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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступник в аспірантуру повинен знати понятійний апарат архітектурної
науки, мету, функції та структуру архітектурно-містобудівної науки. При
відповіді на запитання потрібно керуватися методологічним апаратом володіти
професійною науковою мовою. Вступник повинен орієнтуватися в сучасних
тенденціях і концепціях архітектури та містобудування, вміти поєднати
теоретичні знання з практичними навиками. Відповідь повинна бути чітка і
послідовна.
СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
Екзаменаційний білет зі спеціальності 191 «Архітектура та
містобудування» складається з трьох питань які забезпечують розкриття
проблемних питань основ архітектурного проектування, містобудування,
районного планування та урбоекології, теорії містобудування, інженерного
благоустрою населених пунктів, комплексного дослідження архітектурного
об’єкту.

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ
1. Поняття містобудівельної діяльності. Основні завдання містобудування.
2. Сучасні види і системи розселення. Визначення поняття «місто».
Класифікація міських поселень.
3. Функціонально-планувальна структура міста. Структурні елементи
розпланування, їх особливості, характеристика, значення.
4. Місторегулююча документація. Генеральний план та його роль в управлінні
розвитком міст.
5. Функціональне зонування території міста. Територіальне планування і
проектування. Їх особливості та значення. Функціонально-планувальна
структура житлового району і кварталу.
6. Система закладів громадського обслуговування. Особливості планувальної
структури.
7. Мережа доріг та вулиць і організація пішохідного руху у мікрорайоні
(житловому кварталі). Схема організації транспортно-пішохідного руху.
8. Елементи плану вулиць і доріг. Червона лінія. Лінія забудови. Пішохідний
рух в місті.
9. Санітарно-гігієнічні та протипожежні вимоги до розміщення забудови.
10.Поверховість будинків у житловій забудові. Просторова композиція
житлових утворень.
11. Економіка житлової забудови і основні техніко-економічні показники.
Техніко-економічне обґрунтування містобудівних рішень.
12.Нормативно-правове регулювання містобудівної діяльності.

13.Загальноміський центр. Система громадських центрів міста. Особливості
вирішення архітектурно-планової і об’єктивно-просторової структури
містобудівних центрів.
14.Поняття комплексного благоустрою міських територій. Архітектурне
проектування благоустрою.
15.Вертикальне планування території.
16.Основні фактори при вирішенні якісно нового підходу до розвитку міста.
17.Планування міських територій на загальнодержавному, регіональному та
місцевому рівні
18.Концепція сталого розвитку міста, її роль та значення
19.Феномен урбанізації. Урбаністика. Проблеми і шляхи розвитку української
урбаністики.Міські урбанізовані ландшафти, їх особливості.
20.Основні принципи моделювання планувальної організації міських територій.
21.Місто, як найбільш цілісний суб’єкт загальної складної системи:
22.Якість міського простору та фактори, що її визначають
23.Містобудування, як системний вид людської діяльності:Містобудівне
регулювання та роль громадськості в процесі ухвалення містобудівних рішень:
24.Сучасний рівень розвитку міст та завдання його удосконалення.
25.Архітектурно-планувальні, соціально-економічні та екологічні проблеми та
передумови містобудівного розвитку в Україні. Ресурсозберігаючі містобудівні
заходи.
26.Державне регулювання у сфері містобудування. Законодавство України у
сфері містобудування.
27.Містобудівельні особливості проектування громадських будівель.
Класифікація громадських будівель. Архітектурно-художня композиція
громадських будівель в містобудівному комплексі.
28.Сучасне інженерне обладнання будівель. Забезпечення системами
інженерного обладнання будівель. Методика техніко-економічної оцінки
оптимального варіанту.
29.Мета і завдання районного планування. Основні види і принципи районного
планування.
30.Комплексна оцінка території. Екологічні і архітектурно-естетичні аспекти
районного планування
31.Особливості планувальної структури виробничих територій.
32.Проектування промислових районів.
33.Планувальна організація виробничих територій.
34.Технопарки і технополіси.
35.Санітарно-захисна зона. Особливості облаштування, підбір рослин.
36.Планувальна структура сельбищних територій. Система громадського
обслуговування. Житлова забудова. Розпланування житлового району і
кварталу.
37.Транспортна і пішохідна мережі. Просторова композиція житлових
утворень.
38.Приміська зона. Основні функції. Функціональне зонування. Транспортне
обслуговування.

39.Класифікація міських вулиць, доріг і площ. Території зовнішнього
транспорту. Парковки. Пішохідний і велосипедний рух в місті.
40.Склад проектної документації з районного планування. Економічна
ефективність районного планування.
41.Стратегія розвитку, процеси планування і проектування. Сталий розвиток і
маркетинг міського середовища.
42.Озеленення, як засіб формування культурного ландшафту. Функціональні
міські ландшафти.
43.Парки, сквери, бульвари, міські сади. Їх роль та особливості планувальної
структури.
44.Вплив навколишнього середовища на здоров’я міської популяції людей.
Демографічна проблема в Україні.
45.Будівельні норми і правила. Нові закони в містобудуванні.
46.Містобудівні особливості проектування громадських будівель. Класифікація
громадських будівель. Архітектурно-художня композиція громадських будівель
в містобудівному комплексі.
47.Проектування блокових та кооперативних громадських будівель. Культурнопросвітницькі та торгово-побутові центри.
48.Комплексне
інженерно-технічне
забезпечення
забудови
окремих
мікрорайонів і міста в цілому.
49.Методично-правові основи, мета та задачі реконструкції. Основні поняття та
визначення. Природа та специфіка реставрації.
50.Історичне місто як система архітектурних ансамблів. Сучасна практика
реконструкції історичних міст.
51.Нормативно-правове та організаційне забезпечення реконструкції історичної
забудови та комплексів.
52.Зони охорони пам’яток як механізм збереження історичної забудови.
53.Консервація. Співрозмірність консервації з ремонтом пам’ятки. процесу
руйнації пам’ятки.
54.Фрагментарна та цілісна реставрація архітектурного об’єкту. Відтворення
об’єкту методом створення «копії», як компромісний варіант збереження
втраченої пам’ятки.
55.Особливості реставраційного процесу. Режим реставраційних робіт на
пам’ятках дерев’яного зодчества.
56.Фотофіксація. Технологічні рекомендації по проведенню робіт. Проект
пристосування.
57. Загальні відомості про будівлі і споруди. Їх класифікація.
58. Об’ємно-планувальні та архітектурно-конструктивні елементи будівель і
споруд.
59.Основні вимоги до будинків і споруд та їх елементів. Вимоги надійності та
конструктивної безпеки. Вимоги пожежної безпеки об’єктів будівництва.
Естетичні та економічні вимоги.
60.Кліматичні фактори та їх вплив на конструкції будівель.
61.Конструктивні системи будівель, будівельні системи будівель.

62. Правила розмірної прив’язки конструктивних елементів будівель до
координатних осей.
63.Проектна документація, її основні поняття. Загальні положення розробки
проектної документації для будівництва. Стадії проектування.
64.Основні вимоги до проектної та робочої документації.
65.Сутність та склад техніко-економічного обґрунтування проекту. Система
техніко-економічних показників ефективності проекту.
66.Методика визначення основних техніко-економічних показників проекту та
їх ефективність.
67.Типи багатоквартирних житлових будинків. Квартирні будинки і
гуртожитки. Будинки секційного, коридорного, галерейного типів.
68.Типи забудови багатоквартирними житловими будинками. Санітарні і
протипожежні вимоги щодо проектування генплану. Зонування генплану.
69.Майданчики для ігор, відпочинку, занять фізкультурою. Автомобільні
стоянки. Норми проектування пандусів і сходів при вході в будинки.
70.Категорії житла. Квартири і їх параметри. Технічні приміщення. Літні
приміщення і еркери.
71.Малоповерхові, багатоповерхові житлові будинки. Будинки підвищеної
поверховості і висотні.
72.Основні поняття і завдання благоустрою міських територій. Об’єкти і
суб’єкти благоустрою.
73.Права та обов’язки громадян в сфері благоустрою. Організація благоустрою
населених пунктів.
74.Задачі, значення і проблеми інженерного благоустрою у формуванні
комфортного міського середовища. Структура інженерного благоустрою.
75.Екологічний благоустрій міських територій.
76.Міський шум. Інсоляція. Аерація житлових територій. Комфортність
міського середовища.
77.Проблеми санітарного очищення міських територій. Задачі санітарної
очистки міста. Види міських відходів.
78.Системи інженерного забезпечення міст.
79.Вертикальне
планування
міських
територій.
Основні
завдання
вертикального планування. Окремі завдання при вертикальному плануванні.
80.Збереження зелених насаджень та інженерних мереж при вертикальносу
плануванні.
81.Поняття про малі архітектурні форми. Малі архітектурні форми на житлових
територіях. Проблеми пов’язані з використанням та облаштуванням МАФів в
містах.
82.Наукові основи екологічної експертизи. Мета та завдання екологічної
експертизи.
83.Форми екологічної експертизи. Принципи екологічної експертизи.
84.Об’єкти та суб’єкти екологічної експертизи.
85.Підходи до класифікації екологічної експертизи. Форми екологічної
експертизи Методика проведення екологічної експертизи.
86.Особливості формування естетичного вигляду населених пунктів.

87.Поняття про естетику, красу і сприйняття міського ландшафту.
88.Сучасний міський дизайн. Напрямки і стилі міського дизайну.
89.Фактори, що впливають на формування образу міста. Біоніка в архітектурі.
90.Зелені насадження, їх функції в міському середовищі. Благоустрій та
озеленення міських територій, міське зелене господарство.
91.Охорона і збереження зелених насаджень в містах.
92.Загальні принципи формування садово-паркового ландшафту. Естетична
оцінка садово-паркових ландшафтів та їх елементів.
93.Водні пристрої та геопластика. Засоби візуальної комунікації.
94.Вертикальне озеленення. Рокарії. Альпінарії
95.Газони. Квіткове оформлення. Їх роль в міському середовищі.
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