
Інформаційна довідка 

 

1. Вид і назва:  Художні проблеми архітектури та взаємозв’язок архітектури і мистецтва 

 

2. Код:        

 

3. Тип:       вибіркова 

 

4. Рівень:      доктор філософії 

 

5. Семестр, в якому викладається:  4 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС:   5 

 

7. Лектор (викладач):    Криворучко Н.І. 

 

8. Результати навчання:    залік 

 

9. Дисципліни, на які спирається:   Комплексне архітектурне проектування; 

Науково-дослідна робота студентів; Теорія та критика сучасної архітектури; Історія 

містобудування, архітектури та мистецтва; Кваліфікаційна робота магістра (магістерська 

робота); Основи середовищного підходу; Національна політика дослідження, охорони, 

реєстрації, збереження та використання архітектурної спадщини; Закономірності 

архітектурного формоутворення; Управління науковими проектами; Реконструкція і нове 

будівництво в історичному середовищі; Архітектурна композиція. 

 

10. Зміст: 

 

ЗМ 1. Проблеми формування художнього образу архітектурних об’єктів та містобудівних 

комплексів; 

 

ЗМ 2. Взаємозалежність архітектурних рішень містобудівних об’єктів та комплексів і засобів 

декоративно-прикладного мистецтва; 

 

11. Форми та методи навчання: Вербальні, наочні, практичні, репродуктивні(пояснювально-

ілюстративні). Евристичний міждисциплінарний підхід. Конспектування лекцій виконання 

практичних завдань. Самостійна робота. 

Передбачаються основні форми занять, такі як лекційні заняття, практичні заняття та 

самостійна робота студентів. На лекційні заняття виділяється 30 годин, на практичні – 15 годин 

і на самостійну роботу 105 годин. При викладені дисципліни «Художні проблеми архітектури 

та взаємозв’язок архітектури і мистецтва» застосовується модульна система організації 

навчального процесу, як одна з найбільш передових і сучасних технологій навчання.   

Згідно такої системи загальна кількість навчального матеріалу дисципліни, що підлягає 

вивченню, поділена на два змістових модулі, кожний з яких являє собою самостійну тему і є 

продовженням попереднього ЗМ, і являє собою коло взаємопов’язаних між собою тем. 

 

 

12. Мова навчання:     Українська 

 



Information reference 

 

1. Type and title: Artistic problems of architecture and the interconnection of architecture 

and art 

 

2. Code: 

 

3. Type:  Optional 

 

4. Level: Doctor of philosophy 

 

5. Semester when the discipline is delivered: 4 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 5 

 

7. Name of lecturer(s): N.I. Kryvoruchko 

 

8. Learning outcomes: test 

 

9. Disciplines are based on: Comprehensive architectural design; Research work of students; 

The theory and critique of modern architecture; History of Urban Development, Architecture 

and Art; Qualification work of the master's degree (master's work); Fundamentals of the 

environmental approach; National policy of research, protection, registration, preservation 

and use of architectural heritage; Patterns of architectural shaping; Management of scientific 

projects; Reconstruction and new construction in the historical environment; Architectural 

composition. 

 

10. Contents:  

 

CU 1. Problems of Artistic Image Formation of Architectural Objects and Town-Planning Complexes; 

 

CU 2. Interdependence of architectural decisions of city-planning objects and complexes and means of 

arts and crafts; 

 

 

11. Teaching forms and methods:  
 

Verbal, visual, practical, reproductive (explanatory and illustrative). Heuristic multidisciplinary 

approach. Summary of lectures on practical tasks. Independent work. 

The main forms of classes are provided, such as lectures, practical classes and independent work of 

students. The lectures are allocated 30 hours, practical - 15 hours and independent work 105 hours. 

The discipline "Art Issues of Architecture and the Interconnection of Architecture and Art" 

describes the modular system of organization of the educational process as one of the most advanced 

and advanced teaching technologies. 

According to such system, the total amount of study material of discipline subject to study is divided 

into two content modules, each of which is an independent topic and is a continuation of the 

previous MR, and represents a circle of interrelated topics. 

12. Language of instruction: Ukrainian 

 

 

 



Информационная справка 

 

1. Тип и название:  Художественные проблемы архитектуры и взаимосвязь 

архитектуры и искусства 

 

2. Код: 

 

3. Тип:      за выбором 

 

4. Уровень:     доктор философии 

 

5. Семестр, в котором преподаётся:  4 

 

6. Количество кредитов    ЕКТС: 5 

 

7. Лектор (преподаватель):   Криворучко Н.И. 

 

8. Результаты обучения:   зачет 

 

9. Дисциплины, на которые опираются: Комплексное архитектурное проектирование; 

Научно-исследовательская работа студентов; Теория и критика современной 

архитектуры; История градостроительства, архитектуры и искусства; 

Квалификационная работа магистра (магистерская работа); Основы экологического 

подхода; Национальная политика исследования, охраны, регистрации, хранения и 

использования архитектурного наследия; Закономерности архитектурного 

формообразования; Управление научными проектами; Реконструкция и новое 

строительство в исторической среде; Архитектурная композиция. 

10. Содержание: 

 

CМ 1. Проблемы формирования художественного образа архитектурных объектов и 

градостроительных комплексов; 

 

CМ 2. Взаимозависимость архитектурных решений, градостроительных объектов и 

комплексов, и средств декоративно-прикладного искусства; 

 

11. Формы и методы обучения: 

Вербальные, наглядные, практические, репродуктивные (объяснительно-иллюстративные). 

Эвристический междисциплинарный подход. Конспектирования лекций и выполнение 

практических задач. Самостоятельная работа. 

 

Предусматриваются основные формы занятий, такие, как: лекционные занятия, 

практические занятия и самостоятельная работа студентов. На лекционные занятия 

выделяется 30 часов, на практические - 15 часов и на самостоятельную работу 105 часов. 

При изложении дисциплины «Художественные проблемы архитектуры и взаимосвязь 

архитектуры и искусства» применяется модульная система организации учебного процесса, 

как одна из самых передовых и современных технологий обучения. 

Согласно такой системе, общее количество учебного материала дисциплины, разделено на 

два содержательных модуля, каждый из которых представляет собой самостоятельную тему 

и является продолжением предыдущего СМ, и представляет собой круг взаимосвязанных 

между собой тем. 

12. Язык обучения:   украинский 


