
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Код – ПП 001 

Назва – «Архітектурна графіка» 

Тип – нормативна 

Цикл – короткий 

Рік навчання – І  

Семестр – І  

Кількість кредитів ЄКТС – 4 

Прізвище лекторів: Смолінська О.Е. к.арх., доцент, Бенедюк П.О., старший викладач. 

Результати навчання. 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. 

Форма запровадження – аудиторне навчання. 

Зміст курсу.  
Змістовий модуль 1. Види архітектурної графіки. Шрифти. Тема 1. Основні засоби 

формально-символічної графіки. Тема 2. Лінійна графіка. Тема 3. Тональна графіка. Тема 4. 

Відмивка. Тема 5. Основні типи шрифтів.  

Змістовий модуль 2. Графічні прийоми зображення архітектурного середовища. Тема 6. 

Графічна подача фактур і текстур. Тема 7. Антураж. Тема 8. Стафаж.  

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.  

Рекомендоване або обов’язкове читання й інші навчальні ресурси/засоби. 
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.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 «ЛП», 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. 

Інформаційні ресурси: 
1. Стандарт вищої світи за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» рівнем 

вищої освіти бакалавр. 

2. Обласна наукова бібліотека – м. Рівне, м-н Короленка, 6. – Режим доступу: 

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

3. Наукова бібліотека НУВГП – м. Рівне, вул. О. Новака, 75, – Режим 

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

4. Методичні вказівки МВ03-06-13 – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/175/1/03-

06-13.pdf 

5. Методичні вказівки МВ03-06-14 – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/176/1/03-

06-14.pdf 

6. Методичні вказівки МВ03-06-15 – Режим доступу:  http://ep3.nuwm.edu.ua/177/1/03-

06-15.pdf 

7. Методичні вказівки МВ03-06-16 – Режим доступу:  http://ep3.nuwm.edu.ua/3926/1/03-

06-16.pdf 

8. Методичні вказівки МВ03-06-17 – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/178/1/03-

06-17.pdf 

9. Методичні вказівки МВ03-06-18 – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/179/1/03-

06-18.pdf 

10. Методичні вказівки МВ03-06-19 – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/180/1/03-

06-19.pdf 

11. Франсис Д. К. Чинь Архитектурная графика. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://vk.com/doc-47165822_251214730?dl=068a8d083e88fea216 

12. Інформаційний сайт «Архитектурная Графика» – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://arch-grafika.ru/ 

13. MoZell – Architectural Drawing Course: Toolsand Techniquesfor 2D and 3D 

Representation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://arch-

grafika.ru/news/mo_zell_architectural_drawing_course_tools_and_techniques_for_2d_and_3d_repr

esentation/2014-01-17-2190  

14. Eric Jenkins – Drawnto Design: Analyzing Architecture Through Free Hand Drawing 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://arch-

grafika.ru/news/eric_jenkins_drawn_to_design_analyzing_architecture_through_freehand_drawing/

2015-12-29-2409    

15. RendowYee – Architectural Drawing: A Visual Compendium of Types and Methods, 4th 

Edition. [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://arch-

grafika.ru/news/rendow_yee_architectural_drawing_a_visual_compendium_of_types_and_methods

_4th_edition/2014-06-23-2267  

Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 

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);  

− самостійне вивчення учбового матеріалу з використанням учбової та спеціальної 

літератури; 

− виконання самостійних графічних завдань. 

−  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форми та критерії оцінювання. 

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. 

Мова викладання – українська.  

      

Завідувач кафедри                                             Михайлишин О.Л.,професор, доктор 

архітектури 

Розробник опису дисципліни                             Смолінська О.Е.  доцент, к.арх. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRITPION OF AN ACADEMIC DISCIPLINE 

Code – ПП 001 

Title - "Architectural graphics" 

Type - normative 

Cycle - short 

Academic year - first 

Semester - first 

Number of ECTS credits - 4. 

Name lecturers – Smolinska O., Benediuk P. 

Results of studying: On completion of the course the student should know: 

- concepts and terminology in the area of architectural graphics; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- main varieties of graphical presentation, particularly in the field of architecture and urban 

development; 

- main pictorial techniques and technical means of architectural graphics; 

- methods of applying theoretical foundations of architectural graphics in project practice. 

As a result of the course the student should be able to: 

- apply the knowledge gained to identify and understand the existing creative problems; 

- grounded and self-critical to determine the optimal ways to solve graphic-compositional problems 

- graphic means to convey the architectural and artistic purpose; 

- use their own graphics and author's handwriting in further project practice. 

Form of implementation - classroom education. 

Content of the course 
Module 1. Types of architectural graphics. Fonts. Topic 1. Fundamental means of formal-

symbolic graphics. Theme 2. Linear graphics. Topic 3. Tonal graphics. Topic 4. Wash. Topic 5. 

Main types of fonts. 

Module 2. Graphic techniques of the image of the architectural environment. Topic 6. 

Graphic presentation of textures and textures. Topic 7. Entourage. Topic 8. Staffage. 

Module 3.Fundamentals of graphic representation of an architectural object. Topic 9. Ways 

of representing an architectural object: orthogonal, axonometric, perspective. Topic 10. Discovery 

of volume by graphic means. 

Planned studyingactivities and teaching methods. 
Studying course "Architectural graphics" informative and illustrative problematic teaching 

methods are used. The course includes: 

- lectures; 

- multimedia presentations; 

- practical tasks in workshops under the guidance of the lecturer; 

- self-studying of course material using academic and professional literature; 

- performance of independent graphic tasks. 

Methods and criteria for evaluation 
1. Current control of students' knowledge of the course involves the systematic evaluation 

(including attendance) and conducted as a test of preparedness for the workshops. 

2. There are modular control test in written from (tests of open and closed forms). 

3. Control the course work includes routine monitoring of the performance and defendence. 

4. Final control of knowledge is in the form of a written exam. 

Language of teaching - Ukrainian. 

 

Head of a department                            O.L.Mykhailyshyn, Dr. Sc. in Architecture, Prof. 

Discipline description is performed by        O.E. Smolinska Associate Professor, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


