
Інформаційна довідка 

 

Вид і назва: вибіркова «Методологія, методика, засади і засоби реконструк-

ції історичного середовища та реставрації пам’яток архітектури» 

1. Код: 

 

2. Тип: професійна 

 

3. Рівень: третій (освітньо-науковий) 

 

4. Семестр, в якому викладається: 4-й 

 

5. Кількість кредитів ЄКТС: 5,0 

 

6. Лектор (викладач): д-р архіт, проф. Крижановська Н. Я. 

 

7. Результати навчання: екзамен 

 

8. Дисципліни, на які спирається: регіональні і типологічні особливості 

розвитку архітектури, архітектурних форм; закономірності архітектурного 

формоутворення; національна політика дослідження, охорони, реєстрації, 

збереження та використання архітектурної спадщини. 

 

9.  Зміст:  

ЗМ 1. Становлення і еволюція принципів реставрації пам'яток архітектури;  

ЗМ 2. Основні принципи реконструкції і реставрації історичних міст. 

 

10.  Форми та методи навчання: очна форма, заочна форма, лекції, практичні 

заняття, самостійна робота 

 

11.  Мова навчання: українська 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

1. Вид и название: выборочная «Методология, методика, принципы и 

средства реконструкции исторической среды и реставрации памятников 

архитектуры» 

 

2. Код: 

 

3. Тип: профессиональная 

 

4. Уровень: третий (образовательно-научный) 

 

5. Семестр, в котором излагается: 4-й 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5,0 

 

7. Лектор (преподаватель): д-р архит., проф. Крижановская Н. Я. 

 

8. Результаты обучения: экзамен 

 

9. Дисциплины, на которые опирается: региональные и типологические 

особенности развития архитектуры, архитектурных форм; закономерности 

архитектурного формообразования; национальная политика исследования, 

охраны, регистрации, хранения и использования архитектурного наследия. 

 

10. Содержание: 

 

ЗМ 1. Становление и эволюция принципов реставрации памятников 

архитектуры; 

ЗМ 2. Основные принципы реконструкции и реставрации исторических 

городов. 

 

11. Формы и методы обучения: дневная форма, заочная форма, лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа 

 

12. Язык обучения: украинский 

 

 

 



Information reference 

 

1. Type and title: selective «Methodology, methods, principles and means of 

reconstruction of the historical environment and restoration of architectural 

monuments» 

 

2. Code: 

 

3. Type: professional 

 

4. Level: the third (educational-scientific) 

 

5. Semester when the discipline is delivered: 4th 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 5,0 

 

7. Name of lecturer(s): D. of Arch., prof. Krizhanovskaya N.Y. 

 

8. Learning outcomes: exam 

 

9. Disciplines are based on: regional and typological features of the development 

of architecture, architectural forms; patterns of architectural shaping; national 

policy of research, protection, registration, storage and use of architectural 

heritage. 

 

10. Contents:  

     СM 1. Formation and evolution of the principles of restoration of architectural 

monuments; 

     СM 2. Basic principles of reconstruction and restoration of historical cities. 

             

        11. Teaching forms and methods: full-time form, correspondence form, lectures, 

practical classes, independent work 

 

12. Language of instruction: Ukrainian 

 


