
 

 

 

1 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру 

 

 
 

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ 

Архітектура 

Спеціальність 193 – «Геодезія та землеустрій» 

 

Схвалено методичною комісією КрНУ 

зі спеціальності 193 – «Геодезія та 

землеустрій»,   

протокол №  1 від 26 серпня 2020 р. 

Затверджено на засіданні кафедри  

геодезії, землевпорядкування та 

кадастру,   

протокол № 1 від 26 серпня 2020 р. 

 

V (осінній) семестр, 3 кредита ECTS (120 годин), 2020-2021 н.р. 

Освітній ступінь: бакалавр. 

Освітня програма: «Геодезія та землеустрій». 

Форма семестрового контролю – диференційований залік. 

Час та аудиторія проведення занять: згідно розкладу – 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group. 

Мова викладання: українська. 

  

Лектор: Клюка Олена Миколаївна (кандидат технічних наук, доцент).  

Контакти: +38 (097) 557-63-96, e-mail: klyukalena@gmail.com 

Консультації: середа, 13.30-15.00; п’ятниця, 12.00-13.30. Розміщення кафедри: 

м. Кременчук, вул. Першотравнева, 21/1, 7-й корпус,  2-й поверх, к. 7217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук – 2020 

 

 

 

 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group


 

 

 

2 

 

Опис дисципліни 

«Архітектура» – навчальна дисципліна, має на меті вивчення студентами 

знань про архітектуру сучасних цивільних та виробничих будівель і споруд 

різного функціонального призначення. 

Завдання вивчення дисципліни – підготувати студентів-землевпорядників 

надавати повну характеристику будівлям різного призначення та навичкам 

архітектурно-будівельного проектування цивільних малоповерхових будівель з 

виконанням теплотехнічних розрахунків. 

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти отримують знання, 

щодо загальної класифікації та вимог до будівель;  принципів уніфікації 

об’ємно-планувальних параметрів будівель і розмірів конструкцій;  впливу 

функціонального або технологічного процесу на об’ємно-планувальне рішення 

будівель;   планувальні та конструктивні системи будівель;  правил прив’язки 

конструктивних елементів до розбивочних вісей залежно від конструктивної 

схеми будівлі. 

Архітектура – це область діяльності, що має своїм завданням створення 

штучного просторового середовища, в якому протікають всі життєві процеси 

суспільства та окремих людей. 

Архітектурне проектування будівель, споруд і їх комплексів здійснюється 

у відповідності з функціональними вимогами, фізичними законами та законами 

прекрасного. Будучи одночасно продуктом художньої і технічної творчості, 

архітектура вимагає взаємопов'язаного вирішення художніх і технічних 

проблем. 

Архітектура формує матеріальне середовище життєдіяльності у 

відповідності з матеріально-технічними та економічними можливостями 

суспільства та його потребами. 

В умовах диференціації спеціальностей та індустріалізації будівництва 

створення повноцінних архітектурних творів досягається при творчій співпраці 

і взаєморозумінні спеціалістів. Виховання такого взаєморозуміння досягається 

за рахунок відповідної підготовки спеціалістів. Мова йде про спеціаліста-

землевпорядника, який, повинен вирішувати цілу гаму питань, пов’язаних з 

містобудуванням. 

Навчальна дисципліна має на меті сформувати та розвинути наступні 

компетентності студентів. 

Загальні компетентності:  

ЗК 2. Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 7 Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення 

Фахові компетентності: 

ФК 7 Базові знання земельного та містобудівного законодавства, 

державного регулювання земельних відносин, законодавчих основ кадастру 

ФК 8. Розуміння теоретичних основ архітектури, планування та 

інженерного забезпечення поселень, знання методів містобудівельної оцінки 

територій 

ФК 12 Здатність вибирати й розраховувати картографічні проекції, 

складати карти і плани різного змісту 
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Навчання спрямоване на отримання наступних результатів: 

ПРН 3. Здатність демонструвати знання і розуміння методів і технологій 

створення державних геодезичних мереж та спеціальних інженерно-

геодезичних мереж, топографічних знімань місцевості, топографо-геодезичних 

вимірювань для вишукування, проектування і експлуатації інженерних споруд, 

громадських, промислових та сільськогосподарських комплексів з 

використанням сучасних наземних і аерокосмічних методів 

 

Розподіл годин за видами занять 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 16 

Практичні заняття 14 

Самостійна робота 60 

Всього годин 90 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Вступ. Сутність архітектури та завдання дисципліни 

«Архітектура» у підготовці спеціаліста-землевпорядника. 

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. 

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

будівель. 

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

виробничих будівель та споруд. 

Тема 9. 

 

Теми практичних занять 

1. Ознайомлення зі структурою та змістом нормативної літератури з 
архітектури житлових і громадських будівель. 

2. Норми проектування житлових і громадських будівель. Правила 

прив’язки конструктивних елементів до координаційних осей. 
3. Методика розробки планів поверхів. 

4. Розроблення розрізів будівлі. 

5. Розрахунок та методика проектування сходів і сходової клітини. 
6. Побудова фасадів будівлі. Техніко-економічні показники. 

7. Склад проектної документації. Компоновка креслень на аркуші. 
Оформлення пояснювальної записки. 

 

Індивідуальне завдання 

Графічна робота: «Садовий будинок». 
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Методи навчання 

У ході лекційних занять задіяні застосовується усне викладення 

теоретичних положень дисципліни), пояснення та роз'яснення (викладення 

теоретичних положень і понять у більш зрозумілій формі); на практичних 

заняттях – практичні вправи (набуття практичних вмінь і навичок виконання 

креслень, використання нормативної, спеціальної та наукової літератури, 

поглиблення знань одержаних при вивчені курсу, робота за допомогою 

креслярських інструментів та програмним забезпеченням при проведенні 

практичних робіт і під час самостійної роботи – графічної роботи). 

 

Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Рекомендована базова навчальна література: 

1.  Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий.  М.: Арх-

ра, 2005.  176 с. 

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

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

3. Нанасова С.М. Конструкции малоэтажных жилых домов: Учеб. 

пособие.  М.:Изд-во АСВ, 2005. 128 с. 

4. ДБН В.2.6-31-2016. Теплова ізоляція будівель.  Київ: Мінрегіон 

України, 2017.  31 с. 

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

положення  Київ: Держбуд України, 2005.  36 с. 

6. ДБН В 2.2-9-2009. Громадські будинки і споруди  Київ: Мінрегіонбуд 

України; 2009,  47 с. 

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

вимоги.  Київ: Мінрегіонбуд України; 2017. 41 с. 

8. ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до робочої документації.  Київ: 

2009. 

9.  ДБН В.2.2-17-2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і 

споруд для маломобільних груп населення. 

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

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. 

Інформаційні ресурси 

1. Електронний курс «Архітектура». Онлайн-система навчання КрНУ 

[Електронний ресурс]/О.М. Клюка. URL: http://krnu.org/course/view.php?id=1028 

(спосіб зарахування – самореєстрація). 

2. Електронний репозитарій КрНУ. Методичне забезпечення з 

дисципліни «Архітектура». URL: 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193. 

Вимоги викладача 

Вивчення навчальної дисципліни «Архітектура» потребує:  

 відвідування аудиторних занять і виконання самостійної роботи згідно 

із навчальним планом;  

 підготовки до практичних занять;  

 онлайн тестування; 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
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 виконання індивідуального завдання (графічної роботи); 

 дотримання вимог академічної доброчесності.   

Розв’язання практичних завдань повинно відповідати визначеним у 

методичних вказівках вимогам, та містити розрахунок із наведенням 

необхідних розрахунків на підставі індивідуальних вихідних даних за 

відсутності ознак повторюваності та плагіату. На практичних заняттях 

присутність здобувачів вищої освіти є обов’язковою.  

Бали за виконання та захист усіх практичних робіт та графічної роботи, 

що передбачені програмою дисципліни, нараховуються виключно після їх 

захисту (відповіді на контрольні питання). При цьому максимальним рейтингом 

оцінюється виконання усіх практичних робіт згідно з розкладом занять за 

умови їх захисту. 

Пропущені заняття мають бути відпрацьовані. Те ж саме стосується й 

студентів, які не змогли з першого разу розв’язати поставлене завдання або 

показали відсутність теоретичних знань з основних питань теми.  

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, 

поважно ставитися до усіх учасників навчального процесу, бути уважним та 

дисциплінованим, має дотримуватися санітарно-гігієнічним норм та правил, та 

строків виконання навчальних завдань. 

Всі види завдань студент має вирішувати індивідуально, керуючись 

власними знаннями, уміннями та навичками. За необхідності студент може 

отримати консультації з незрозумілих питань. 

Посилання на всі використані ресурси та літературні джерела (наприклад, 

у графічній роботі) повинні бути чітко визначені та оформлені належним 

чином.  

Можливості дистанційного навчання 

У разі виникнення поважних причин, які не дозволятимуть студенту 

відвідувати заняття, для такого студента можливе дистанційне навчання із 

застосуванням ряду наявних інноваційних засобів та інформаційних джерел, а 

саме: 

основні: 

1) електронний курс «Архітектура». Онлайн-система навчання КрНУ 

[Електронний ресурс] / О.М. Клюка. URL: 

http://krnu.org/course/view.php?id=1028  – для організаційного забезпечення 

дистанційного навчання та оцінювання знань, проведення тестування за 

змістовими модулями. Спосіб зарахування – самореєстрація. Оцінки за 

результатами складання тестів студент має можливість автоматично бачити та 

контролювати у електронному журналі оцінок свого акаунту в Онлайн-системі 

навчання КрНУ; 

2)  тематичні групи у мобільних додатках Viber, Telegram тощо (вибір 

додатку обумовлюється побажаннями конкретної академічної групи студентів 

за принципами студентоцентрованого підходу) – для проведення групових 

поточних консультацій та поточного контролю виконання практичних робіт та 

індивідуального завдання. Група створюється старостою і включає викладача та 

членів відповідної академічної групи. Всі студенти беруть участь у чаті. 



 

 

 

6 

 

Студент має можливість задавати питання у відповідній групі або за розладом 

консультацій, або у будь-який зручний для себе час. У разі консультацій за 

розкладом студент отримує відповідь відразу, у іншому випадку – коли у 

викладача з’являється можливість надати відповідь. 

допоміжні: 

1) електронна пошта або будь-який зручний та бажаний для студента 

засіб із зазначених вище – для проведення додаткових одноосібних 

консультацій за бажанням студента та / або отримання остаточних результатів 

самостійної роботи; 

2) веб-сторінка кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру 

http://gzk.kdu.edu.ua/node/131 – містить новини, корисну інформацію, методичні 

вказівки, робочу та навчальну програми з дисципліни; 

3) репозитарій КрНУ http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193, 

який також містить методичні вказівки, робочу та навчальну програми. 

Контрольні заходи  

Методи контролю: усне опитування, поточний контроль (онлайн 

тестування і графічна робота), диференційований залік.   
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90–100 А відмінно   

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX незадовільно (з можливістю повторного складання) 

0–34 F 
незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни) 

 

Вид контролю 
Змістовий модуль №1 

Змістовий 

модуль № 2 

Р
аз

о
м

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Контроль 

відвідування та 

роботи на лекції 

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 10 

Контроль виконання 

практичних завдань 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 20 

Поточний 

модульний контроль 

(тестування) 

25 25 50 

індивідуальне 

завдання (ГР) 

20 20 

Усього 57,5 

 

42,5 100 

http://gzk.kdu.edu.ua/node/131%20–%20містить%20новини,%20корисну%20інформацію,%20методичні%20вказівки,%20робочу%20та%20навчальну%20програми%20з%20дисципліни;3
http://gzk.kdu.edu.ua/node/131%20–%20містить%20новини,%20корисну%20інформацію,%20методичні%20вказівки,%20робочу%20та%20навчальну%20програми%20з%20дисципліни;3
http://gzk.kdu.edu.ua/node/131%20–%20містить%20новини,%20корисну%20інформацію,%20методичні%20вказівки,%20робочу%20та%20навчальну%20програми%20з%20дисципліни;3
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193

