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Загальні положення 

Навчальна дисципліна «Архітектура міст» передбачає вивчення 

здобувачами освіти теоретичних знань і здобутті професійних навичок, що 

формують профіль фахівця в галузі архітектури та будівництва, розвитку у 

студентів розуміння: витоків, історичного розвитку та сучасних тенденцій як 

світової архітектури, так і архітектури України, що є базовими знаннями у 

професійній підготовці здобувача освіти  

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу «Архітектура міст» полягає в реалізації теоретичних знань і 

здобутті професійних навичок, що формують профіль фахівця в галузі 

архітектури та будівництва, розвитку у студентів розуміння: витоків, 

історичного розвитку та сучасних тенденцій як світової архітектури, так і 

архітектури України, що є базовими знаннями у професійній підготовці 
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здобувача освіти 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- засвоєння основних знань про історичний процес становлення 

практики та теорії сучасної архітектури.  

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- законодавство про містобудівну та архітектурну діяльність в 

Україні, порядок її здійснення; 

- стандарти проектування; 

- сучасні норми інженерного проектування, комп’ютерні технології в 

архітектурному, містобудівному та ландшафтному проектуванні. 

 - знати та розуміти предметну область та професійну діяльність; 

 - соціально-економічні і культурні аспекти архітектури та 

містобудування;  

 - особливості розвитку історичних і сучасних стилів в архітектурі, 

містобудуванні, мистецтві та дизайні України та зарубіжних країн; 

вміти: 

- проектувати містобудівні об'єкти, розробляти проекти 

реконструкції та реставрації  історичної забудови;   

- працювати з фахівцями суміжних галузей;  

- застосовувати комп'ютерні технології проектування, кваліфіковано 

вирішувати технологічні та економічні питання містобудування. 

- зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, їх місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя; 

 - розробляти архітектурно-художні, функціональні, об’ємно-

планувальні та конструктивні рішення, а також виконувати креслення, 

готувати документацію архітектурно-містобудівних проектів. 

Очікувані результати навчання 

У разі успішного завершення курсу майбутній фахівець зможе: 

- Оцінювати фактори і вимоги, що визначають передумови 

архітектурно-містобудівного проєктування. 

- Обирати раціональні архітектурні рішення на основі аналізу 

ефективності конструктивних, інженерно-технічних систем, будівельних 

матеріалів і виробів, декоративно-оздоблювальних матеріалів. 

- Забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних, інженерно-

технічних, економічних, безпекових нормативних вимог в архітектурно-

містобудівному проєктуванні. 

- Розробляти проєкти, здійснювати передпроєктний аналіз у процесі 

архітектурно- містобудівного проєктування з урахуванням цілей, ресурсних 

обмежень, соціальних, етичних та законодавчих аспектів. 



- Забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних, інженерно-

технічних, економічних, безпекових нормативних вимог в архітектурно-

містобудівному проєктуванні. 

Обсяг вивчення дисципліни 

№ 

з/п 

Вид навчальної роботи Кількість 

год. 

Примітка 

1 Лекції (год.) 16  

2 Практичні заняття(год.) 16  

3 Самостійна робота(год.) 58  

      

  Всього 90  

    

 

Зміст дисципліни 

Вступ. 

Значення вітчизняної архітектурної та містобудівної спадщини: 

пізнавальне, світоглядне, методологічне, творче, практичне. Поняття, 

хронологічні та географічні межі української архітектури та 

містобудування. Проблема збереження та охорони пам’яток, її професійне та 

законодавче підґрунтя. Місце архітектури України у світовій культурній 

спадщині. 

Тема. Будівництво за часів первинно–общинних формацій 

Залюднення території України. Палеоліт, мезоліт, неоліт. 

Особливості поселень та будівництво Трипільської культури. 

Будівельна культура скіфів та сарматів: городища, кургани, 

могильники. Неаполь Скіфський. 

Розселення давніх слов’ян на території України на різних етапах. 

Східні слов’яни. Особливості просторової організації поселень. Матеріали і 

конструкції. 

Тема . Антична архітектура Північного Причорномор’я 

Виникнення античних держав. Періодизація розвитку: грецький період 

(VІІ ст. – сер. 1ст. до н.е.) та його етапи, римський період (сер. 1ст. до н.е. – 

70–і роки ІVст. н.е.) та його етапи. Визначні міста: Херсонес, Ілурат, Ольвія, 

Пантикапей. Розпланування та благоустрій міст. Архітектура і будівельна 

техніка. Типи будівель (житло, храми, оборонні споруди, поховання) і 

споруд архаїчного етапу. Класичний та елліністичний етапи. Розвиток 

архітектури та будівництва після входження до складу Римської імперії. 

Тема . Архітектура Криму V – VІІІ ст. 

Занепад античних держав–полісів і поширення впливів Візантійської 

імперії. Відбудова Херсонесу, будівництво фортець Алушта, Гурзуф та ін. 

Розпланування та обороні споруди середньовічного Херсонесу. Поширення 

християнства. Базиліка як основний тип храму. Архітектурний комплекс 



Великої («Уваровської») базиліки в Херсонесі. Планувальні і конструктивні 

особливості базилікальних храмів. Міста Гірського Криму: Ескі–Кермен, 

Чуфу–Кале, Мангуп та ін. Особливості розташування та забудови. 

Архітектура Криму Х-ХІІІст. 

Тема . Давньоруська архітектура Х – 1–ї пол. ХІ ст. 

Хрещення Русі і його значення для розвитку архітектури. Розвиток 

міст. Місцеві будівельні традиції і візантійські впливи. Розпланування Києва 

доби Ярослава та Володимира. Рядова житлова забудова на Подолі. Перший 

мурований храм: Десятинна церква в Києві (989–996рр.) 

Будівельна діяльність Ярослава Мудрого. Собор Св. Софії, Ірининська 

церква в Києві. Спаський собор у Чернігові. Софійський собор в Новгороді. 

Цивільне та оборонне будівництво. Плани палацових споруд. Золоті ворота. 

Матеріали та конструкції. Дерев’яні храми. 

Тема . Давньоруська архітектура 2–ї пол. ХІ –поч. 

ХІІ ст. 

Початок децентралізації політичної влади і дроблення земель. 

Поширення монастирського будівництва. Формування місцевих 

архітектурних шкіл. Архітектурно–планувальна структура Чернігова та 

Переяслава. Будівництво Печерського, Михайлівського Золотоверхого та 

Видубицького монастирів в Києві. Церква Спаса на Берестові. 

Розпланування давньоруського Переяслава. Храмове будівництво в 

Переяславі Михайлівська (Юрієва) божниця в Острі та ін. 

Тема . Архітектура ХІІ – ХІІІ ст. 

Подальша автономізація руських земель. Зростання значення 

Чернігова, Володимира–Волинського, Галича. Поширення традицій на 

північній землі (Володимир Андрія Боголюбського). Розпланування та 

забудова головних міст. Будівництво укріплених городищ. 

Київські храми Богородиці Пирогощі та Кирилівський. Юріївський 

собор у Каневі. Визначні храми Чернігова, Овруча,В-Волинського та ін.. 

Містобудування та архітектура Галицько–Волинських земель Х – ХІІІ 

ст. Розвиток будівельної техніки. 

УКРАЇНСЬКААРХІТЕКТУРА ХІV–1–ї пол. XVII ст. 

Тема . Архітектура ХІV – XVI ст. 

Українські землі в складі Польщі та Великого князівства Литовського. 

Суспільні умови розвитку містобудування та архітектури. Містобудівні 

фактори. Визначальні типологічні групи будівель. Будівельні матеріали та 

конструкції. 

Замки. Просторова локація. Функціональні особливості. Еволюція 

методів оборони та конструктивні типи оборонних споруд. Найвизначніші 

пам’ятки замкового будівництва у Львові, Луцьку, Кам’янці–Подільському, 

Меджибожі, Острозі та ін. Міські фортифікації: основні складові елементи та 

способи будівництва. Типові приклади. 

Храми та монастирі. Основні віровизнання на теренах України і 

пов’язані з ними особливості храмобудування: православні церкви, 



католицькі костели, синагоги, мечеті та ін. Показові взірці. 

Цивільне будівництво: ратуші, житлові будівлі та ін. 

Тема . Архітектура Західної України в першій пол.XVII ст. 

Суспільні умови та початок контрреформації. Берестейська унія і її 

вплив на церковне будівництво. Розвиток провідних західноукраїнських міст: 

Львова, Кам’янка на Поділлі, луцька, Острога та ін. 

Замки та фортеці першої пол. ХVІІ ст. Християнські храми та 

монастирі. Синагоги, Ратуші та житлові будівлі. 

Тема . Архітектура Києва та Наддніпрянщини в 1–ій пол.XVII ст. 

Суспільно–політичне життя і польська колонізація. Розбудова старих і 

заснування нових міст: Київ, Чернігів та ін..  

Нові риси храмового будівництва. Петропавловська церква в 

Новгороді–Сіверському, церква в Суботові, Покровська церква в Сулимівці. 

Архітектура Києва в 1–й пол. ХVІІ ст. Оборонне та цивільне 

будівництво. Найвизначніші будівлі та споруди. 

УКРАЇНСЬКААРХІТЕКТУРА 2–ї пол. XVII–XVIIІ ст. 

Тема.   Архітектура   Західної   України   2–ї   пол. 

XVII ст.–XVIIІ ст. 

Суспільне життя Волині, Поділля та Галичини і нові умови 

архітектурно–будівельної діяльності. Розвиток містобудування. Міські 

фортифікації. 

Архітектура Львова. Провідні майстри: Б.Беретін, П.Гіжицький та ін. 

Архітектура Волині та Поділля. 

Станіслав. Розпланування та архітектура нової столиці Покуття. 

Цивільне будівництво. Трансформація замків і поява палацових комплексів. 

Тема. Архітектура Центральної та Лівобережної України 

2–ї пол. XVII – XVIIІ ст. 

Переяславська угода 1654 р. Масове освоєння земель Слобожанщини. 

Гетьман І.Мазепа як меценат архітектурного мистецтва. 

Витоки мистецькі особливості стилю «українського бароко». Муровані 

храми Києва, Чернігова, Полтави, Харкова, Новгорода–Сіверського та ін. 

Житлові, учбові, адміністративні споруди. 

Посилення російських впливів, централізація державної політики в 

будівництві. Храмове та монастирське будівництво. Меценатська діяльність 

українських гетьманів та митрополитів. 

Розвиток ансамблю Києво–Печерської лаври. Відбудови 

давньоруських храмів. 

Творчість архітекторів В.Растеллі, І.Григоровича– Барського, Й. 

Шеделя та ін. 

Тема. Народна дерев’яна   архітектураXVII   – XVIIІ ст. 

Витоки дерев’яної архітектури та її впливи на муроване будівництво. 

Конструктивні прийоми та їх вплив на об’ємно просторову композицію 

споруд. Дерев’яний храм – як найвищий вияв творчої майстерності народних 

майстрів. 



Еволюція об’ємно–просторових укладів дерев’яних храмів. 

Особливості місцевих шкіл дерев’яного зодчества. 

Показові приклади дерев’яного храмобудування Волині, Поділля, 

Галичини, Покуття, Закарпаття, Наддніпрянщини, Слобідської України. 

Внутрішнє опорядження дерев’яних храмів. Композиція іконостасу. 

АРХІТЕКТУРАУКРАЇНИ кінця XVIIІ – поч. ХХ ст. 

Тема. Архітектура України кінця XVIIІ – 1–ї пол. 

ХІХ ст. в складі Російської імперії 

Державна політика російської влади стосовно містобудування та 

архітектури. Показові проекти впорядкування міської забудови на 

регулярних засадах. Нові конструкції та матеріали. Зміна стилістичного 

напрямку, розповсюдження класицистичного стилю. Появи ампіру. 

Романтизм. Найпомітніші храмові, цивільні, інженерні споруди. «Зразкові» 

проекти. 

Місцеві архітектурні школи. Провідні майстри Києва, Харкова, 

Катеринослава, Одеси. 

Тема. Архітектура України 2–ї пол. XIХ – поч. ХХ ст. в складі 

Російської імперії 

Розвиток промисловості і нові можливості будівництва. Соціальні 

зміни. Архітектурно–просторовий розвиток міст. Занепад класицизму і 

формування полівалентного історизму (еклектизм). Пошук нового стилю. 

Модерн. Неостилі.   Характерні   споруди   та   провідні майстри. 

Тема. Архітектура Західної України кінця XVIIІ – 1– ї пол. ХІХ ст. 

Особливості розвитку архітектури в складі Австрійської монархії. Роль 

держави та місцевого управління. Ліквідація міських фортифікацій. 

Мистецькі зв’язки з метрополією. 

Особливості архітектурного стилеутворення. Австрійський варіант 

класицизму і його прояви в Галичині, на Буковині та Закарпатті. 

Характерні споруди Львова, Чернівців, Станіслава, Ужгорода, Коломиї 

та ін. 

Тема. Архітектура Західної України 2–ї пол. XIХ – поч. ХХ ст. 

Соціально–економічні умови розвитку архітектури та містобудування 

в Габсбурзькій монархії. Нові конструкції та матеріали. Львівська 

архітектурна школа. Впливи Відня та Кракова. Художньо–стилістичні 

спрямування архітектурної творчості. 

Історизм та його архітектурні прояви. Пошуки нового стилю. Модерн. 

Показові громадські, житлові, промислові, транспортні споруди 

Львова, Чернівців, Станіслава, Тернополя, та ін. 

УКРАЇНСЬКААРХІТЕКТУРА ХХ ст. 

Тема. Архітектура України 1920–х – 1930–х рр. 

Суспільні умови розвитку архітектури та містобудування на 

українських землях в складі Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Румунії. 

Впливи нових світових тенденцій. Функціоналізм та історизм. Принципові 

засади вирішення містобудівних проблем. Нове храмове будівництво. 

Головні громадські будівлі. Житлова архітектура. 

Суспільне життя радянської України і архітектурна творчість. Впливи 



світових і московських шкіл. Регіональні архітектурні центри: Харків, Київ, 

Дніпропетровськ та ін. Провідні майстри. Найвизначніші проекти та 

споруди. Забудова нової столиці України – Харкова. Посилення тоталітарної 

ідеології, монополізація творчих спілок, прокламація принципів 

соціалістичного реалізму. Звернення до монументального історизму. 

Містобудівні плани соціалістичної реконструкції. Найвизначніші проекти та 

споруди. 

Провідні архітектори Києва, Харкова та ін. міст. 

 

Тема. Архітектура Радянської України повоєнного десятиліття 

Ідеологічні та практичні засади повоєнної відбудови Києва, Одеси, 

Севастополя, Керчі та ін. міст. Спроби пошуку національних рис в нових 

спорудах. 

Забудова Київського Хрещатику: проекти та реалізації. Великі 

новобудови Харкова, Дніпропетровська, Донецька. Регіональна архітектура. 

Тема. Архітектура Радянської України1960–х – 80–х 

Архітектурні аспекти масового житлового будівництва. Громадські 

споруди. Передолімпійські реалізації. 

Промислова архітектура. 

Тема Новітня архітектура незалежної України 

Суспільні, економічні та технологічні фактори новацій в архітектурній 

творчості. Кількісні і якісні трансформації будівельної галузі. Законодавство 

про архітектуру та містобудування. 

Містобудівні та архітектурні наслідки соціального розшарування. 

Характерні      приклади       громадського,       житлового, промислового 

будівництва. 

Відбудова храмової архітектури. Відбудова Михайлівського 

Золотоверхого та Успенського храмів в Києві. 

Стилістичні течії новітньої архітектури. Прояви історизму, 

постмодернізму, техніцизму та інших впливів загальносвітових 

архітектурних течій. 

 

Методи навчання та засоби для проведення поточного і підсумкового 

контролю 

Навчання проводиться у словесній та практичних формах на лекціях, 

практичних роботах. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних, 

практичних занять у вигляді контрольної  роботи 10…20 хв., та захисту 

індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі письмових відповідей на 

запитання, які визначені робочою програмою. 

Система оцінювання 

Для отримання позитивної оцінки здобувач освіти повинен вміти і знати: 

- проектувати містобудівні об'єкти, розробляти проекти 



реконструкції та реставрації  історичної забудови;   

- працювати з фахівцями суміжних галузей;  

- застосовувати комп'ютерні технології проектування, кваліфіковано 

вирішувати технологічні та економічні питання містобудування. 

- зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, їх місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя; 

 - розробляти архітектурно-художні, функціональні, об’ємно-

планувальні та конструктивні рішення, а також виконувати креслення, 

готувати документацію архітектурно-містобудівних проектів. 

- законодавство про містобудівну та архітектурну діяльність в 

Україні, порядок її здійснення; 

- стандарти проектування; 

- сучасні норми інженерного проектування, комп’ютерні технології в 

архітектурному, містобудівному та ландшафтному проектуванні. 

 - знати та розуміти предметну область та професійну діяльність; 

 - соціально-економічні і культурні аспекти архітектури та 

містобудування;  

 - особливості розвитку історичних і сучасних стилів в архітектурі, 

містобудуванні, мистецтві та дизайні України та зарубіжних країн; 

Політика курсу 

Політика щодо академічної доброчесності 

Від кожного студента очікується дотримання принципів академічної 

доброчесності. В роботах студентів не повинно бути плагіату, списування, 

розрахунків, використання графічного матеріалу, що не належить студентові. 

До студентів, у роботах яких будуть прояви недоброчесної поведінки можуть 

бути застосовані різні дисциплінарні заходи – робота буде повернена без 

оцінювання на переробку, робота буде повернена без оцінювання. При цьому 

викладач залишає за собою право змінити тему завдання 

Комунікаційна політика 

Здобувачі освіти повинні мати активовану пошту. Усі письмові запитання 

до викладачів стосовно курсу мають надсилати на електронну пошту. 

Політика щодо перескладання 

Роботи які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу 

заступника директора з НР за наявності поважних причин(наприклад 

лікарняний). 

Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач освіти не згоден з оцінюванням його знань, він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку. 



Відвідування занять 

Для здобувачів освіти відвідування занять є обов’язковим. Поважними 

причинами для неявки на заняття є хвороба, участь у заходах, академічна 

мобільність, які необхідно підтверджувати документами, індивідуальне 

навчання. 

Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувача освіти, має 

повідомити викладача особисто або через куратора чи старосту. За об’єктивних 

причин (наприклад, карантинні обмеження, індивідуальне навчання, 

міжнародна мобільність)навчання може відбуватися в он-лайн формі за 

погодженням з керівником дисципліни. 
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