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Особи, які вступають на напрям підготовки 6.06102 "Архітектура" за
освітньо-професійною програмою "бакалавр" на базі здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" у даному напрямі приймають-
ся на другий курс навчання.

Прийом зазначеної категорії вступників, здійснюється за умови навчан-
ня за інтегрованими навчальними планами за фаховим вступним випробу-
ванням.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ
1.1 Типологія будівель і споруд

 Вплив природно - кліматичних умов на проектування житла. Орієнтація
житлових будинків. Інсоляція. Квартира та її елементи. Типи квартир. Зону-
вання приміщень. Індивідуальні одноквартирні будинки. Типи об'ємно - пла-
нувальних рішень. Індивідуальні будинки. Склад приміщень.

Конструктивні особливості будинків присадибного типу. Планування
ділянки.

Зблоковані будинки. Схеми блокування. Особливості планування квар-
тир. Секційні будинки. Секція. Типи секцій. Односекційні будинки. Особли-
вості планування. Коридорні будинки. Переваги і недоліки.

Галерейні будинки. Характеристика. Конструктивні рішення багатопо-
верхових житлових будинків. Техніко - економічні показники житлових бу-
динків.

Громадські споруди. Їх містобудівельна роль. Класифікація. Основні
схеми взаємозв'язку приміщень в громадських спорудах. Класифікація готе-
лів.

Класифікація дитячих дошкільних установ. Склад приміщень. Архітек-
турно - планувальні композиції дитячих садків. Санітарно - гігієнічні та про-
типожежні вимоги до дитячих садків. Планування ділянки дитсадка.

Школи. Класифікація. Склад приміщень школи. Учбові приміщення.
Спортивні приміщення. Приміщення культурно - масового призначення.
Шкільна їдальня. Архітектурно - планувальні композиції шкіл. Склад примі-
щень школи. Санітарно - гігієнічні вимоги.

Кінотеатри. Класифікація. Склад приміщень. Функціональна схема при-
міщень кінотеатру. Приміщення глядацького комплексу. Приміщення демон-
страційного комплексу кінотеатрів (глядацький зал, кінопроекційна).

Театри. Склад приміщень. Приміщення глядацького комплексу. Види те-
атрів. Приміщення демонстраційного комплексу театрів.

Церкви. Основні частини храмів та їх функції. Форма, символіка. Завер-



шення храмів.
Підприємства громадського харчування. Класифікація. Склад і взаємо-

зв'язок приміщень. Схема функціонального зонування підприємств громад-
ського харчування. Планувальні вимоги.

Підприємства торгівлі. Характеристика основних типів. Основні об'ємно
- планувальні схеми магазинів і ринків.

1.2 Планування та забудова населених місць
 Система озеленення міста. Призначення і функції. Загальні техніко-

економічні показники території мікрорайону. Фактори, що впливають
на вибір території. Вимоги до території для нового будівництва. Основ-
ні функції і зони міста.

Мікрорайон і його характеристики. Види і форми розселення які ви
знаєте. Житловий район, його основні характеристики.

Стадії містобудівельного проектування.
Основні причини та передумови виникнення міст. Поділ міст за гос-

подарським профілем та чисельністю. Поділ міст за адміністративним і
культурним значенням і характером розвитку.

 Вулична мережа. Композиції міських центрів. Вимоги до планування
центру. Вимоги, які ставляться до містобудівельних об'єктів. Основні прин-
ципи систематизації містобудівельних вимог.

Обстеження території для проектування та будівництва.

1.3 Реставрація і реконструкція будівель та споруд
Обгрунтувати відмінність між реставрацією і реконструкцією. Охоронні

зони архітектурних пам'яток.
Послідовність виконання проекту реконструкції і реставрації. Види фік-

сації пам'яток архітектури.
 Послідовність проведення дослідницької роботи перед виконанням про-

екту реставрації чи реконструкції споруди.

1.4 Історія архітектури

Особливості архітектури Древнього Єгипту. Храмові комплекси Древ-
нього Єгипту.

Характеристика архітектури Древньої Греції класичного періоду. Типи
давньогрецьких храмів.

Особливості Давньоримської архітектури. Римські форуми.



 Формування хрестово-купольного храму в архітектурі Візантії.
Характерні риси романської архітектури.
Тектоніка готичної архітектури. Найвідоміші готичні храми Західної Єв-

ропи.
Італійський ренесанс.
 Архітектура Київської Русі.
Зародження міжнародного стилю "Функціоналізм", "Чикагська школа",

"Баухауз".
Стилістичні течії ХХ ст.. Найвідоміші українські архітектори, архітекту-

рні пам’ятки, ансамблі.
Особливості стилю конструктивізм.
Досягнення архітектури радянської доби. Визначні архітектори.
Найвизначніші архітектурні пам’ятки в м. Чернівці, архітектурні стилі.
Архітектура Києва. Особливості "Українського барокко".
Вплив суспільно-економічних відносин на формування архітектурного

стилю.
1.5 Нарисна геометрія

Види проекціювання. Їх застосування. Види аксонометричних проекцій.
Поняття про проекційне креслення. Дати визначення розрізу і січення.

Види розрізів і січень.
Основні складові елементи при побудові перспективи.

1.6 Конструкції будівель і споруд
Основи будівель. Фундаменти. Міжповерхові та горищні перекриття.

Підлоги. Класифікація, вимоги. Горищні скатні дахи. Суміщенні плоскі дахи.
Внутрішні сходи. Конструктивні рішення. Традиційні та сучасні конструкції
житлових будинків. Балкони, лоджії, еркери, світлові ліхтарі. Конструктивне
рішення.

2. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

2.1 ТВОРЧИЙ КОНКУРС "КЛАУЗУРА НА ЗАДАНУ ТЕМУ "
Тема, яка виноситись на конкурс: "Мала архітектурна форма "

("Кіоск", "Зупинку для громадського транспорту"," Павільйон " )
Склад клаузури: план, два фасади, розріз, перспективне зображення (ак-

сонометрія). Робота виконується на аркуші формату А-2 (або 2 аркуші А-3).
Клаузула виконується від руки, в будь-якій техніці за вибором абітурієнта
графічними матеріалами.

Робота виконується 3 години, замість прізвища на роботі вказується
код, який відповідає номеру екзаменаційного листка.


