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Передмова 
 

  Відомо, що архітектура складає систему матеріальних структур 
(будівель і споруд, комплексів з них), що формують просторове 
середовище, штучно створене для здійснення різних процесів 
людської діяльності (побуту, праці, культури тощо). А оскільки 
«життєвий шлях» будь-якої будівлі чи споруди розпочинається з 
проектування, то вона є необхідною основою для забезпечення 
взаєморозуміння різних фахівців суміжних спеціальностей та 
спеціалізацій, що працюють в одній галузі. Саме архітектура здатна 
координувати їхню діяльність задля підвищення ефективності не 
тільки архітектурно-будівельного проектування, але й зведення 
будівель і споруд, безпечного їх монтажу, зручної й економічної 
експлуатації  тощо. 

Вивчення курсу архітектури спрямоване, перш за все, на отримання 
знань щодо основ проектування будівель і споруд різного призна-
чення, їхніх композиційних, об'ємно-планувальних рішень включно з 
елементами архітектурного конструювання. Курс архітектури має 
міждисциплінарний характер та є одним із таких, що поєднує курси 
дисциплін фахової підготовки студентів. 

Програма вивчення курсу передбачає чотири основних види занять 
– лекції та практичні заняття, індивідуальну роботу над курсовою 
роботою та самостійну роботу в поза аудиторний час. Активна робота 
в аудиторії під керівництвом викладача є запорукою успіху у 
навчанні. Тому студенти і викладач повинні керуватися правилом: не 
можна переходити до вивчення нового матеріалу, не засвоївши 
попередній. Таким чином, кожний студент зобов’язаний приходити на 
лекційні та практичні заняття максимально підготовленим для 
сприйняття чергової інформації. Слід пам’ятати, що аудиторні заняття 
дозволяють найбільш інтенсивно засвоювати викладений матеріал за 
наступних умов: особиста зацікавленість студента в отриманні знань 
та його максимальна увага; вміння правильно вести конспект лекцій; 
повага до особистості викладача, своїх колег, до їх роботи, тощо. 

Для отримання глибоких та стійких знань з дисципліни 
«Архітектура будівель і споруд» крім лекційних, практичних та 
лабораторних занять, передбачених навчальним планом і робочою 
програмою, обов'язковою є самостійна робота студентів. Вона 
виконується в межах часу, визначеного навчальним планом, з 
використанням  додаткової  періодичної  та  основної  навчальної  і  
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нормативної літератури, консультацій викладачів. 
Метою вивчення дисципліни «Архітектура будівель і споруд» є:  

 ознайомлення з основами архітектури будівель і споруд, їх 
конструктивними схемами та елементами; 

 отримання та засвоєння практичних навичок архітектурного 
проектування будівель і споруд відповідно до їх функціонального 
призначення. 
Завдання дисципліни: 

 знайомство майбутніх фахівців з основними проблемами в 
проектуванні житлових, громадських та промислових будівель і 
споруд; 

 вивчення основних вимог, що висуваються до об’єктів 
проектування залежно від їх призначення та розташування в 
навколишньому середовищі; 

 формування та накопичення майбутніми фахівцями основних знань 
щодо нормативно-технічних вимог до будівель і споруд різного 
призначення, необхідних для практики архітектурного 
проектування; 

 отримання практичних навичок з застосування архітектурно-
композиційних рішень при проектуванні житлових, громадських та 
промислових об’єктів. 
Дисципліна «Архітектура будівель і споруд» відноситься до циклу 

нормативних дисциплін. 
В результаті вивчення дисципліни кожен студент зобов’язаний 

знати : 
- об’ємно-планувальні та конструктивні рішення будівель і споруд; 
- класифікацію будівель та споруд за різними ознаками; 
- функціонально-технологічні, фізико-технічні, естетичні, 

економічні і екологічні  аспекти проектування та експлуатації 
будівель, споруд і їх елементів; 

- основні прийоми архітектурної композиції; 
- основи модульної координації, уніфікації, стандартизації та 

типізації в будівництві; 
- конструктивні системи та схеми будівель і споруд; 
- принципи та прийоми конструювання як окремих несучих і 

огороджувальних елементів, так і будівель та споруд вцілому; 
- основи будівельної фізики; 
- вплив вимог санітарної гігієни та безпеки на архітектуру будівель і  

споруд; 
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- кількісні та якісні параметри будівель і споруд, що відповідають 
сучасному рівню розвитку суспільства; 
повинен вміти: 

- належним чином обґрунтовувати можливі варіанти планувальних 
рішень будівель і споруд; 

- обґрунтовано вибирати конструктивну систему та схему будівлі, 
раціонально поєднуючи конструктивні рішення з художньою 
виразністю форм; 

- правильно обирати раціональні конструктивні системи та схеми 
інженерного обладнання будівель і споруд; 

- конструювати несучі та огороджувальні елементи будівель і 
споруд;  

- виконувати теплотехнічний розрахунок огороджувальних 
конструкцій; 

- використовувати науково-технічні досягнення для втілення 
творчих ідей у процесі проектування будівельних об’єктів; 

- користуватись нормативно-довідковою та науково-технічною 
літературою при прийнятті самостійних рішень; 

- здійснювати необхідні розрахунки економічної ефективності 
проектних рішень; 

- грамотно виконувати та читати архітектурно-будівельні креслення. 
 

1. Рекомендована література 
 

Базова  
1. Русскевич Н.Л. и др. Справочник по инженерно-строительному 

черчению. – К.: Будівельник, 1997 г. – 264 с. 
2. Шерешевский И.А. Жилые здания. Конструктивные системы и 

элементы для индивидуального строительства – М.:  Архитектура-
С, 2005. – 123 с. 

3. Нанасова С. М. Архитектурно-конструктивный практикум (жилые 
здания). – М.: Архитектура-С, 2005. – 128 с. 

4. Благовещенский Ф.А., Букина Е.Ф. Архитектурные конструкции: 
Учебник по спец. «Архитектура». – М.:  Архитектура-С, 2011. – 
232 с. 

5. Архитектура, строительство, дизайн: Учебник для студентов 
высших архитектурно-строительных учебных заведений / Под 
общей редакцией А.Г. Лазарева / Серия «Строительство и дизайн». 
– Ростов н / Д: Феникс, 2005. – 320 с. 
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Допоміжна 
1. Архитектура гражданских и промышленных зданий. – Т. Ш. 

Жилые здания / Л. Б. Великовский, А. С. Ильяшев, Т. Г. Маклакова 
и др. – М.: Стройиздат, 1983. – 238 с. 

2. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 
здания. –М.: Высшая школа, 1983. – 210 с. 

3. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. – М.: 
Архитектура-С, 2005. – 176 с. 

4. Маклакова Т.Г. Архитектура гражданских и промышленных 
зданий. –М.: Стройиздат, 1981. – 368 с. 

5. ДБН 79-92. Державні будівельні норми. Житлові будинки для 
індивідуальних забудовників України. -К.: Держбуд України, 
1992.-16 с. 

6. ДБН В.2.2-15-2005. Державні будівельні норми України. Будинки і 
споруди. Житлові будинки. Основні положення.-К.: Державний 
комітет України з будівництва і      архітектури, 2005. - 36 с. 

7. ДБН 360-92**. Державні будівельні норми України. 
Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 
поселень. –К.: Мінбудархітектури України, 2002. – 92 с. 

8. ДБН В.2.6-31:2013. Державні будівельні норми України. 
Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель .-К.: 
Мінбуд України, 2013. - 62 с. 

9. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Національний стандарт України. Захист 
від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних 
впливів, від пожежі. Будівельна  кліматологія. –К.: Мінбуд 
України, 2011. – 123 с. 

 
Інформаційні ресурси 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.rada.kiev.ua/  

3. Державний комітет статистики України  / [Електронний ресурс]. 
– режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 
майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.libr.rv.ua/  
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6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 
вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://cbs.rv.ua/ 

7. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова /  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/ 
–   Котеньова З. І.  Конспект лекцій з курсу «Архітектура будівель і 

споруд» (для студентів 2 та 3 курсів всіх форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» зі спеціальностей 
«Теплогазопостачання і вентиляція», «Промислове та цивільне 
господарство» та «Охорона праці в будівництві») / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21617/; 

–  Романенко, І.І. (2011) Архітектура будівель і споруд. Конспект 
лекцій навчальної дисципліни для студентів 2 і 3 курсів денної і 
заочної форм навчання та другої вищої освіти за напрямом 
підготовки (0921) 6.060101 «Будівництво», спеціальності «Міське 
будівництво та господарство», спеціалізації «Технічне 
обслуговування, ремонт та реконструкція будівель» / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:  http://eprints.kname.edu.ua/21107/. 
8. Цифровий репозиторій Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 

9. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-
biblioteka  http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

 
2. Зміст дисципліни 

 
2.1.   Основи архітектурно-будівельного проектування 

 
2.1.1. Суть  архітектури. Класифікація будівель і споруд 

 

Суть архітектури, її визначення та задачі. Основні поняття 
архітектурної композиції та засоби гармонізації архітектурної форми. 
Зв'язок архітектури з іншими навчальними дисциплінами. 
Класифікація будівель і споруд, навантаження та впливи на них. 
Вимоги до будівель і споруд. 
 

2.1.2. Структурні елементи будівель і споруд 
 

Об’ємно-планувальні елементи. Конструктивні елементи будівель і 
споруд: несучі та огороджувальні конструкції, суміщення та розподіл 
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їх функцій. Архітектурно-конструктивні елементи. Санітарно-технічні 
та інженерні системи, пристрої і обладнання будівель. 
 

2.1.3. Конструктивні системи будинків 
 

Єдина модульна система, уніфікація, типізація, стандартизація в 
будівництві. Типи розмірів конструкцій. Системи координат при 
проектуванні та правила прив’язок. Види конструктивних систем 
будівель і споруд: стінова, каркасна, ствольна, об’ємно-блочна, 
оболонкова, комбінована. 

 
2.1.4. Основи будівельної фізики 

 

Архітектурна кліматологія. Будівельна теплотехніка. 
Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій. 
Будівельна світлотехніка. Архітектурно-будівельна акустика. 

 
2.1.5. Техніко - економічна оцінка проектних рішень будівель 

 

Вимоги до об’єктів проектування залежно від їх призначення, 
розташування і оточення. Склад техніко-економічного та 
містобудівного обґрунтування. Техніко-економічна оцінка проектів: 
техніко-економічні показники проектних рішень. 
 

Питання для контролю та самоконтролю 
 

1. У чому полягає сутність архітектури?  
2. Дайте визначення архітектури та назвіть її основні задачі. 
3. У чому полягає суспільне значення архітектури? 
4. Зв'язок архітектури з іншими навчальними дисциплінами. 
5. Наведіть класифікацію будівель і споруд. 
6. Чим будівлі відрізняються від споруд?  
7. Назвіть основні навантаження та впливи, що діють на будівлі та 

споруди.  
8. Назвіть основні вимоги до будівель і споруд. 
9. Назвіть основні об’ємно-планувальні елементи будівель і споруд.  
10. Назвіть основні конструктивні елементи будівель і споруд.  
11. Суміщення та розподіл функцій конструктивних елементів 

будівель і споруд.  
12. Назвіть основні несучі конструкції будівель і споруд.  
13. Назвіть основні огороджувальні конструкції будівель і споруд.  
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14. Назвіть основні архітектурно-конструктивні елементи. 
15. Санітарно-технічні та інженерні системи, пристрої та обладнання 

будівель. 
16. У чому полягає сутність архітектурної композиції. Її основні 

поняття? 
17. Охарактеризуйте основні види композиції (фронтальну, висотну, 

центричну, об’ємну  та глибинно-просторову). 
18. Що таке архітектурна тектоніка?  
19. Назвіть основні засоби гармонізації архітектурної форми.  
20. Що таке єдина модульна система?  
21. У чому полягає сутність уніфікації, типізації та стандартизації в 

будівництві. 
22. Назвіть типи розмірів конструкцій.  
23. Опишіть системи  координат при проектуванні будівель і споруд. 
24. Наведіть основні правила прив’язки стін будівель і споруд.  
25. Назвіть основні види конструктивних систем будівель і споруд. 
26. Опишіть стінові системи будівель і споруд. 
27. Опишіть каркасні системи будівель і споруд. 
28. Опишіть ствольну, об’ємно-блочну, оболонкову та комбіновану 

системи будівель і споруд. 
29. Що таке архітектурна кліматологія?  
30. Що таке архітектурно-будівельна акустика?  
31. Що таке будівельна теплотехніка?  
32. Сутність теплотехнічного розрахунку огороджувальних 

конструкцій.  
33. Вимоги до об’єктів проектування залежно від їх призначення. 
34. Вимоги до об’єктів проектування залежно від їх розташування і 

оточення.  
35. Назвіть склад техніко-економічного обґрунтування  
36. Назвіть склад містобудівного обґрунтування.  
37. Сутність техніко-економічної оцінки проектів. 
38. Назвіть основні техніко-економічні показники проектних рішень. 
 

2.2. Об’ємно-планувальні, композиційні та конструктивні 
рішення житлових, цивільних та промислових будинків 
і споруд 

 
 2.2.1. Об’ємно-планувальні рішення житлових будинків 

 

Квартира   та   її   склад.   Принципи   проектування   та   основні  
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нормативні вимоги. Об’ємно-планувальні вирішення малоповерхових 
одноквартирних та блокованих будинків. Планувальні схеми 
багатоповерхових будинків. 
 

2.2.2. Основні конструктивні елементи житлових будинків: 
основи та фундаменти,  їх конструктивні рішення 

 

Класифікація основ та вимоги до них. Методи та способи 
покращення основ. Навантаження та впливи на фундаменти. 
Класифікація  фундаментів та вимоги до них. Типи фундаментів: 
стрічкові, стовпчасті, плитні та пальові. Переваги та недоліки різних  
типів фундаментів. 
 

2.2.3. Конструкції стін, їх основні елементи та деталі 
 

Загальні вимоги до стін та їх класифікація. Дерев’яні стіни з колод 
та брусів. Конструкції суцільних та полегшених стін з цегли, 
керамічних і бетонних каменів. Сучасні конструкції утеплення стін. 
Особливості конструкцій внутрішніх стін: влаштування 
вентиляційних каналів та забезпечення звукоізоляції. 

Елементи членування фасадів та деталі кам’яних стін. Об’ємні, 
горизонтальні та вертикальні елементи членування стін. Заповнення 
віконних і дверних прорізів, принципи їх маркування. Конструктивні 
вирішення вікон і дверей. 

 
2.2.4. Перекриття та підлоги 

 

Основні вимоги до перекриттів. Класифікація та конструктивні 
особливості перекриттів. Дерев’яні, металеві та залізобетонні 
перекриття балкового типу.  Залізобетонні збірні та монолітні плитні 
перекриття.  

Типи підлог, їх класифікація та конструктивні вирішення. 
 

2.2.5. Дахи та покрівлі   

Класифікація дахів, їх основні складові частини. Конструктивні 
особливості дерев’яних кроквяних систем. Висячі та приставні 
крокви. Види покрівель. 
 

2.2.6. Сходи, ліфти та пандуси  
 

Вимоги до проектування сходів, ліфтів та пандусів. Їх види, 
класифікація  та  конструктивні  особливості.  Розрахунок  сходових  
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клітин. Пандуси, область їх застосування. Ліфти та ескалатори.  
 

2.2.7. Архітектурне проектування громадських будівель та 
споруд 

 

Загальні поняття про громадські будівлі та споруди, їх 
класифікація. Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення 
громадських будівель. Функціональні та фізико-технічні особливості 
проектування громадських будівель.  

 
2.2.8. Основи проектування промислових будівель, споруд та 

комплексів 
 

Загальні    поняття    про    промислові    будівлі.    Класифікація 
промислових будівель та основні вимоги до них. Функціональні задачі 
проектування промислових будівель. Об’ємно-планувальні та 
конструктивні рішення промислових будівель і споруд. 

 
Питання для контролю та самоконтролю 

 
1. Квартира та її склад. Типи квартир. 
2. Назвіть найважливіші принципи проектування житла та 

основні нормативні вимоги. 
3. Об’ємно-планувальні вирішення малоповерхових житлових 

одноквартирних та блокованих будинків. 
4. Об’ємно-планувальні вирішення малоповерхових житлових 

блокованих будинків.  
5. Опишіть планувальні схеми багатоповерхових житлових 

будинків: секційні, коридорні, галерейні, змішані.  
6. Наведіть класифікацію основ фундаментів та назвіть вимоги 

до них. 
7. Назвіть методи та способи покращення (посилення) основ 

фундаментів.  
8. Назвіть навантаження та впливи, що діють на фундаменти.  
9. Наведіть класифікацію фундаментів та назвіть вимоги до них.  
10. Наведіть конструкцію стрічкових фундаментів. 
11. Наведіть конструкцію стовпчастих фундаментів. 
12. Наведіть конструкцію плитних фундаментів. 
13. Наведіть конструкцію пальових фундаментів. 
14. Назвіть переваги та недоліки різних типів фундаментів. 
15. Назвіть загальні вимоги до стін.  
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16. Дайте класифікація стін будинків і споруд. 
17. Конструкція стін з дерев’яних колод та брусів.  
18. Наведіть конструкції суцільних та полегшених стін з цегли, 

керамічних і бетонних каменів. 
19. Сучасні конструкції утеплення стін.  
20. Особливості конструкцій внутрішніх стін: влаштування 

вентиляційних каналів та забезпечення звукоізоляції.  
21. Елементи членування фасадів та деталі кам’яних стін.  
22. Назвіть об’ємні, горизонтальні та вертикальні елементи 

членування стін.  
23. Заповнення віконних і дверних прорізів, принципи їх 

маркування.  
24. Наведіть конструктивні вирішення вікон і дверей. 
25. Назвіть основні вимоги до перекриттів.  
26. Наведіть класифікацію та назвіть конструктивні особливості 

перекриттів будівель і споруд.  
27. Наведіть конструкцію залізобетонних перекриттів балкового 

типу. 
28. Наведіть конструкцію дерев’яних перекриттів балкового типу. 
29. Наведіть конструкцію металевих перекриттів балкового типу. 
30. Залізобетонні збірні, монолітні та збірно-монолітні перекриття 

плитного типу.  
31. Типи підлог, їх класифікація та конструктивні вирішення.  
32. Наведіть класифікацію дахів та назвіть їх основні складові 

частини.  
33. Конструктивні особливості дерев’яних кроквяних систем.  
34. Конструкції висячих кроквяних систем. 
35. Конструкції приставних кроквяних систем.   
36. Типи та види покрівель. 
37. Основні вимоги до проектування сходів, ліфтів та пандусів. 
38. Види, класифікація та конструктивні особливості сходів, 

ліфтів та пандусів. 
39. Наведіть основні положення розрахунку сходових клітин.  
40. Класифікація громадських будівель та споруд.  
41. Об’ємно-планувальні рішення громадських будівель. 
42. Наведіть конструктивні рішення громадських будівель.  
43. Наведіть класифікацію промислових будівель і споруд та 

назвіть основні вимоги до них. 
44. Наведіть конструктивні рішення промислових будівель.  
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45. Функціональні задачі проектування промислових будівель. 
 

3. Перелік тем практичних занять 
 
 Модульні координаційні осі та правила прив’язка до них 

конструктивних елементів будівель. Об’ємно-планувальні вимоги 
до будівель та споруд. 

 Об’ємно-планувальні рішення групування житлових приміщень. 
Функціональна схема. Проектування планів поверхів житлового 
двоповерхового будинку. 

 Вибір типу фундаментів. Розробка плану фундаментів. 
Конструювання фундаментів. Перерізи фундаментів під зовнішні 
та внутрішні стіни. Розробка характерних вузлів. 

 Стіни, перегородки, їх конструктивні рішення включно з 
характерними вузлами. Теплотехнічний розрахунок 
огороджувальних конструкцій. 

 Проектування сходів, їх розрахунок. Конструктивне вирішення 
сходів. Конструктивні рішення віконних та дверних блоків. 
Маркування вікон та дверей. 

 Балкові перекриття. Перекриття по дерев’яних балках. 
Залізобетонні плитні перекриття. План перекриття. 

 Конструктивні вирішення надпідвального, міжповерхового і 
горищного перекриттів. Підлоги та їх конструктивні вирішення. 

 Конструювання дахів, покрівлі. 
 План дерев’яних  крокв, побудова плану даху. 
 Розробка конструктивних розрізів будинку. Вузли. 
 Розробка фасадів житлового двоповерхового будинку. 
 Розрахунок техніко-економічних показників проекту. 

 
4. Завдання для самостійної роботи  для студентів  

денної та заочної форми навчання 
 

4.1. Суть  архітектури. Класифікація будівель і споруд 
 

Короткі довідки з розвитку історії архітектури. Вимоги до сучасних 
будівель і споруд. 

 
4.2. Структурні елементи будівель і споруд 

 

Найважливіші об'ємно-планувальні та основні конструктивні 
елементи будівель і споруд. Їх класифікація та коротка 
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характеристика. Основні архітектурно-конструктивні елементи 
Інженерні системи, пристрої та обладнання будівель і споруд, їх 
характеристика. 

 
4.3. Конструктивні системи будинків і споруд 

 

Єдина модульна системи координат при проектуванні будівель і 
споруд та правила прив’язки їх конструкцій. Конструктивні та 
будівельні  системи будівель і споруд. 

 
4.4. Основи будівельної фізики 

 

Архітектурно-будівельна акустика  та  кліматологія.  Будівельна  
теплотехніка та світлотехніка. Теплотехнічний розрахунок 
огороджувальних конструкцій. 

 
4.5. Техніко - економічна оцінка проектних рішень будівель 

 

Найважливіші вимоги до об’єктів проектування залежно від їх 
призначення та розташування. Склад містобудівного, техніко-
економічного обґрунтування. Техніко-економічна оцінка проектів: 
техніко-економічні показники проектних рішень. 
 

4.6. Об’ємно-планувальні рішення житлових будинків 
 

Квартира та її склад. Принципи проектування і основні нормативні 
вимоги. Об’ємно-планувальні вирішення малоповерхових 
одноквартирних та блокованих будинків. Планувальні схеми 
багатоповерхових будинків. 
 

4.7. Основні конструктивні елементи житлових будинків: 
основи та фундаменти,  їх конструктивні рішення 

 

Класифікація основ та вимоги до них. Методи та способи 
покращення основ. Класифікація  фундаментів та вимоги до них. 

 
4.8. Конструкції стін, їх основні елементи та деталі 
 

Дерев’яні стіни з колод та брусів. Конструкції суцільних та 
полегшених стін з цегли, керамічних і бетонних каменів. Влаштування 
вентиляційних каналів та забезпечення звукоізоляції.  

Вимоги до вікон та дверей. Основні вузли віконних та дверних 
прорізів. Сучасні конструкції утеплення стін. 
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4.9. Перекриття та підлоги 
 

Дерев’яні, металеві та залізобетонні балкові перекриття. 
Залізобетонні  збірні   та   монолітні   плитні   перекриття.   Типи  
підлог, їх класифікація і конструктивні рішення. 
 

4.10. Дахи та покрівлі   

Конструктивні особливості дерев’яних кроквяних систем. Висячі та 
приставні крокви. Рулонні покрівлі та їх конструктивні особливості. 
 

4.11. Сходи, ліфти та пандуси  
 

Особливості проектування  гвинтових сходових маршів, та маршів 
із забіжними сходинками. Пандуси, ескалатори, Ліфти.  

 
4.12. Архітектурне проектування громадських будівель та 

споруд 
 

Об’ємно-планувальні і конструктивні рішення громадських 
будівель. Функціональні та фізико-технічні особливості проектування 
громадських будівель.  

 
4.13. Основи проектування промислових будівель, споруд та 

комплексів 
 

Функціональні задачі проектування промислових будівель. 
Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення промислових 
будівель, споруд та комплексів. 

 
5. Індивідуальне навчально-дослідне завдання: 

курсова робота 
 

Метою ІНДЗ є: навчити студентів практичним методам 
проектування та прийомам розробки архітектурно-планувальних 
рішень індивідуальних житлових будинків, визначати оптимальне 
функціональне зонування, доцільно обирати конструктивну схему 
будівлі. 

 Задачами ІНДЗ є: 
– засвоєння основних принципів архітектурного проектування 

малоповерхового житлового будинку; 
– закріплення при виконанні курсової роботи теоретичних знань; 
– підготовка студентів до публічного захисту проекту. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 17

Курсова робота з дисципліни «Архітектура будівель і споруд» 
складається з графічної частини і текстового матеріалу. Студент 
розробляє архітектурно-будівельні креслення на індивідуальний 
двоповерховий житловий будинок. Завдання виконується на  1-му 
аркуші формату А1. Поля стандартні. 

Графічна частина повинна містити наступні креслення, виконані в 
рекомендованих масштабах: 
1. План першого та другого поверху ( чи їх суміщений план)    М 1:100 
2. Головний фасад                                                                            М 1:100 
3. Поперечний розріз по сходовій клітці                         М 1:50; М 1:100 
4. Розріз по зовнішній стіні                                                        М 1:20 
5. План-схема розташування перекриттів                                     М 1:200 
6. План-схема розташування фундаментів                                    М 1:200 
7. План-схема розташування крокв                                                М 1:200 
8. План покрівлі                                                                               М 1:200 
9. 3-4 конструктивні вузли                                           М 1:10; М 1:15 

Текстова частина, що виконується на 10-15 аркушах формату А4, 
має містити наступні розділи: 
Розділ 1. Загальні положення (включаючи завдання). 
Розділ 2. Обґрунтування об’ємно-планувального рішення. 
Розділ 3. Архітектурно-планувальні рішення. 
Розділ 4. Конструктивні рішення. 
Розділ 5. Теплотехнічний розрахунок огороджувальної конструкції 

(стіни). 
Розділ 6. Інженерне обладнання будинку. 
Розділ 7. Специфікація елементів. Техніко-економічні показники. 
                Список використаної літератури.  

Оформлюється пояснювальна записка в друкованому (як 
виключення в рукописному) варіанті на стандартному папері формату 
А4 (210 х 297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве — 20 мм, 
праве — 10 мм.  

 
6. Контрольні заходи і засоби діагностики 

 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються наступні методи оцінювання знань: 
 поточні контрольні роботи після вивчення кожного змістового 

модуля; 
 оцінка за курсову роботу; 
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 оцінка за самостійну роботу; 
 підсумковий контроль (залік). 

Усі форми та методи контролю включені до 100-бальної шкали 
оцінювання. 

 
7. Критерії та шкала оцінювання знань студентів 

 
Основними (визначальними) критеріями, що характеризують 

рівень компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 
та підсумкового контролів з навчальної дисципліни «Архітектура 
будівель і споруд», є: 
• виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 
• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння аналізувати та оцінювати ефективність прийнятих 
проектних рішень; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 
логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні знання та положення під час 
розв’язання практичних завдань. 
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-

бальній шкалі. 
Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, за результати самостійної роботи 
студентів) приводяться у % від кількості балів, виділених на завдання, 
із заокругленням до цілого числа: 
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, окремі висновки, елементи 
оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Оцінювання навчальних досягнень студентів денної форми 

навчання відбувається відповідно до наведених нижче таблиць. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 19

Шкала оцінювання знань студентів денної форми навчання 

а) при складанні заліку 
Поточні контрольні роботи та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
100 

 
38 62 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 
7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 7 

 
б) за виконання курсової роботи 

Пояснювальна 
записка 

Ілюстративна 
частина Захист роботи Сума 

до 10 до 50 40 100 
 
Оцінювання навчальних досягнень студентів заочної форми 

навчання відбувається на підставі виконаної і захищеної курсової 
роботи та виконання завдань за вищенаведеними таблицями. 

Сума набраних балів та оцінка за 5-бальною шкалою 
оприлюднюються до початку екзаменаційної сесії у електронному 
журналі академічної групи. Конвертація 100-бальної шкали у 5-бальну 
здійснюється за нижче приведеною таблицею. 

 
Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для курсової роботи для заліку 

90 – 100 відмінно 

 
зараховано 

82-89 добре 74-81 
64-73 задовільно 60-63 

35-59 
не зараховано з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 
не зараховано з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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Для оформлення додатку до диплома європейського зразка після 
закінчення сесії денної та заочної форм навчання оцінювання за 
шкалою ECTS проводиться шляхом конвертації кількості балів з 
навчальної дисципліни в оцінки ECTS.  

 
Ранжування студентів для оцінювання за шкалою ECTS 

 

Оцінка ECTS Статистичний показник 

А Найкращі 10 % студентів 
В Наступні 25 % студентів 
С Наступні 30 % студентів 
D Наступні 25 % студентів 
E Останні 10 % студентів 

 
8. Питання до заліку 

 
1. Суть архітектури, її визначення та задачі. 
2. Суспільне значення архітектури, зв'язок архітектури з іншими 

навчальними дисциплінами. 
3. Класифікація будівель і споруд.  
4. Навантаження та впливи на будівлі  і споруди.  
5. Вимоги до будівель і споруд. 
6. Об’ємно-планувальні елементи будівель і споруд.  
7. Конструктивні елементи будівель і споруд. Суміщення та розподіл 

їх функцій.  
8. Несучі конструкції будівель і споруд.  
9. Огороджувальні конструкції будівель і споруд.  
10. Архітектурно-конструктивні елементи. 
11. Санітарно-технічні та інженерні системи, пристрої і обладнання 

будівель. 
12. Основні поняття архітектурної композиції.  
13. Види композиції (фронтальна, висотна, центрична, об’ємна  та 

глибинно-просторова). 
14. Архітектурна тектоніка.  
15. Засоби гармонізації архітектурної форми.  
16. Єдина модульна система, уніфікація, типізація, стандартизація в 

будівництві. 
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17. Типи розмірів конструкцій.  
18. Системи координат при проектуванні та правила прив’язок.  
19. Види конструктивних систем будівель і споруд (стінова, каркасна, 

ствольна, об’ємно-блочна, оболонкова, комбінована). 
20. Архітектурна кліматологія.  
21. Архітектурно-будівельна акустика.  
22. Будівельна теплотехніка.  
23. Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій.  
24. Будівельна світлотехніка.  
25. Вимоги до об’єктів проектування залежно від їх призначення, 

розташування і оточення.  
26. Склад техніко-економічного та містобудівного обґрунтування.  
27. Техніко-економічна оцінка проектів. Техніко-економічні 

показники проектних рішень. 
28. Квартира та її склад. 
29. Принципи проектування житла та основні нормативні вимоги. 
30. Об’ємно-планувальні вирішення малоповерхових житлових 

одноквартирних та блокованих будинків.  
31. Планувальні схеми багатоповерхових житлових будинків: 

секційні, коридорні, галерейні, змішані.  
32. Класифікація основ фундаментів та вимоги до них. 
33. Методи та способи покращення основ фундаментів.  
34. Навантаження та впливи на фундаменти.  
35. Класифікація  фундаментів та вимоги до них.  
36. Типи фундаментів: стрічкові, стовпчасті, плитні та пальові. 

Переваги та недоліки різних типів фундаментів. 
37. Загальні вимоги до стін та їх класифікація. 
38. Дерев’яні стіни з колод та брусів.  
39. Конструкції суцільних та полегшених стін з цегли, керамічних і 

бетонних каменів. Сучасні конструкції утеплення стін.  
40. Особливості конструкцій внутрішніх стін: влаштування 

вентиляційних каналів та забезпечення звукоізоляції.  
41. Елементи членування фасадів та деталі кам’яних стін. Об’ємні, 

горизонтальні та вертикальні елементи членування стін.  
42. Заповнення віконних і дверних прорізів, принципи їх маркування. 

Конструктивні вирішення вікон і дверей. 
43. Основні вимоги до перекриттів.  
44. Класифікація та конструктивні особливості перекриттів.  
45. Дерев’яні, металеві та залізобетонні перекриття балкового типу. 
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46. Залізобетонні збірні та монолітні плитні перекриття.  
47. Типи підлог, їх класифікація та конструктивні вирішення.  
48. Класифікація дахів, їх основні складові частини.  
49. Конструктивні особливості дерев’яних кроквяних систем.  
50. Висячі крокви. 
51. Приставні крокви.   
52. Види покрівель. 
53. Вимоги до проектування сходів, ліфтів та пандусів. 
54. Види, класифікація та конструктивні особливості сходів, ліфтів та 

пандусів. 
55. Розрахунок сходових клітин.  
56. Загальні поняття про громадські будівлі та споруди, їх 

класифікація. 
57. Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення громадських 

будівель.  
58. Загальні поняття про промислові будівлі. 
59. Класифікація промислових будівель та основні вимоги до них. 
60. Функціональні задачі проектування промислових будівель. 
 

9. Питання гарантованого рівня знань студентів 
 
1. Класифікація будівель і споруд.  
2. Навантаження та впливи на будівлі  і споруди.  
3. Вимоги до будівель і споруд. 
4. Об’ємно-планувальні елементи будівель і споруд.  
5. Конструктивні елементи будівель і споруд. Суміщення та розподіл 

їх функцій.  
6. Несучі конструкції будівель і споруд.  
7. Огороджувальні конструкції будівель і споруд.  
8. Архітектурно-конструктивні елементи. 
9. Санітарно-технічні та інженерні системи, пристрої і обладнання 

будівель. 
10. Єдина модульна система, уніфікація, типізація, стандартизація в 

будівництві. 
11. Типи розмірів конструкцій.  
12. Системи координат при проектуванні та правила прив’язок.  
13. Види конструктивних систем будівель і споруд (стінова, каркасна, 

ствольна, об’ємно-блочна, оболонкова, комбінована). 
14. Будівельна теплотехніка.  
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15. Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій.  
16. Квартира та її склад. 
17. Класифікація основ фундаментів та вимоги до них. 
18. Методи та способи покращення основ фундаментів.  
19. Класифікація  фундаментів та вимоги до них.  
20. Типи фундаментів: стрічкові, стовпчасті, плитні та пальові. 

Переваги та недоліки різних типів фундаментів. 
21. Загальні вимоги до стін та їх класифікація. 
22. Сучасні конструкції утеплення стін.  
23. Основні вимоги до перекриттів.  
24. Класифікація та конструктивні особливості перекриттів.  
25. Дерев’яні, металеві та залізобетонні перекриття балкового типу. 
26. Залізобетонні збірні та монолітні плитні перекриття.  
27. Типи підлог, їх класифікація та конструктивні вирішення.  
28. Конструктивні особливості дерев’яних кроквяних систем.  
29. Висячі крокви. 
30. Приставні крокви.   
31. Види покрівель. 
32. Розрахунок сходових клітин.  
33. Загальні поняття про громадські будівлі, їх класифікація. 
34. Загальні поняття про промислові будівлі. 
35. Класифікація промислових будівель та споруд, основні вимоги до 

них. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


