
Інформаційна довідка 

 
1. Вид і назва: навчальна дисципліна «Закономірності архітектурного 

формоутворення» 

 

2. Код: ПП – Н.01 

 

3. Тип: нормативна освітня складова 

 

4. Рівень: підготовка доктора філософії 

 

5. Семестр, в якому викладається: 3 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 10 

 

7. Лектор (викладач): канд. арх., доц. Дудка О.М. 

 

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

досліджень розвитку форми архітектури будівель і споруд та архітектурного 

формоутворення в міському середовищі. Предметом дисципліни є знання, вміння 

та навички у галузі наукових досліджень та методології архітектурного 

формоутворення, методів та засобів проектування будівель і споруд, що 

відповідають сучасному рівню розвитку архітектури 

 

9. Дисципліни, на які спирається: Архітектурне проектування, комплексне 

архітектурне проектування Теоретичні та методичні основи архітектурного 

проектування (типологія будівель і споруд), архітектурні конструкції. 

 
10. Зміст: ЗМ 1. Історичні етапи розвитку архітектурного формоутворення; 

ЗМ 2. Методика формотворчих процесів в архітектурі будівель і споруд; 

ЗМ 3. Сучасні тенденції розвитку формоутворення в архітектурі. 

11. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття 

 
12. Мова навчання: українська 



Information reference 

 

1. Type and title: the discipline"Laws of Architectural Formation" 

 

2. Code: ПП – Н.01 

 

3. Type: regulatory 

 

4. Level: 

 

5. Semester when the discipline is delivered: 3 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 10 

 

7. Name of lecturer(s): candidate of architecture, associate Professor Dudka O.M 

. 

8. Learning outcomes: The normative educational discipline "Laws of Architectural 

Formation" is aimed at mastering postgraduate knowledge, skills and skills in the field 

of scientific research of form development in the architecture of buildings and 

structures and architectural shaping in the urban environment. The subject of the 

discipline is knowledge, skills and skills in the field of scientific research and 

methodology of architectural shaping, methods and methods of designing buildings 

and structures at the present stage of the development of architecture. 

 

9. Disciplines are based on: Composition, Architectural design, Theoretical and 

methodical bases of architectural design (typology of buildings and constructions), 

architecture constructions 

 

10. Contents: ZM 1. Historical stages of the development of architectural shaping; 

ZM 2. The method of forming processes in the architecture of buildings and structures; 

ZM 3. Modern trends in the development of form-building in architecture. 

 

11. Teaching forms and methods: lectures, practical classes 

 

12. Language of instruction: Ukrainian 



Информационная справка 

 

1. Тип и название: нормативная учебная дисциплина «Закономерности 

архитектурного формообразования» 

 

2. Код: ПП – Н.01 

 

3. Тип: нормативная 

 

4. Уровень: подготовка доктора философии 

 

5. Семестр, в котором преподаётся: 3 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 10 

 

7. Лектор (преподаватель): канд. арх., доц. Дудка Е.Н. 

 

8. Результаты обучения: нацелены на овладение аспирантами знаний, умений и 

навыков в области научных исследований развития формы в архитектуре 

зданий и сооружений и архитектурного формообразования в городской среде. 

Предметом дисциплины являются знания, умения и навыки в области научных 

исследований и методологии архитектурного формообразования, методов и 

способов проектирования зданий и сооружений на современном этапе развития 

архитектуры. 

 

9. Дисциплины, на которые опирается: Архитектурное проектирование, 

Комплексное архитектурное проектирование, Теоретические и методические 

основы архитектурного проектирования (типология зданий и сооружений), 

архитектурные конструкции. 

 

10. Содержание: СМ 1. Исторические этапы развития архитектурного 

формообразования.; СМ 2. Методика формообразовательных процессов в 

архитектуре зданий и сооружений; СМ 3. Современные тенденции развития 

формообразования в архитектуре. 

 

11. Формы и методы обучения: лекции, практические занятия 

 

12. Язык обучения: украинский 


