
Інформаційна довідка 

 

1. Вид і назва: навчальна дисципліна «Національна політика дослідження, 

охорони, реєстрації, збереження та використання архітектурної спадщини» 

 

2. Код: ПП – Н.02 

 

3. Тип: нормативна освітня складова 

 

4. Рівень: підготовка доктора філософії 

 

5. Семестр, в якому викладається: 3 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 10 

 

7. Лектор (викладач): д.т.н., с.н.с. Нижник О.В. 

 

8. Результати навчання: опанування аспірантами знань, вмінь та навичок в галузі 

дослідження, охорони, реєстрації, збереження та використання архітектурної 

спадщини, засвоєння теоретичного інструментарію знань про архітектурну 

спадщину, вироблення вміння застосовувати його на практиці, як вагомої умови 

піднесення ефективності роботи щодо вивчення, збереження й охорони культурної 

спадщини. Предметом дисципліни є знання, вміння та навички у галузі наукових 

досліджень управлінням  архітектурною спадщиною. 

 

9. Дисципліни, на які спирається: Методологія наукових досліджень, Реставрація 

архітектурних об’єктів, Законодавство та архітектурно-проектна справа, 

Реконструкція і новебудівництво в історичному середовищі, Сучасні проблеми 

архітектури і містобудування, Теоретичні та методичні основи архітектурного 

проектування (типологія будівель і споруд). 

 

10. Зміст: ЗМ 1. Становлення і еволюція принципів реставрації пам'яток архітектури.  

 ЗМ 2. Поняття «історичне місто». Проблеми, що виникають при його 

реконструкції. 

 ЗМ 3. Основні принципи пристосування пам'яток архітектури до сучасного 

використання. 

 

11. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття 

 

12. Мова навчання: українська 

 

 

 

 

 



Information reference 

 

1. Type and title: the discipline "National policy for the study, protection, 

registration, conservation and use of architectural heritage" 

 

2. Code: ПП – Н.02 

 

3. Type: regulatory 

 

4. Level: Preparation of PhD 

 

5. Semester when the discipline is delivered: 3 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 10 

 

7. Name of lecturer(s): Doctor of Technical Sciences, Nyzhnyk O.V. 

 

8. Learning outcomes: mastering the knowledge, skills and abilities of postgraduate 

students in the field of research, protection, registration, preservation and use of 

architectural heritage, mastering of the theoretical toolkit of knowledge about 

architectural heritage, developing the ability to apply it in practice as a significant 

condition for improving the efficiency of work on the study, conservation and 

protection of cultural heritage . The subject of discipline is the knowledge, skills and 

abilities in the field of research on the management of the architectural heritage 

 

9. Disciplines are based on: Methodology of scientific research, Restoration of 

architectural objects, Legislation and architectural design, Reconstruction and new 

construction in the historical environment, Modern problems of architecture and urban 

planning, Theoretical and methodological foundations of architectural design 

(typology of buildings and structures). 

 

10. Contents: СM 1. Formation and evolution of the principles of the restoration of 

architectural monuments;  

СM 2. The concept of "historical city". Problems arising during its 

reconstruction; 

СM 3. Basic principles of the adaptation of architectural monuments to 

modern use. 

 

11. Teaching forms and methods: lectures, practical classes 

 

12. Language of instruction: Ukrainian 

 

 

 



Информационная справка 

 

1. Тип и название: нормативная учебная дисциплина «Национальная политика 

исследования, охраны, регистрации, сохранения и использования 

архитектурного наследия» 

 

2. Код: ПП – Н.02 

 

3. Тип: нормативная 

 

4. Уровень: подготовка доктора философии 

 

5. Семестр, в котором преподаётся: 3 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 10 

 

7. Лектор (преподаватель): д.т.н., с.н.с. Нижник А.В. 

 

8. Результаты обучения: освоение аспирантами знаний, умений и навыков в 

области исследования, охраны, регистрации, хранения и использования 

архитектурного наследия, усвоения теоретического инструментария знаний об 

архитектурном наследии, выработка умения применять их на практике, как 

весомого условия подъема эффективности работы по изучению, сохранению и 

охране культурного наследия. Предметом дисциплины являются знания, 

умения и навыки в области научных исследований управлением архитектурным 

наследием. 

 

9. Дисциплины, на которые опирается: Методология научных исследований, 

Реставрация архитектурных объектов, Законодательство и архитектурно-

проектное дело, Реконструкция и новое строительство в исторической среде, 

Современные проблемы архитектуры и градостроительства, Теоретические и 

методические основы архитектурного проектирования (типология зданий и 

сооружений). 

 

10. Содержание: СМ 1. Становление и эволюция принципов реставрации 

памятников архитектуры;  

СМ 2. Понятие «исторический город». Проблемы, возникающие при 

его реконструкции. 

СМ 3. Основные принципы приспособления памятников архитектуры 

к современному использованию. 

 

11. Формы и методы обучения: лекции, практические занятия 

 

12. Язык обучения: украинский 

 


