
                                                                                                                                

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назва поля Опис 

1.  Назва дисципліни 
Історико-архітектурний розвиток житлових 

споруд 

2.  Статус Вільного вибору 

3.  Спеціальності 191 Архітектура та містобудування  

4.  Мова викладання Українська 

5.  Семестр, в якому викладається  3 семестр  

6.  

Кількість:  

 кредитів ЄКТС 

 академічних годин (вказати окремо 

лекції, лабораторні заняття, 

практичні заняття, самостійна робота 

тощо) 

 кредитів – 3 

 академічних годин – 90, в т. ч.: 

лекційні – 12; 

практичні – 18; 

самостійна робота – 60 

7.  
Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 
Екзамен 

8.  Кафедра, що забезпечує викладання Архітектури та містобудування 

9.  

Викладач, що планується для 

викладання (окремо по видах 

навантаження) 

Скрипин Тетяна Василівна, 

ст. викладач кафедри архітектури та 

містобудування 

10.  
Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

Уміння застосовувати сучасні комп’ютерні 

технології  для  підготовки  презентаційних 

матеріалів 

11.  

Перелік компетентностей, яких набуде 

студент після опанування даної 

дисципліни 

Знання та розуміння особливостей історичного 

розвитку житла в Україні та світі, періодизації, 

стильових ознак житлової архітектури різних 

часів, а також  творчості провідних 

архітекторів. 

Знання та розуміння основних формотворчих 

процесів розвитку житлового середовища, 

світоглядних та методологічних основ творчої 

професійної архітектурної діяльності. 

Уміння висловлювати і обґрунтовувати свою 

позицію  у відношенні цінностей історичного 

минулого. 

Знання та розуміння теоретичних основ 

архітектурних принципів формування житла. 

Знання екологічних принципів, енергоефектив-

них та ін. інноваційних технологій і їх засто-

сування при проектуванні сучасного житла. 

Знання та розуміння особливостей 



традиційних і сучасних конструктивних 

рішень при проектуванні житлових будівель. 

Здатність до опанування міжнародного і 

вітчизняного досвіду формування житлового 

середовища. 

Уміння здійснювати пошук, систематизацію й 

аналіз інформації, переосмислювати наявні та 

накопичувати нові знання. 

Знання  особливостей  колективної творчої 

праці та публічної презентації  науково-

пошукових проектів. 

12.  
Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

Набуті компетентності можна реалізовувати у 

професійній архітектурній діяльності у сфері, 

пов’язаній зі створенням об’єктів житлової, 

енергоефективної, екологічної архітектури, 

збереженням архітектурних пам’яток тощо.  

13.  Особливості навчання на курсі 

Оцінювання навчальних досягнень 

здійснюється за 100-бальною (рейтинговою) 

шкалою ЕКТС (ECTS), національною 4-х 

бальною шкалою («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно») системами.  

Форма контролю: презентації, письмове 

опитування, екзамен. 

14.  Стислий опис дисципліни 

Історико-архітектурний розвиток житла 

подається у хронологічній послідовності 

розвитку епох і народів, розкривається процес 

формування житлового середовища, його 

зв'язок із соціально-побутовим укладом 

суспільства, природно-кліматичними умовами, 

розвитком техніки.  

Значна частина курсу присвячена характерним 

особливостям регіональної архітектури. 

Житло розглядається не лише як проектно-

будівельний акт в існуючому нормативному 

полі, але і як явище культури у сукупності з 

питаннями психологічного освоєння 

житлового простору, його змістовної та 

знакової сутності. 

Історична еволюція житла подається як 

теоретична база для пошуків напрямків 

вдосконалення і розвитку сучасного житла, яке 

адекватне сучасним вимогам.  

15.  

Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна - 

максимальна) 

50%  від усіх студентів спеціальності 191 

 


