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1. Загальні положення 

 

Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з 
дисципліни ”Архітектурна графіка” призначені для студентів за 

напрямом підготовки 6.060102 „Архітектура” для спеціальностей 

6.120100 “Архітектура будівель і споруд” та 6.120103 „Дизайн 

архітектурного середовища” 1-го семестру, денної форми навчання, 

факультету будівництва та архітектури. 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. Її мета - допомогти студенту виконати самостійні 
роботи відповідно до тем дисципліни.  

Методичні вказівки складаються з методичної, практичної і 
теоретичної частин, додатків. Вони є складовою частиною 

методичних розробок з дисципліни „Архітектурна графіка”. При 

виконанні вправ рекомендується звертатися і до інших методичних 

розробок з дисципліни, у відповідності до тем.  

 

2. Методичні вказівки до виконання самостійних 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. Дозволяє 
студенту накопичувати основи майстерності для подальшої 
архітектурно-проектної діяльності. 

В методичну основу творчого метода закладено принцип 

комплексного підходу в сприйнятті архітектури, як системи зі всіма 
її закономірностями: суспільство – природа – а р х і т е к т у р а. 
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 і застосовується при виконанні 
практичних вправ. 
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Етапи виконання самостійної роботи: 

I. Інформаційний збір матеріалу та орієнтування по тем 

завдання; творчий пошук; розробка ескіз-ідеї. 
II. Творча розробка ескізного креслення. 

III. Графічне виконання практичної роботи; 

IV. Підготовка звіту з виконання практичних робіт. 
V. Залік 

Творчий пошук варіантів е с к і з – і д е ї. (Не менше трьох.) 

Первісне ескізне креслення. Розробляють ескіз від руки, без 
креслярських інструментів, одразу в завершеному варіанті, в любій 

техніці. Виконують на папері з гладкою, дрібно фактурною 

поверхнею /ватман, калька, тощо/. Здійснюють візуальний аналіз. 
Графічно оформляють задум. 

Рекомендується вивчити: експозиції найкращих робіт студентів, 

еталони проектів і робіт, методичні вказівки, планувальні нормалі, 
тощо; ознайомитись із спеціальною літературою по темі задуму з 
виконанням замальовок; використати технічні засоби інформації 
/кіно, діафільми, телебачення, слайди, ІНТЕРНЕТ, учбові 
кінофільми, тощо. 

У вправах з ескізного креслення зображаються: планувальні осі з 
позначкою кроків і прольотів; розміри прив’язок до осей несучих 

опор /конструкцій/; ланцюжки зовнішніх і внутрішніх розмірів; 

площі приміщень; висотні відмітки; необхідні надписи і експлікації. 
Під час творчого пошуку і розробок важливим є навик 

поєднання зовнішнього і внутрішнього сприйняття для створення 

композитної цілісності. Проектній моделі надають властивості: 
інтелектуальності, інтуїції, логіки і емоцій. Прийняте рішення 

обґрунтовується гіпнотично, емпірично і теоретично. Абстрагується 

з конкретною метою композиційної гармонізації форм і пропорцій 

об’єкту задуму. В архітектурній діяльності основним видом 

графічного зображення задуму є креслення. 

Рекомендований розподіл годин самостійної роботи студентів, 

який становить 74 години на час видання МВ:  

• підготовка до аудиторних занять – 17 години; 

• підготовка до контрольних заходів – 18 годин; 

• самостійна робота над курсом – 39 годин. 

Загальна кількість годин з дисципліни -108 годин.  
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Графік виконання самостійної роботи 

Таблиця 1. 

Види 

самостійних 

робіт за 

темами 

Год
ини 

Семестр 1-ий 

Строки виконання самостійної роботи  

Назва періоду навчання-тижні місяців 

1,

2 

 

3,

4 

5,

6 

7,

8 

9,

10 

11

12 

13

14 

15

16 

17 

З.м.1. Тема 2. 4 +         

Тема 3. 6 + +        

Тема 4. 6  + +       

З.м.2. Тема 1 4   + +      

Тема 2 4    + +     

Тема 3 6     + +    

Тема 4. 6      + +   

З.м.3. Тема 1 6       + +  

Тема 2 16        + + 

Тема 3 18         + 

Разом 74         за
лі
к 

 

3. Методи контролю 

Контроль самостійної роботи з виконання практичних робіт 
здійснюється за допомогою їх перевірки за критеріями кредитно-

модульної системи зі 100-бальною шкалою оцінювання. Звіт. 
 

4. Структура самостійної роботи 

Змістовий модуль 1. Основи теорії графічного 

моделювання в архітектурі та містобудуванні 
Тема 2. Загальна теорія графічного зображення. Оснащення 

архітектурної праці 
Кількість годин по темі – 4 

Поточне тестування за темою 2 – 5 

Ознайомлення із загальною теорією графічного зображення. 

Оснащення архітектурної праці (інструменти, матеріали, засоби, 

обладнання та інше). Збір інформації з різних видів графічної 
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техніки (з літературних джерел: технічних, періодичних та ін.; на 
прикладах, зразках та ін.). Рекомендовано індивідуальне навчальне 
завдання (реферат). 

Рекомендації до виконання вправи. 
Реферат на тему: „Оснащення архітектурної праці. Види 

графічної техніки” оформляється на аркушах паперу формату А-4 

або в зошиті, о обсязі 3-5 стор. Подається на перевірку викладачеві. 
Тема 3. Властивості архітектурного об′єкту. Його зображення. 

Типи і види ліній 

Кількість годин по темі – 6 

Поточне тестування за темою 3 – по 2 бали за вправу. 
Рекомендована кількість вправ – 6-8 

Вправа 1. Накреслити типи і види ліній на форматі паперу А-4, в 

туші, у відповідності до діючого ГОСТУ, в табличній формі. та 
довільній 

Етапи виконання роботи. Творчий пошук задуму. Графічне 
оформлення завдання на форматі А-4. 

Методичне забезпечення. Рекомендована література: 
Базова:3,7,8,10. 

Допоміжна:10,12,15,22. 

Нормативно-технічна:22. 

Рекомендації до виконання вправи. Приклади. Література  
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Вправа 2. Накреслити умовні графічні зображення архітектурно-

будівельного креслення, у відповідності до діючих ДСТУ, ГОСТ, 

нормалей та інших нормативних вимог. в табличній формі, в олівці, 
на креслярському папері.  
Етапи виконання роботи. Графічне оформлення завдання на 
форматі А-4. 

Методичне забезпечення. Рекомендована література: 
Базова:3,7. 

Допоміжна:13,18,19. 

Нормативно-технічна:1,3,4,25,27. 

Рекомендації до виконання вправи. Робота виконується. в 

табличній формі, в олівці, на креслярському папері формату А-4.  

 

Вправа 3. Розробити і виконати дві геометричні площинні 
композиції, які передають стан статики і динаміки за допомогою 

різних видів ліній по тональності та товщині. Графічно оформити, в 

туші, на форматі паперу А-4. 

Етапи виконання роботи.. Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму на форматі А-4. 

Методичне забезпечення. Рекомендована література: 
Базова:3,6,7,9. 

Допоміжна:3,16,17,21,22. 

Періодична: на час видання. 
Рекомендації до виконання вправи. Приклади. Література. 

Приклади  
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Вправа 4. Виконати три варіанти розтяжки: в олівці, туші, акварелі. 
Композиція заповнення площин довільна.  

Етапи виконання роботи. 

Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму.  

Методичне забезпечення. 

Рекомендована література: 
Базова:7,9,10. 

Допоміжна:8,12,15,16,22  

Рекомендації до виконання вправи. Робота виконується на 

креслярському папері формату А-4 із застосуванням різних 

інструментів і матеріалів.  

Приклади варіантів композицій 
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Вправа 5 . Виконати кольоровий спектр у довільній композиції, в 

акварелі. Скласти композиційну таблицю переплетінь (по вертикалі 
і горизонталі) з семи кольорів методом лессіровки. 

Етапи виконання робот.: Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму.  

Методичне забезпечення. Рекомендована література: 
Базова:4,7. 

Допоміжна:3,16,18,20,21,22. 

Рекомендації до виконання вправи. Роботи виконуються на 
креслярському папері формату А-4 акварельними фарбами методом 

відмивки. Приклади тскомпозиці спектру та лессіровки. 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа.6. Виконати зарисовку фасаду існуючої будівлі з 
відображенням світлотіні в різні періоди доби (ранок, полудень, 

вечір). 

Етапи виконання роботи. Творчий пошук композиції задуму.  

Графічне оформлення творчого задуму Методичне забезпечення. 

Рекомендована література: 
Базова:1,2,3,6,7. 

Допоміжна:1,8,9,12,13,18,21. 

Рекомендації до виконання вправи. Робота виконується  в 

площинному зображенні, на креслярському папері, в олівці або в 

тональньній відмивці, з позначками орієнтації фасаду (північ, 

південь і т.д.), часу спостереження на форматі паперу А-4.  
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Приклади утворення тіней на фасаді 

Вправа 7 .Оформити фасад будівлі в кольорі з графічними 

елементами, у відповідності до умовних позначень будівельних 

матеріалів. 

Етапи виконання роботи. Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму на креслярському папері 
формату А-4.  

Методичне забезпечення. Рекомендована література. 
Базова:1,2,3,5,7,8,9. 

Допоміжна:4,8,9,16,18. 

Нормативно-технічна:16,25. 

Рекомендації до виконання вправи. Вправа виконується в 

акварельній відмивці, з графічним оформленням в олівці. З 

елементами чорно-білої графіки. Для виконання вправи видається 

завдання і рекомендовані умовні графічні і кольорові акварельні 
позначення в сучасній архітектурній графіці при оформленні 
креслень. А саме:  

природнє каміння - сепія; керамічна кладка ( цегла, черепиця та 
інші) - кіноварь; скло та інші прозорі матеріали - зелений; бетон та 
залізобетон - сіро-голубий; асбестоцементні листи (шифер) – сепія; 

деревина - сієна; штукатурка – охра; гідроізоляційний матеріал - 
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чорний; пластмаса – 

відповідний окрас фарби; 

метал - голубий (кобальт); 
рослинний шар грунту – сієна 

жжена; трава – світло зелений; 

пісок – сіро-жовтий; рідина – 

синій; лицювання – колір 

матеріалу; шлак – темно-сірий. 

Графічне позначення у 

відповідній літературі: 
Архитектурное черчение: /Пер. 

со слоц. Я. Антал, Л. Кушнир, 

И. Сламень, Б. Гавранкова.–К.: 

Будівельник, 1980 Петришин 

Г.П., Обідняк М.М. 

Архітектурна графіка: 

 Навч.посібник Львів: Видав. 

„РАСТР-7”,2009. 

 

 

Змістовий модуль 2. Виконання зображення на різних 

стадіях архітектурного проектування. Шрифти 

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

Кількість годин по темі – 4. 

Поточне тестування за темою 1 – 5-7 балів. 
Рекомендована кількість вправ – 2. 

Вправа.1. Виконати зарисовку рослини (рослин) на прикладі 
дерева, його листка, плоду (при наявності), частини стовбура - в 

кількох варіантах. Рекомендована робота на пленері.  
Етапи виконання роботи.. Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму.  

Методичне забезпечення. Рекомендована література: 
Базова:2,7,9. 

Допоміжна:1,2,12,16,21,22. 

Рекомендації до виконання. Робота виконується на форматі А-4, в 

довільній техніці. 
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Приклади зарисовок і стилізації дерев, квітів,кущів 
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Вправа.2. Виконати стилізацію зарисовки рослин (силуетно, 

конструктивно, ажурно). 

Рекомендована робота на пленері 
Етапи виконання роботи.. Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму. на креслярському папері 
формату А-4.  

Методичне забезпечення. Рекомендована література: 
Базова: 1,2,7,9. 

Допоміжна: 2,12,16,22. 

Рекомендації до виконання. Робота виконується на креслярському 

папері формату А-4, в довільній техніці, в кількох варіантах.  

 

Приклади стилізації рослин та їх застосування в творчості 
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Приклади зарисовки дерев по Барщу О.Й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)рисунок..   б)зарисовка.  в)начерк (накид). 
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Тема 2. Зарисовка і стилізація людини (людей). Стафаж 

Кількість годин по темі – 4. 

Поточне тестування за темою 2 – 5-7 балів.  
Рекомендована кількість вправ – 2. 

Вправа1. Виконати зарисовку людини (людей) у різних ситуаціях 

подій. 

Етапи виконання роботи. Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму. 

Методичне забезпечення. Рекомендована література: 
Базова:2,7. 

Допоміжна:1,16,20. 

Рекомендації до виконання вправи. Робота виконується на папері 
за вибором студента у форматі А-4, в любій техніці, декілька 
варіантів. 

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

оточуючого середовища у різних ситуаціях руху, намірів. 

Етапи виконання роботи Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму на форматі А-4.  

Методичне забезпечення. Рекомендована література: 
Базова: 2,7.  Допоміжна: 1,16,20. 

Рекомендації до виконання вправи. Робота виконується на 

креслярському папері формату А-4, в любій техніці, декілька 
варіантів. 
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Приклади зарисовки людини і  її стилізації 
 

 

 

 

 

 

 

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

Кількість годин по темі – 6. 

Поточне тестування за темою 3 – 5-9 балів.  
Рекомендована кількість вправ – 3. 

 

Вправа 1. Ознайомитись з історією і теоретичною інформацією по 

розробці та написанню шрифтів. Рекомендовано індивідуальне 
навчально-дослідне завдання (реферат). 
Етапи виконання роботи. Праця з літературними джерелами. 

Оформлення зібраної інформації.  
Методичне забезпечення. Рекомендована література: 
Базова:2,3,5,7,8,9. 

Допоміжна:3,6,10,12,14,16,19,25. 

Нормативно-технічна:11,17,19,23. 
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Рекомендації до виконання вправи. Робота виконується у вигляді 
звіту, на друкарському папері формату А-4. Звіт складається з 
графічних прикладів і текстового матеріалу в обсязі 8-10 стор., з 
титульною сторінкою. Допускається електронний варіант. 
 

Вправа 2. Написати абетку та цифровий ряд архітектурним вузьким 

шрифтом, на форматі паперу А-4, олівцем. 

Етапи виконання роботи. Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму. 

Методичне забезпечення. Рекомендована література: 
Базова:3. 

Допоміжна:25. 

Рекомендації до виконання вправи. .Робота виконується на 
креслярському папері формату А-4, в олівці згідно зразка в МВ03-

06-17 або в літературі (3).  

Вправа 2. Розробити і написати абетку та цифровий ряд  

індивідуального виду шрифту на форматі паперу А-4, олівцем. 

Етапи виконання роботи. Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму. 

Методичне забезпечення. Рекомендована література: 
Базова:3. Допоміжна:25. 

Рекомендації до виконання вправи. .Робота виконується на 
креслярському папері формату А-4, в олівці.  

Приклади художніх шрифів та індивідуальних 
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Тема 4. . Види ілюстративного зображення (назва, 

плакат, реклама, обкладинка та інше) 
Кількість годин по темі – 6. 

Поточне тестування за темою 3 – 5 балів.  
Рекомендована кількість вправ – 1 

Вправа 1.Розробити композицію оформлення обкладинки на звіт 
з прктичних робіт з дисципліни на форматі паперу А-4 в довільній 

техніці з текстовою інформацією. Допускається електронний 

варіант. 
Етапи виконання роботи. 

Творчий пошук задуму. 

Виконання ескізу і компонування на форматі А-4. 

Графічно-художнє оформлення задуму у техніці, за вибором 

студента. 

Методичне забезпечення. Рекомендована література. 
Базова:1,2,3,5,7,9 

Допоміжна:3,6,7,10,12, 14,15,16,20,21,22,,24,25 

Періодична: на час видання.  
Рекомендації до виконання вправи. Приклади в літературі та в 

МВ 03-06-13 до виконання практичних робіт. 
 

Приклади оформлення обкладинки звіту з практичних робіт. 
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Змістовий модуль 3. Методи зображення будівель та 

споруд, їх елементів в архітектурному-будівельному 

кресленні. Архітектурне проектування систем відобр 

аження інформації 
 

Тема1 .Експромт-ідея. Клаузура. 

Кількість годин по темі – 6.  

Поточне тестування за темою 1 – 5 балів. 
Рекомендована кількість вправ – 2. 

Вправа 1. Зібрати теоретичну інформацію з проектування малих 

архітектурних об”єктів і розробити об”ємно-просторову 

композицію архітектурного об”єму. Рекомендовано 

малоповерховий житловий будинок.  

Етапи виконання роботи. Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму. 

Методичне забезпечення. Рекомендована література: 
Базова:2,3, 4,5,9,10. 

Допоміжна: 3,7,13,16,19,23,24,25. 

Рекомендації до виконання вправи. .Робота виконується на 
креслярському папері формату А-4, в олівці.  

Приклади експромт-ідей 

Вправа 2.Розробити клаузуру за матеріалами  попередньої вправи  

з текстовою інформацією від руки в довільній техніці. Рекомендації 
до виконання вправи.  

.Робота виконується на креслярському папері формату А-4, в олівці 
або іншими інструментами. Приклади клаузули розміщені в МВ 03-

06-13 з практичних занять. 
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Тема 2. Ортогональне креслення. 

Кількість годин по темі –16. балів. 
 Поточне тестування за темою 1 – 5 балів. 
Рекомендована кількість вправ – 2. 

Вправа 1. Ознайомлення з діючими ГОСТами, ДСТУ та 
державними стандартами графічного оформлення архітектурно-

будівельного креслення. Розробка архітектурно-будівельних 

креслень. Оформлення креслень. 

Етапи виконання роботи. Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму на форматі А-3 або А-4.  

Методичне забезпечення. Рекомендована література: 
Базова:3,5,7,8,10. 

Допоміжна:5,11,13,16,,18,19,20,22,23,,24. 

Нормативно-технічна:1-27. 

Періодична: на час видання.  
Рекомендації до виконання вправи. Виконувати сумісно з МВ 03-

06-13 з дисципліни „Архітектурна графіка” практичні заняття. 

 

Вправа 2. Завершення оформлення ортогональних креслень з 
аудиторних практичних занять. 

Етапи виконання роботи: Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму на форматі А-4:  

Методичне забезпечення. Рекомендована література: 
Базова: 3,5,7,8,10. 

Допоміжна: 5,11,13,16,,18,19,20,22,23,,24 

Нормативно-технічна: 1-27 

Періодична: на час видання.  
Рекомендації до виконання вправи.  
 

Вправа 3. Завершення графічного оформлення архітектурно-

будівельного креслення будівлі. Зняти ксерокопію з виконаних 

креслень для подальшого виконання вправ по темі 2.  

Етапи виконання роботи: Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму на форматі А-3 або Ф-4.  

Методичне забезпечення. Рекомендована література: 
Базова: 3,5,7,8,10. 

Допоміжна :з попередньої вправи  
Нормативно-технічна: 1-27. 
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Приклад екстерьєру 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Архітектурно-демонстраційного креслення 

Кількість годин по темі – 16. 

Поточне тестування за темою 2 – 10  балів. 
Рекомендована кількість вправ –4. 

Вправа1. Розробка архітектурно-демонстраційного креслення. 

Підбір техніки зображення для архітектурно-демонстраційного 

креслення. 

Етапи виконання роботи.Творчий пошук композиції задуму. 

Графічне оформлення творчого задуму на форматі А-3.  

Методичне забезпечення. Рекомендована література. 
Базова: 1-10 

Допоміжна:9,12,15,20,23 

Нормативно-технічна:1,3,11,16,18,22,23,25,27 

Рекомендації до виконання вправи. Виконувати сумісно з МВ 03-

06-13 з практичних занять. 

 

Вправа 2. Художньо-графічне оформлення креслень будівлі, малої 
за об’ємом (за попередньою вправою). 

Етапи виконання роботи. Графічне оформлення творчого задуму 

на форматі А-3.  

Методичне забезпечення 

Рекомендована літератураз попередньої вправи. 
Рекомендації до виконання вправи. Виконувати сумісно з МВ 03-

06-13 
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Вправа 3. Оформлення плану з розташуванням обладнання , 

розрізу, фасаду, генплану. 

Зображення антуражу, стафажу. Надписи. Штампи на кресленнях. 

Етапи виконання роботи. Графічне оформлення творчого задуму 

на форматі А-3.  

Методичне забезпечення. Рекомендована література з 
попередньої вправи. 
Рекомендації до виконання вправи. Виконувати сумісно з МВ 03-

06-13 

Вправа 4. Завершення оформлення архітектурно-демонстраційного  

креслення. 

Етапи виконання роботи.Графічне оформлення творчого задуму 

на форматі А-4.  

Методичне забезпечення 

Рекомендована література з попередніх вправ 
 

Приклад ортогонального креслення. 
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Графічне оформлення фасаду 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оформлення звіту про самостійну роботу 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

”Архітектурна графіка” є складання звіту з виконання графічних 

самостійних робіт за темами згідно робочої програми, у складі 
загального звіту з практичних робіт дисципліни. Контроль за 
виконанням завдань самостійної роботи здійснюється викладачем 

під час практичних занять з відповідної теми. 

 

6. Словник архітектурних термінів 

1. АРХІТЕКТУРА (лат.) – зодчество, мистецтво проектування і 
будівництва споруд і будівель, їх комплексів, які формують 

просторове середовище для життя та діяльності людей. Одночасно 

являється частиною матеріальної культури та мистецтва, в якій 

взаємо пов’язуються функціональні, технічні та естетичні засади 

(корисність, міцність, краса). 

2. АРХІТЕКТУРНИЙ АНТУРАЖ і СТАФАЖ – стилізоване 
зображення природного і предметного оточення. 

3. АРХІТЕКТУРНЕ КРЕСЛЕННЯ – це зображення, яка передає 
інформацію о розмірах, формі та конструкціях об’єкту. 

4. АРХІТЕКТУРНИЙ РИСУНОК – вид архітектурної графіки, який 

має допоміжне значення в цільовій образотворчій діяльності 
архітектора. 
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5. АХРОМАТИЧНІСТЬ – поняття про відсутність яскраво 

виражених кольорових характеристик. 

6. ЕКСТЕРЬЄР (франц. від лат. - зовнішній) – зовнішній вигляд 

споруди, або міста, або частини штучного зовнішнього середовища, 
що характеризується розмірами, масою, освітленням, 

співвідношенням елементів і цілого. 

7. ЕСКІЗ (франц.), (ЕСКІЗ -ІДЕЯ) – заздалегідь не завершена 
образотворча форма проектного пошуку, яка в більшості випадків, 

виконується автором від руки; конкретна, лаконічна за формою; 

мала за розміром. 

8. ІНТЕРЬЄР – внутрішній простір приміщення будівлі.  
9. КЛАУЗУРА – це вид тематичних навчальних вправ, яким 

притаманні ознаки проектного ескізу і направлені на розвиток 

творчих здібностей. 

10. КРЕСЛЕННЯ- зображення, яке виконується у відповідності до 

правил нарисної геометрії та застосуванням креслярських 

інструментів. 

11. КРУПНИЙ або МАЛИЙ – якість, яка дозволяє визначити 

архітектурний об’єкт від більшості інших штучно створених 

об’єктів предметного світу.  

12. ЛАКОНІЗМ – кількісна характеристика особливісті зображення, 

яка визначається простотою зображувальних прийомів. Економне 
використання засобів зображення.  

13. ЛЕССІРОВКА (з нім.) - технічний прийом багатошарового 

прозорого живопису фарбами. 

14. МАСШТАБНІСТЬ - пропорційна відповідність архітектурної 
споруди з фігурою людини. 

15. ОРТОГОНАЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ (з грець. прямий кут) – це 
метод зображення предмету на площині, окремі види якого (план, 

фасад, боковий вид) параллельно спроецировані на дві (або три) 

взаємно перпендикулярні площини. На ньому заснована вся система 
сучасного проекційного креслення. 

16. ПЕРСПЕКТИВНЕ КРЕСЛЕННЯ - це умовне зображення 

предмету, накресленого в перспективі (фронтальній, кутовій). 

17. ПЛАН – в архітектурі – виконане в певному масштабі графічне 
зображення горизонтальної проекції будівлі, або одного з її 
поверхів чи приміщень, або комплексу будівель населеного пункту, 

чи окремих його частин. На плані показуються конструкції стін, 
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опор і перекриття, розміщення обладнання і схеми технологічного 

процесу у виробничих приміщеннях, оздоблення території та інше. 

18. ПОЛОЖЕННЯ У ПРОСТОРІ – якість, яка визначається 

конкретними умовами взаємного співвідношення архітектурного 

об’єкту з оточуючим предметним або природним середовищем. 

19. РОБОЧИЙ ЕСКІЗ – допоміжний графічний матеріал в 

проектуванні, в якому виявляється композиція проектного 

креслення, або комплексу проектних креслень; особливості його 

зображення в архітектурній графіці. Під час роботи можуть 

застосовуватись креслярські інструменти. Враховується масштаб 

або масштабність. Застосовуються дві різновидності: ескізне 
креслення і робоча схема проектної експозиції. 
20. РОЗРІЗ АРХІТЕКТУРНИЙ – фронтальна проекція будівлі чи 

архітектурної деталі, яка умовно розсічена площиною. Служить для 

умовного зображення на кресленні конфігурації архітектурних 

деталей, об’ємів чи внутрішнього простору. 

21. СТИЛІЗАЦІЯ – свідома умовність створення художнього 

задуму найпростішими засобами. 

22. ТОН – поняття співвідношення темного і світлого, контрастного 

і нюансу, з властивістю ахроматичності. 
23. УМОВНІСТЬ – якісна характеристика властивостей зображення, 

через яке виявляються найсуттєвіші риси об’єкту, ідея його змісту 

Це спеціальне узагальнення образотворчої інформації. 
24. ФАСАД (італ.) – зовнішній вигляд будівлі чи споруди, його 

парадний вид; розрізняють головний, бічний та дворовий фасади. 

25. ФОР-ЕСКІЗ – це проектна стадія розробки об’єкту, на якій 

визначаються всі його параметри, які необхідні для подальшої 
розробки. Відбувається якісне і кількісне уточнення творчого 

задуму.  

 

7. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Агранович-Пономарева Е.С. Архитектурная колористика.: 

Практикум: Учебное пособие /Е.С. Агранович-Пономарева, А.А. 

Литвинова.–Минск: УП Технопринт, 2002.–122 с.  
2. Архитектурное черчение: /Пер. со слоц. Я. Антал, Л. Кушнир, И. 

Сламень, Б. Гавранкова.–К.: Будівельник, 1980.-128 с.  
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3. Архитекурное черченик: Справочник /Д.И. Ткач, Н.Л. Русскевич, 

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

1991.-272 с . 

4. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению 

строительных чертежей: Справочное пособие-М.: «ООО» 

Издательство «Архитектура»-С, 2004.-144 с.  

5. Георгиевский О.В. Ходожественно-графическое оформление 
архитектурно-строительных чертежей: Учебное пособие.-М.: 

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

6. Зайцев К.Г. Современная архитектурная графика: Учебное 
пособие для вузов спец. „Архитектура”.–М.: Стройиздат, 1970.-203 

7. Кудряшов К.В. Архитектурная графика: Учебное пособие для 

вузов–М.: Стройиздат, 1990.-312 с. 

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

строительному черчению.-К.: Будівельник, 1987.-264 с.  

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

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

10. Штейнберг А.Я. Методы и инструменты архитектурного 

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

 

Допоміжна  

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

1970.–197 с.  

2. Благоустройство сел. Госстрой УССР. Киев «Будівельник», 1977. 

168 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.–152 с.  

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

1953.–291 с.  

6. Декоративные шрифты: Для худ.-оформ. работ /Сост. Г.Ф. Клику 

шин -М.: ”Архітектура”-С, 2005.-288 с.  

7. Зайцев К.Г. Графика и архитектурное творчество.–М.: 

Стройиздат, 1979.-160 с.  
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8. Келер В, Луккар Г.В. Свет в архитектуре. Свет и цвет, как 

средства архитектурной выразительности.–М.: Стройиздат, 1961.–

182 с.  

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

Стройиздат, 1967.-200 с.  

10. Костенко А.Я. Средства информации в архитектуре.-К.: 

Будівельник, 1984.-111 с.  

11. Краткий справочник архитектора (Гражданские здания и 

сооружения).Коваленко Ю.Н., Шевченко В.П.,Михайленко И.Д.-

Киев: „Будівельник”, 1975.-704 с.  

12. Кудряшов К.В, Байзетцер Л, Проблемы изобразительного языка 
архитектора.–М.: Стройиздат, 1985.–240 с.  

13. 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.  

14. Окарский О.В. Шрифты - алфавиты для рекламных и 

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

15. Основы архитектурной композиции: Учеб. пособие для 1 

вузов спец. "Архитектура" /Тиц А.А. и др.–К.: "Вища школа", 

1976.–256 с.  

16. Петришин Г.П., Обідняк М.М. Архітектурна графіка: 

 Навчальний посібник (за ред. Петришин Г.П.) –Львів: 

Видавництво „РАСТР-7”,2009.-272с. 
17. Пронин Е.С. Теоретические основы архитектурной 

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

”Архитектура”–С, 2004.-232 с.  

18. Романічева Є.Т.Соколова Т.Ю., Шандурина Г.Ф. Инженерная и 

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

19. Семенов В.Н. Унификация и стандартизация проектной 

документации в строительстве.–Л.: Стройиздат. Ленинград. отд-

ние, 1985.-224 с.  

20. Строительное черчение и рисование. /Под общ. ред. Б.В. 

Будасова.–М.: Стройиздат, 1981.–446 с.  

21. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: 
Учебное пособие.-М.: Изд.центр «МарТ», 2003.–288 с.  

22. Тиц А.А, Воробьева Е.В. Пластический язык архитектуры.–М.: 

Стройиздат, 1986.–312 с.  
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23. Хаскин А.М. Черчение-К.: Вища школа. Головное издательство, 

1986.-447 с.  

24. Шимко В.Т., Гаврилина А.А. Типологические основы 

художественного проектирования архитектурной среды: Учеб. 

пособие.-М.: „Архитектура”-С, 2004-104 с.  

25. Чернихов Я.Г. Соболев Н.А. Построение шрифтов / 

Стереотипное издание-М.: «ООО» Издательство «Архитектура»-С, 

2005.-116 с.  

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29

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 

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 2.30-68*. (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**. 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 МВ03-06-13 до виконання практичних занять / Н.І. 
Бакун. – Рівне, НУВГП, 2014. – 25с. 

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. 
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Періодична 

Перелік видання періодичної преси згідно каталогів її випуску. 

 

8. Інформаційні ресурси 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни 

входять: 

1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста 
і магістра напряму 1201 „Архітектура”.-Київ, 2007 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


