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 СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ  



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ) 

Мета  

Формат лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, командна робота, імітаційний проєкт 

Специфічні результати 

навчання і форми їх 

контролю 

Проектні пропозиції щодо формування декоративних насаджень та благоустрою території об'єкта. індивідуальні  практичні 

завдання, окремий елемент проекту 

Обсяг і форми контролю 3 кредити ECTS (90 годин): 12 годин лекції, 18 годин практичні роботи;підсумковий контроль – диференційований 

залік. 

Вимоги викладача вчасне виконання завдань, активність, командна робота 

Умови зарахування згідно з навчальним планом 

 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ) 

Лекція 1. Загальна характеристика поняття 

«мала архітектурна форма», 

класифікація та типи. 

Практичні 

заняття 
ПЗ 1 

Скульптурна пластика.  
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Лекція 2. Функціональне призначення МАФ у 

просторі міста. 

ПЗ 2 Міські малі архітектурні форми. 

Лекція 3. Правові та нормативні вимоги до 

проектування малих архітектурних 

форм. 

ПЗ 3 Паркові малі архітектурні форми. 

Лекція 4. Стильові трактування малих 

архітектурних форм в контексті 

історичних стилів 

ПЗ 4 Підсвітлення фонтанів, 

декоративних басейнів, 

декоративної скульптури. 
Лекція 5. Садово-декоративна пластика.  ПЗ 5 Планувальне та просторове 

компонування об’єктів системи 

озеленення 

Лекція 6. Декоративна скульптура у 

формуванні ландшафтних об'єктів. 

ПЗ 6 Обладнання для відпочинку (паркові 

лавки, альтанки, ліхтарі). 

ПЗ 7 Малі архітектурні форми 

торговельного призначення 

(павільйони, літні кафе). 
ПЗ 8 Малі архітектурні форми 

транспортного призначення 

(зупинки громадського транспорту, 

автозаправні станції). 
ПЗ 9 Роль світла і кольору в дизайні 

декоративно-пластичних форм. 
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1. Наказ Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житловокомунального господарства «Про 

затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності» від 21.10.2011 

№244 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1330-11 

 

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  

СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ 

Підсумкове оцінювання  100 бальна ECTS (стандартна) 
до 50 50% від усередненої оцінки за модулі 

до 50  підсумкове тестування 

Модульне оцінювання 100 бальна сумарна 

до 50  відповіді на тестові питання 

до 20  
усні відповіді на лабораторно-практичних 

заняттях  

до 30  результат засвоєння блоку самостійної роботи 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ 

Всі учасники освітнього процессу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та  вимог, які 

прописані у положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, поважати 

гідність один одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність. 
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