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ВСТУП 

Програма вивчення дисципліни “Архітектура”, яка належить до циклу 

дисциплін за вибором вищого навчального закладу, складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом 193 «Геодезія 

та землеустрій».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система матеріальних 

структур (будівлі і споруди, комплекси з них), що формують просторове 

середовище, штучно створене для здійснення різних процесів людської діяльності 

(побуту, праці, культури тощо).  

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни “Архітектура” базується 

як на гуманітарних, соціально-економічних, так і на професійно-орієнтованих 

дисциплінах: “Топографія”, “Топографічне креслення”, “Геодезія”, “Геодезичні 

прилади”. 

Дисципліна “Архітектура” забезпечує вивчення таких дисциплін: 

“Планування та забудова поселень”, “Вулично-дорожня мережа поселень”, 

“Інженерне обладнання населених пунктів”, “Основи кадастру”, “Основи міського 

кадастру”, “Основи інженерної геодезії”, “Основи геоінформаційних систем і 

технологій” та інших спеціальних дисциплін. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи архітектурно-будівельного проектування. 

2. Об’ємно-планувальні, композиційні та конструктивні рішення цивільних 

та виробничих будівель. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

     1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Архітектура» є: професійна 

підготовка студентів і формування знань про архітектуру сучасних цивільних 

та виробничих будівель і споруд різного функціонального призначення. 

    1.2 Завданням вивчення дисципліни «Архітектура» є: підготувати студентів-

землевпорядників надавати повну характеристику будівлям різного 

призначення та навичкам архітектурно-будівельного проектування цивільних 

малоповерхових будівель з виконанням теплотехнічних розрахунків. 

     1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 - загальну класифікацію та вимоги до будівель; 

 - принципи уніфікації об’ємно-планувальних параметрів будівель і розмірів 

конструкцій; 

 - вплив функціонального або технологічного процесу на об’ємно-

планувальне рішення будівель; 

 - планувальні та конструктивні системи будівель; 

 - правила прив’язки конструктивних елементів до розбивочних вісей 

залежно від конструктивної схеми будівлі; 
вміти: 

- користуватися нормативною та довідковою літературою; 
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- визначати глибину закладання підошви фундаментів залежно від глибини 

промерзання ґрунту; 

 - конструювати фундаменти каркасних і безкаркасних будівель; 

 - вибирати матеріали для стін будівель залежно від температурної зони 

будівництва; 

 - конструювати несучий кістяк одноповерхової та багатоповерхової будівлі; 

 - компонувати перекриття та покриття будівлі; 

 - конструювати дах або покрівлю будівлі; 

 - підбирати вікна, двері, ворота, сходи, перегородки та інші конструктивні 

елементи будівель.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Основи архітектурно-будівельного проектування. 

Тема 1. Вступ. Сутність архітектури та завдання дисципліни “Архітектура” у 

підготовці спеціаліста-земле-впорядника. 

Тема 2. Основні відомості про будівлі і споруди. 

Тема 3. Єдина модульна система в будівництві. 

Тема 4. Об’ємно-планувальні рішення будівель.        

 Тема 5. Конструктивні рішення будівель. Конструктивна система будівель. 

Тема 6. Фізико-технічні основи проектування будівель та їх конструкцій. 

Змістовий модуль 2. Об’ємно-планувальні, композиційні та конструктивні 

рішення цивільних та виробничих будівель. 

Тема 7. Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення цивільних будівель. 

Тема 8. Об’ємно-планувальні, композиційні та конструктивні рішення 

виробничих будівель та споруд.  

 
 

3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Маклакова Т.Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий. 

Учебник для вузов.  – М.: Стройиздат, 1981. – 368 с., ил. 

2.  Маклакова Т.Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий. – М.: 

Стройиздат, 1984. – 145 с. 

3.  Маклакова Т.Г., Нанасова С.М.,       Бородай Е.Д., Житков В.П. 

Конструкции гражданских зданий. М.: Стройиздат, 1986. – 195 с. 

4.  Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. – М.: Арх-ра, 

2005. – 176 с. 

5. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г., Балакина А.Е. 

Архитектура: Учебник. – М.: Изд-во АСВ, 2004. – 464 с. 

6.  Нанасова С.М. Конструкции малоэтажных жилых домов: Учеб. пособие. – 

М.:Изд-во АСВ, 2005. – 128 с. 
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Допоміжна 

 

1. Маклакова Т.Г. Конструкции гражданских зданий: ученик / Т.Г. Маклакова, 

С.М. Нанасова. – М.: Издательство АСВ, 2000. – 280 с. 

2. Кутухтин, В.А. Коробков. Конструкции промышленных и 

сельскохозяйственных производственных зданий и сооружений.  М.: 

Стройиздат, 1982. 

Нормативна 

 

1. ДБН В.2.6-31-2016. Теплова ізоляція будівель. – К.: Мінрегіон України, 2017. 

– 31 с. 

2. ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні 

положення – К.: Держбуд України, 2005. – 36 с. 

3. ДБН В 2.2-9-2009. Громадські будинки і споруди - К.: Мінрегіонбуд 

України; 2009, - 47 с. 

4. ДБН В.1.1.7-2016. Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги. 

- К.: Мінрегіонбуд України; 2017, – 41 с. 

5. ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до робочої документації. – К.: 2009. 

6.  ДБН В.2.2-17-2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для 

маломобільних груп населення. 

7.  ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та 

основ. 

 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік  
 

5. Засоби діагностики успішності навчання – екзаменаційні білети, модульні  

  контрольні завдання, комплекти тестів  
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