
Факультет архНектури, бу/пвництва та дизайну 
Кафедра хмстобудування

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завщувачка к^феу

Агеева Г.М.

для студеьтв спешальносп 191 «Арх1тектура та мютобудування» 

Курс 2
Трупа АР 203
з дисциплши « Типолопя буд1вель i споруд »
3 семестр 2019-2020 навчальний pix

2019 Р-

К-сть тижн1в______ 17
Л екцш ___________17
Практичних занять 34
1ндив1дуальна робота___
Самостшна робота 69 
з них:

ДЗ____ 1__8 год.________
Всього 120

Календарно-тематичний план вивчення дисциплши
Дата* ЛекцП' .0

О з 
1-о с 

.5 L

Самостшна
робота
(год.)

Дата Практичш заняття

К
гп

ьм
ст

ь
го

ди
н

Самостшна
робота
(год.)

12.09 Загальш вщомост1 про типолог1ю 
CyTHicTb ти п о л о п 1, и значения 
у формуванш  арх1тектурного 
середовищ а

2 2 05.09 АР-203 Основн1 вимоги до проектування буДвель i споруд. 
Основж типолог1чн1 елементи буд1вель, споруд та Ух 
комплекЫв. Типолопчш складов! буд!вл1 та споруди: 
функшя, конструкц!я, форма.

2 2

12.09 АР-203 Функцюнальне зонування, схеми групування 
прим!щень.

2 2

26.09 Житлов1 будинки. Класиф1кац1я 
житла. Основн1 типи житлових 
буд1вель

2 2 19.09 АР-203 Класифжашя житлових будинмв. Ыдивщуальш та 
блоковаш житлов! будинки. Секцшш будинки 
середньоУ поверховост! (без л1фтов! та з л!фтами). 
Галерейн! та коридорн! житлов! будинки.

2 2

26.09 АР-203 Поняття про типи квартир та окрем! елементи 
житлового будинку та квартири. Багатоповерхов! 
житлов! будинки.

2 2

10.10 ГромадсыЛ буд1вл1 i споруди. 
Загальн1 вимоги до проектування. 
Основн1 типолог1чн1 елементи та 
комушкацшш зв'язки громадських 
буд1вель i споруд.

2 2 03.10 АР-203 Громадсьм буд!вл!. Класиф!кац!я громадських 
буд!вельза функцюнальним призначенням i !ншими 
ознаками. Структурш вузли.

2 2

10.10 АР-203 Основн! планувальн! елементи. Горизонтальш i 
вертикальн! комушкацп.

2 2
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24.10 Основн1 вимоги до проектування 
буд1вель осв1ти, виховання та 
пщготовки кадр1в.

2 2 17.10 АР-203 Особливост! проектування буд1вель дитячих 
дошкшьних заклад!в. Принципи проектування 
дитячих осередюв. О ргатзащ я генерального плану. 
Функц!ональне зонування.

2 2

24.10 АР-203 Типи навчальних заклад!в. Функцюнально- 
планувальна структура. O c h o b h I типолопчш 
елементи. Класиф1кац!я шкщ. Особливост! 
проектування шкщьних буд!вель. Вини навчальн! 
заклади як типолопчний об’ект.

2 2

07.11

«

Вимоги до проектування буд1вель i 
споруд заклад1в охорони здоров’я, 
вщпочинку, ф1зкультурно- 
оздоровчих та спортивних 
буд1вель i споруд

2 2 31.10 АР-203 Класифжащя буд!вель заклад1в охорони здоров'я та 
споруд заклад!в оздоровления, вщпочинку та 
проведения дозвшля. Функцюнальне зонування та 
об’емно-планувальна структура. Особливост! 
проектування буд1вель л!карень, пол!кл!н!к тощо.

2 2

07.11 АР-203 Класиф!кац!я спортивних та ф1зкультурно- 
оздоровчих споруд. Функцюнально-планувальна 
структура. Типолог!чн! елементи. Особливост! 
об’емно-просторових p im e H b . Вимоги до проектування.

2 2

21.11 Вимоги до проектування буд1вель i 
споруд культурно-просв1тницьких 
i видовищних заклад1в, заклад1в 
торпвл1 та громадського 
харчування.
Культов! споруди, Тх класиф!кац!я.

2 1 14.11 АР-203 Класиф^ащя буд!вель i споруд культурно- 
просв!тницьких i видовищних заклад1в, заклад!в 
торг!вл! та громадського харчування. 
Функцюнально-планувальна структура. 
Особливост! проектування. Вимоги до евакуацн i 
пожежноУ безпеки.

2 2

21.11 АР-203 Буд!вл! i споруди заклад!в для р1зних рел!гтйних 
конфес!й.. Стильов! та композицшш ознаки. 
Особливост! проектування.

2 2

05.12 Вимоги до проектування 
транспортних буд1вель та споруд. 
Типолопя транспортних об’ект!в. 
Споруди для тшоход!в, 
вуличного i позавуличного 
громадського транспорту

2 1 28.11 АР-203 Типолопя транспортних об’ект!в. Загальн! 
особливосД проектування. Об’екти для 
автомобщьного транспорту. Особливост! 
проектування об’екпв для !нших вид!в транспорту..

2 2

05.12 АР-203 Буд1вл! вокзал!в. Розм!щення вокзал!в натеритор!У 
м!ста. Зал!зничн!, p in K o e i ,  морсьм вокзали. Буд i в л i 
автовокзал!в. Аеровокзали i аеропорти. Прийоми 
арх!тектурноТ композиц!Т вокзал!в. Конструктивн! 
схеми i облаштування.

2 2
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19.12
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Вимоги до проектування буд1вель 
комунадьного господарства 
(готел iв, мотел i в тощ о), 
багатофункцюнальних комплексов 
та споруд виробничих пщприемств

2 2 12.12 АР-203 Особливост1 проектування буд1вель комунального 
господарства, багатофункц1ональних комплекс1в. 
Вимоги до проектування. М1стобуд1вш, об’емно- 
планувальш i конструктивн1 р1шення. Евакуац1я та 
пожежна безпека.

2 2

19.12 АР-203 Основн1 вимоги до проектування буд1вель i споруд 
виробничих пщприемств. Класифжащя виробничих 
пщприемств. Вимоги до проектування складських 
прим1щень.

2 2

26.12 АР-203 Захист результате виконання домашнього 
завдання.
Модульна контрольна робота.

2 16
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