Анотація навчальної дисципліни
«АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ»
Освітньо-професійна програма
Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування
Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво
Мета курсу – вивчення особливостей розвитку, оцінка архітектурномістобудівної спадщини та засади збереження історичних центрів міст, ознайомлення з
розвитком існуючих цінних історичних споруд та комплексів міст України, розгляд
особливостей сформованого історичного середовища та вплив на нього сучасної
архітектури.
Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Архітектурно-містобудівна спадщина
України» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з дисциплін
«Історія української культури», «Історія архітектури та містобудування», вона
інтегрується з вивченням «Синтезу візуальних видів мистецтв та архітектури». Вивчення
дисципліни формує засади для подальшого вивчення студентом «Загальної історії
урбаністики», «Семантики архітектури», «Основ реконструкції та реставрації будівель і
споруд», «Практикуму з архітектурного проектування (сакральна архітектура)».
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких
компетентностей: зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, їх місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у
розвитку суспільства. Усвідомлювати особливості розвитку історичних і сучасних
стилів в архітектурі, містобудуванні, мистецтві та дизайні України та зарубіжних країн.
Усвідомлювати основні закони і принципи архітектурно-містобудівної композиції,
формування художнього образу і стилю в процесі проєктування будівель і споруд,
містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних об’єктів.
Програмні результати навчання:
знати: особливості європейського містобудування ХVІ – ХVІІ ст.; місце
історичних міст України у європейській архітектурно-містобудівній спадщині; комплекс
літературних та архівних джерел, історичних картографічних та іконографічних
матеріалів, що стосуються розвитку міст; історію та особливості розпланування міст;
особливості збереження та пристосування елементів історико-архітектурної спадщини;
уміти: проводити натурні обстеження; проводити аналіз вихідних історикоархітектурних матеріалів; виконувати фіксацію пам’яток архітектури та містобудування;
узагальнювати матеріали натурних та історико-архівних досліджень; виконувати проекти
реставрації та пристосування пам’ятки в цілому та окремих архітектурних деталей;
логічно мислити, вести наукові дискусії; працювати з різними джерелами; володіти
навичками сприйняття та аналізу текстів.
володіти: навичками розкривати передумови виникнення, становлення і тенденції
історичного розвитку архітектурно-містобудівного середовища міст України; самостійно
характеризувати місце та історичну роль архітектурно-містобудівних об’єктів як
містотворчої складової; розрізняти регіональні особливості пам’яток архітектури України,
що репрезентують певні епохи; встановлювати типологічну приналежність досліджуваних
об’єктів, виявляти їх характерні ознаки; Вміння реконструювати первісний вид пам’ятки з
метою визначення охоронної зони, методів та способів охорони та збереження об’єктів
оборонної архітектури.
Зміст навчальної дисципліни:
Поняття «культурна спадщина», «архітектурно-містобудівна спадщина», актуальність та
завдання дисципліни; огляд літературних та архівних джерел, історичних картографічних
та іконографічних матеріалів, що стосуються розвитку міста; пам’ятки архітектури

національного та регіонального значення, цінна історична забудова; об’єкти
ранньослов’янського і давньоруського періодів 8-13 ст.; об’єкти періоду розвинутого
середньовіччя 14-18 ст.; об’єкти періоду нової історії 19-20 ст.; особливості оборонної
архітектури ранньослов’янської та давньоруської доби: а). 8-10 ст. б). 11 ст. в). 12 ст. г). 13
ст.; характеристика епохи і тактична схема оборони; будівельно-конструктивні
особливості оборонних об’єктів; найпоширеніші види оборонних об’єктів: а). Замки. б).
Укріплені міста. в). Форталіції. г). Сакральні оборонні комплекси.
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120
годин, у тому числі 50 години аудиторних навчальних занять і 70 годин самостійної та
індивідуальної роботи.
Форма семестрового контролю: іспит.
Викладач – Русевич Т.В., канд.арх., доцент кафедри будівництва та архітектури

