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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Основи архітектури» 

розроблено відповідно до освітньо-професійної програми «Декоративне 
мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі 
знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення є стилі, історичний розвиток архітектури та 
принципи й художні прийоми їх зображення в образотворчому, 
декоративному мистецтві. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: «Основи живопису», «Рисунок», «Композиція і 
проектування», «Кольорознавство», «Робота в матеріалі». 
Забезпечувані дисципліни: «Композиція і проектування», «Робота в 
матеріалі», «Живопис», «Рисунок». 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Основи архітектурної композиції. Художнє 
зображення архітектури. 
Змістовий модуль 2. Генеза розвитку та становлення архітектурних стилів.  

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: сформувати базові знання з розвитку та 
становлення архітектурних стилів, вміння розрізняти їх; опанувати 
композиційні принципи та образотворчі навички зображення архітектури та 
її елементів. 
Завдання навчальної дисципліни:  
– вивчити особливості архітектури відповідно до історичного розвитку; 
– засвоїти основні елементи споруд та їх функціональне або естетичне 
призначення; 
– вивчити основи композиції архітектури; 
– опанувати навички (образотворчі та графічні техніки) зображення 
архітектури; 
– засвоїти композиційні принципи зображення архітектури та її елементів в 
образотворчому та декоративному мистецтві; 
– вивчити сучасні стилі в архітектурі. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягти таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: 
– стильові особливості архітектурних споруд; 
– видатних архітекторів або представників певних стилів; 
– основи розвитку архітектури від зародження до сучасності; 
– основні елементи споруд; 
– композицію архітектури; 
– композиційні прийоми зображення архітектури в образотворчому, 

https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost


декоративному мистецтві; 
– образотворчі та графічні техніки зображення архітектури. 
вміти: 
– розрізняти архітектурні стилі; 
– аналізувати, систематизувати, синтезувати інформацю про окремі стилі 
архітектури; 
– композиційно грамотно зображувати архітектуру (елементи архітектури, 
міські пейзажі, етюди споруд тощо); 
– створювати картини із архітектурою, досягаючи емоційної виразності 
завдяки кольору, композиції, техніці виконання; 
– дотримуватись концептуальних етапів зображення архітектури в 
мистецтві. 
У процесі засвоєння дисципліни студент має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 
– усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді, 
вміти переконувати, визначати пріоритети професійної діяльності; 
– презентувати художні твори та мистецтвознавчі дослідження у 
вітчизняному та міжнародному контекстах, вести переговорні процеси, 
розробляти та представляти результати роботи у професійному 
середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійній кар’єрі; 
– усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, 
забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні у 
визначені терміни, управляти власним часом; 
– розвивати навички міжособистісної взаємодії, цінувати та поважати 
різноманітні прояви мультикультурності, формувати здатність працювати в 
міжнародному контексті. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність  
  

 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність,  

освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
02 Культура та мистецтво 

Вибіркова  

Освітньо-професійна програма 
023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 
реставрація 

Семестр 8 

Модулів – 3 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 36 год. 

Змістових модулів – 2 
Лекції: 
6 год. 

Практичні:  
30 год. 

Загальна кількість годин – 90 
Лабораторні: 

год 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи студента – 4 

Самостійна робота  
54 год. 

Модульний контроль - 2 
Вид контролю: 

диференційований залік  

https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Vibirkov_Disciplini.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Poloz_Dobrochesn.pdf


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Основи архітектурної композиції. Художнє зображення архітектури 
Тема 1. Базові принципи композиції в архітектурі та її зображення в образотворчому 

мистецтві. 
Основи архітектурної композиції та її просторової побудови. Образотворчі засоби створення 

композиційної гармонії при зображенні архітектури. Художня виразність та колорит архітектурного 
зображення. Зображення архітектури у техніці гризайль. Матеріали та приладдя. 

 
Змістовий модуль 2. Генеза розвитку та становлення архітектурних стилів 

Тема 2. Стильові особливості архітектури. Розвиток. 
Архітектура Стародавнього Єгипту, Стародавньої Греції, Риму, Візантії, Романського стилю, 

Готична, Ренесансу, Барнхауз, Бароко, Вікторіанський стиль, Класицизму, Рококо, Ампір, Модерну. 
Загальні відомості про конструктивні елементи будівель. Декоративні елементи. Видатні архітектори. 

Тема 3. Сучасні архітектурні стилі. 
Сучасні архітектурні стилі, їх особливості та концептуальна основа (екологічна архітектура, 

мінімалізм, деконструктивізм, постмодернізм, хай-тек, метаболізм, бруталізм, структуралізм, 
неоекспресіонізм, органічна архітектура). Розвиток суспільства, мистецтва, їх вплив на формування 
стилів архітектури. 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

у
с
ь

о
го

 

у тому числі 

Л ПЗ СР 

Змістовий модуль 1. Основи архітектурної композиції. Художнє зображення архітектури 

ІV курс 8-й семестр 
Тема 1. Базові принципи композиції в архітектурі та її 
зображення в образотворчому мистецтві 

2 2 - - 

Практична робота № 1. Етюди архітектурних елементів (гризайль) 4 - 4 - 
Практична робота № 2. Етюди окремих споруд (гризайль) 4 - 4 - 
Самостійна робота № 1. Етюди міста (гризайль) 4 - - 4 

Змістовий модуль 2. Генеза розвитку та становлення архітектурних стилів 

Тема 2. Стильові особливості архітектури. Розвиток 2 2 - - 
Практична робота № 3. Створення альбому акварелей із 
зображенням характерних споруд відповідного стилю 

12 - 12 - 

Самостійна робота № 2. Доопрацювання практичної роботи № 3 12 - - 12 
Самостійна робота № 3. Зображення елементів архітектури 
відповідного стилю 

8 - - 8 

Тема 3. Сучасні архітектурні стилі 2 2 - - 
Практична робота № 4. Етюди міських пейзажів із спорудами 
сучасних архітектурних стилів 

8 - 8 - 

Самостійна робота № 4. Доопрацювання практичної роботи №4 8 - - 8 
Самостійна робота № 5. Архітектурний пейзаж міста Запоріжжя 18 - - 18 
Модульний контроль 6 - 2 4 

Усього за семестр: 90 6 30 54 
Усього за дисципліну: 90 6 30 54 
 

 
 
 
 
 



 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Форми контролю: перевірка ступеня засвоєння знань здійснюється завдяки контрольному 
опитуванню студентів під час занять, спілкуванню під час консультацій та розгляду самостійних робіт, 
а також під час проведення заліку із дисципліни, який проводиться у вигляді колегіального перегляду 
всіх робіт, виконаних за семестр. 

Поточний контроль здійснюється на всіх етапах проведення аудиторних занять, а також в 
період міжсесійного контролю у формі опитувань за темами лекцій і перевірки виконання етапів 
практичних та самостійних робіт. 

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді заліків в кінці кожного семестру та екзамену в 
останній семестр дисципліни. 
 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
 

ІV навчальний рік 

Кількість балів 
ЗМ 1-2 (8 семестр) 

Т1 Т2 Т3 

Лекційні заняття - - - 
Практичні заняття  20 20 20 
Самостійна робота  5 10 15 
Поточний модульний контроль  10 
Підсумковий  контроль 
(диференційований залік) 

20 

 
 
 

 
№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми, план 
Кількість 

годин 

1 2 3 4 
Змістовий модуль 1. Основи архітектурної композиції. Художнє зображення архітектури 

1 1 Етюди архітектурних елементів (гризайль) 4 
2 1 Етюди окремих споруд (гризайль) 4 

Змістовий модуль 2.  Генеза розвитку та становлення архітектурних стилів 
3 2 Створення альбому акварелей із зображенням характерних споруд 

відповідного стилю 
12 

4 3 Етюди міських пейзажів із спорудами сучасних архітектурних стилів 8 
5  Модульний контроль 2 

Усього  30 

 
№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми, план 
Кількість 

годин 

1 2 3 4 
Змістовий модуль 1.  Основи архітектурної композиції. Художнє зображення архітектури 

1 1 Етюди міста (гризайль) 4 
Змістовий модуль 2.  Генеза розвитку та становлення архітектурних стилів 

2 2 Доопрацювання практичної роботи № 3 12 
3 2 Зображення елементів архітектури відповідного стилю 8 
4 3 Доопрацювання практичної роботи №4 8 
5 3 Архітектурний пейзаж міста Запоріжжя 18 
6  Модульний контроль 4 

Усього  54 



 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
ЄКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90–100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82–89 

(добре) 
4 (добре) 

C 
75–81 

(добре) 

D 
64–74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60–63 

(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно з можливістю повторного 
складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом) 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 
1. Розкрити особливості зображення архітектури у техніці гризайль. 
2. Особливості зображення архітектури аквареллю? 
3. Розкрити композиційні принципи архітектурних споруд. 
4. Охарактеризувати основні елементи будівлі. 
5. Як домогтись художньої виразності при зображенні архітектури у пейзажі? 
6. Створення колористичної виразності та гармонії в урбаністичному пейзажі. 
7. Окресліть основні принципи побудови композиційної гармонії при побудові архітектурного 

пейзажу. 
8. Розкрити та охарактеризувати особливості архітектури Стародавнього Єгипту. 
9. Розкрити та охарактеризувати особливості архітектури Стародавньої Греції. 
10. Розкрити та охарактеризувати особливості архітектури Риму. 
11. Розкрити та охарактеризувати особливості архітектури Візантії. 
12. Розкрити та охарактеризувати особливості архітектури Романського стилю. 
13. Розкрити та охарактеризувати особливості архітектури Готики. 
14. Розкрити та охарактеризувати особливості архітектури Ренесансу. 
15. Розкрити та охарактеризувати особливості архітектури Бароко. 
16. Розкрити та охарактеризувати особливості архітектури Класицизму. 
17. Розкрити та охарактеризувати особливості архітектури Рококо. 
18. Розкрити та охарактеризувати особливості архітектури Модерну. 
19. Видатні архітектори ХІХ століття. 
20. Видатні архітектори ХХ століття. 
21. Видатні архітектори ХХІ століття.  
22. Розкрити та охарактеризувати особливості екологічного стилю архітектури. 
23. Розкрити та охарактеризувати особливості архітектури у стилі мінімалізм. 
24. Розкрити та охарактеризувати особливості архітектури деконструктивізм. 
25. Розкрити та охарактеризувати особливості архітектури постмодернізму. 
26. Розкрити та охарактеризувати особливості архітектури хай-тек. 
27. Розкрити та охарактеризувати особливості архітектури метаболізм. 
28. Розкрити та охарактеризувати особливості архітектури стилю бруталізм. 
29. Розкрити та охарактеризувати особливості архітектури стилю структуралізм. 
30. Розкрити та охарактеризувати особливості архітектури стилю неоекспресіонізм. 
31. Розкрити та охарактеризувати особливості стилю органічної архітектури. 
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