 2.304 – 81 (СТ. СЭВ 851 – 78 – СТ. СЭВ 855 – 78 ). ЕСКД. 

Шрифты чертежные.  

24. ГОСТ 2.305 -68 88. ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения. 

25. ГОСТ 2.306 – 68* (СТ. СЭВ 860 - 78). ЕСКД. Обозначения графических 

материалов и правила их нанесения на чертежах. 

26. ГОСТ 2.307 – 68* (СТ. СЭВ 1976 – 79, СТ. СЭВ 2180 - 80). ЕСКД. 

Нанесение размеров и предельных отклонений. 

27. Нормали архитектурно-планировочных елементов жилых и 

общественных зданий с учетом использования их инвалидами. Пособие по 

проектированию / Под ред. В.В.Куцевича.- К.: КиевЗНИИЭП, 1999.  

 

Методична 
1.Методичні вказівки МВ03-06-14 до виконання самостійної роботи 

навчання / Н.І. Бакун. – Рівне, НУВГП, 2014. – 30с. 

2. Методичні вказівки МВ03-06-15 до виконання практичних і самостійних 

робіт по темі „Техніки і методи зображення” / Н.І. Бакун. – Рівне, НУВГП, 

2014. – 23 с. 

3. Методичні вказівки МВ03-06-16 до виконання практичних і самостійних 

робіт „Антураж , стафаж та їх елементи” / Н.І. Бакун. – Рівне, НУВГП, 

2014. – 29с. 

4. Методичні вказівки МВ03-06-17 до виконання практичних і самостійних 

робіт за темою „Шрифти” / Н.І. Бакун. – Рівне, НУВГП, 2014. – 29с. 

5. Методичні вказівки МВ03-06-18 до виконання практичних занять за 

темою„Шрифти” ( „Зодчий” і „Романський”) / Н.І. Бакун. – Рівне, НУВГП, 

2014. – 26с. 

6. Методичні вказівки МВ03-06-19 до виконання практичних і самостійних 

робіт за темою „Елементи ортогонального і демонстраційного креслення” / 

Н.І. Бакун. – Рівне, НУВГП, 2014. – 31с. 

 

Періодична 

Перелік видання періодичної преси згідно каталогів її випуску. 

 
 

7. Інформаційні ресурси 
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 

1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і 

магістра напряму 1201 „Архітектура” (Київ, 2007 р.) 
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2. www.tspu.edu.ua/кредитно-модульна система 

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

т. 22-25-39 

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

т. 22-70-63 

5. Міська бібліотека – м. Рівне, вул. Гагаріна, 67, т. 24-12-47  

6. http://www.meta.ua 

7. http://www. Google. com.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


