
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНА СПАДЩИНА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ» 

№ 

з/п 
Назва поля Опис 

1. Назва дисципліни 
Архітектурно-містобудівна спадщина Західної 

України 

2. Статус Вільного вибору 

3. Спеціальності 191 Архітектура та містобудування 

4. Мова викладання Українська 

5. Семестр, у якому викладається 8 

6. 

Кількість: 

- кредитів ЄКТС 

- академічних годин 

  - лекцій 

  - практичних занять 

  - самостійної роботи 

 

4 

  

16 

16 

58 

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) 

Федунків Зеновій Богданович, канд. істор. наук, 

доцент кафедри архітектури та містобудування   

10. 
Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни 

Здатність до критичного осмислення та 

застосування інформації з різних джерел 

11. 

Перелік компетентностей, яких набуде 

студент після опанування даної 

дисципліни 

- розуміння місця й історичної ролі оборонних 

об’єктів як місто творчої складової; 

- знання еволюції розвитку фортифікації, 

військового будівництва та інженерної техніки на 

західноукраїнських землях; 

- знання регіональних особливостей військово-

оборонних пам’яток Західної України, що 

репрезентують певні епохи; 

- вміння встановити типологічну приналежність 

оборонних об’єктів, виявлення характерних ознак 

фортифікаційних шкіл; 

- здатність встановити функціональну 

приналежність замків, укріплених міст, міст- 

фортець; 

- вміння реконструювати первісний вид пам’ятки з 

метою визначення охоронної зони, методів та 

способів охорони та збереження об’єктів оборонної 

архітектури; 

- знання та розуміння основних процесів 

історичного розвитку, світоглядних і 

методологічних основ професійної архітектурної 

діяльності; 

- знання особливостей основних конструктивних 

рішень пам'яток певного історичного періоду 

12. 
Сфера реалізації компетентностей у 

майбутній професії 

Необхідність розширення наукових досліджень 

історичних замків та оборонних укріплень міст, що 

є актуальним із огляду на прискорення процесу 

руйнування історичних частин міст через нефахові 

перебудови. 

Розроблення науково обґрунтованих рекомендацій 

щодо збереження та регенерації цінної структури 

історичних поселень Галичини. 



13. Особливості навчання на курсі 

Оцінюється здатність здобувачів вищої освіти 

формулювати та критично осмислювати основні 

засади, принципи, правила щодо теорій 

проектування, реконструкції та реставрації 

архітектурно-містобудівних і архітектурно-

середовищних об’єктів; використовувати сучасні 

методи пошуку та систематизації інформації, 

складення бібліографії з різноманітних джерел для 

прийняття обґрунтованих проектно-прогностичних 

архітектурно-містобудівних рішень 

Відпрацювання пропущених занять передбачає 

підготовку коротких повідомлень на задану тему 

14. Стислий опис дисципліни 

ЗМ 1   Архітектурно-містобудівна спадщина: 

оборонна архітектура 

         Т 1.1   Вступ до курсу. Термінологія. 

Фортифікаційна систематика: 

1. Поняття «культурна спадщина», «архітек-турно-

містобудівна спадщина», актуальність та завдання 

дисципліни. 

2. Основи фортифікаційної термінології. 

3. Фортифікаційна систематика. 

4. Способи і системи оборони оборонних об’єктів 

         Т 1.2   Оборонні об’єкти та їх типологія: 

1. Оборонні об’єкти: термінологія і критерії 

класифікації. 

2. Об’єкти ранньослов’янського і давньо-руського 

періодів 8 - 13 ст. 

3. Об’єкти періоду розвинутого середньовіччя 14 -

 18 ст. 

4. Об’єкти періоду нової історії 19 - 20  ст. 

         Т 1.3   Дерево-земляні укріплення і споруди 

оборонних комплексів: 

1. Земляні укріплення: ескарп, рів, вал, укіс. 

2. Дерев’яні укріплення: частокіл, «стєна» 

(паланка), тараса, зрубна стіна. 

3. Дерев’яні споруди: вежа (столп). 

4. Дерево-земляні укріплення і споруди: 

«столпіє» («столпостєніє»). 

         Т 1.4   Оборонні укріплення і споруди вежо- 

стінової, баштової і бастейної системи оборони та їх 

архітектурно-фортифікаційні елементи: 

1. Укріплення і споруди вежо-стінової системи 

оборони. 

2. Укріплення і споруди баштової системи оборони. 

3. Укріплення і споруди бастейної (прото-бастіонної) 

системи оборони. 

         Т 1.5   Оборонні укріплення і споруди 

бастіонної системи оборони та їх архітектурно-

фортифікаційні елементи 

1. З історії бастіонної системи оборони. 

2. Укріплення бастіонної системи оборони та їх 

архітектурно-фортифікаційні деталі. 

3. Школи бастіонної фортифікації. 

         Т 1.6   Оборонні об’єкти західноукраїнсь-ких 

земель 8 - 13 ст.: 

1. Укріплені поселення (городища) та специфіка 



їхнього дослідження. 

2. Особливості оборонної архітектури ранньо-

слов’янської та давньоруської доби: 

а) 8 - 10 ст.; б) 11 ст.; в) 12 ст.4 г) 13 ст. 

         Т 1.7   Оборонні споруди західноукраїнсь-ких 

земель у 14 - сер. 15 ст.: 

1. Характеристика епохи і тактична схема 

оборони. 

2. Будівельно-конструктивні особливості 

оборонних об’єктів. 

3. Найпоширеніші види оборонних об’єктів: 

а) замки; 

б) укріплені міста; 

в) форталіції; 

г) сакральні оборонні комплекси. 

         Т 1.8   Екскурсія на Галицький замок 

         Т 1.9   Оборонні споруди західноукраїнсь-ких 

земель у 17 ст. - 18 ст.: 

1. Характеристика епохи і тактична схема оборони. 

2. Будівельно-конструктивні особливості оборон-них 

об’єктів. 

3. Поширені типи оборонні об’єкти: 

а) замки; 

б) міста-фортеці; 

в) сакральні оборонні комплекси; 

г) сторожові вежі; 

15. 
Кількість студентів, які можуть одночасно 

навчатися (мінімальна - максимальна) 

50% від усіх студентів спеціальності 191 

 


