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Загальний опис дисципліни. 

Дисципліна «Історія архітектури України» є вибірковою дисципліною для 

здобувачів ОС «Бакалавр» за спеціальністю 191 «Архітектура та 

містобудування». 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами знаннями з історії 

архітектури України протягом її тисячолітнього розвитку і процесу формування 

вітчизняної архітектури в загальноєвропейському і світовому історико-

культурному аспекті з метою виховання у них культурного і державницького 

світогляду, навчання сучасного проектування з урахуванням національних 

особливостей і стилів.  

Курс спрямований на вивчення стадій розвитку, визначення основних рис 

типологічного, конструктивно-тектонічного, художньо-образного і стильового 

рішення видатних пам’яток архітектури, виявлення взаємозв’язків і 

взаємовпливів архітектури з культурою різних народів, становлення її 

національної своєрідності.  

 В результаті вивчення дисципліни студенти спеціальності 191 

«Архітектура та містобудування» повинні: 

знати: 

–  основні стадії та етапи формування архітектури України;  

– типи будинків і споруд, які утворились на кожному історичному етапі; 

– конструктивно-тектонічні особливості пам’яток архітектури; 



– композиційні і художньо-образні особливості архітектури різних 

історичних етапів; 

– стильові характеристики архітектури та тенденції розвитку зодчества в 

Україні; 

– найважливіші пам’ятки архітектури України на кожному історичному 

етапі; 

– творчість видатних майстрів архітектури України, їх внесок у загальний 

процес розвитку архітектури; 

вміти: 

– розкривати свої знання з історії архітектури України усно і письмово; 

– відображати найважливіші пам’ятки архітектури України, їх фасади, плани, 

розрізи; 

– характеризувати кожний архітектурний стиль і графічно відображати його 

особливості. 

 

Перелік тем, що виносяться на розгляд: 

1. Зміст курсу «Історія архітектури та містобудування України». Історичні 

передумови розвитку української архітектури.  

2. Архітектура трипільського періоду  

3. Архітектура Київської Русі.  

4. Архітектура України періоду формування української народності (ХIV-

XVII століття).  

5. Архітектура українського бароко.  

6. Архітектура класицизму в Україні. Загальна характеристика. 

Містобудування.  

7. Дерев’яна архітектура України ХІV – ХІХ століть. Конструктивні та 

композиційні прийоми. 

8. Архітектура дерев’яних культових споруд України у ХІV-XIX ст.  

9.  Народна архітектура України.  

10. Архітектура стилізації та еклектики другої половини XIX сторіччя.  

11.  Архітектура модерну в Україні на початку ХХ ст.  

12. Архітектура авангарду 20 - 30 -х років XX сторіччя. 



13. Становлення архітектури радянського класицизму 1933 -1955 років. 

14. Архітектура індустріального мінімалізму кінця 50-х початку 80 -х років 

ХХ століття в Україні.  

15. Стильові напрямки в сучасній архітектурі України. - Загальна 

характеристика постмодернізму та його розвиток в Україні. 


