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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 

Навчальна дисципліна «Архітектурно-містобудівна спадщина  Волині» має на 
меті вивчення локальної архітектурно-історичної спадщини Волинського регіону, 

актуальної в творчій роботі майбутнього архітектора. 
Види робіт і методичні засади – експедиції, натурні обстеження. Фотофіксація. 

Обміри. Вивчення літературних та архівних джерел, тощо. 

Посилання на розміщення освітнього компоненту на навчальній 
платформі Moodle 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4896 

Компетентності 

ЗК01. Здатність до критики і самокритики. Знання та розуміння предметної 

області і професійної діяльності, здатність виявляти, та вирішувати проблеми, 

приймати обґрунтовані рішення шляхом пошуку та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК03. Гнучкість мислення. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації шляхом 

творчого застосування наявних та з генерованих нових ідей. Здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ФК01. Загальні знання та розуміння основних засад гуманітарних, соціально-

економічних та історичних наук щодо архітектури та містобудування та їх 

значення в сучасних архітектурних процесах, особливостей розвитку історичних 

і сучасних стилів в архітектурі, містобудуванні, мистецтві та дизайні України та 

світу. 

 
Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання (РН) 

 

ПРН 1. Знати і оперувати основними поняттями, термінами професійної лексики 

у сфері архітектури та містобудування, в суміжних галузях науки із 

застосуванням іноземної мови. 

ПРН 2. Формулювати та критично осмислювати основні засади, принципи та 

правила архітектурно-містобудівної діяльності. 

ПРН 4. Застосовувати теоретичні основи проектування нових і реконструкції 

існуючих архітектурних об’єктів із застосуванням інноваційних підходів, 

міжнародного та вітчизняного досвіду. 

ПРН 7. Знати основні засади, принципи і розділи державної нормативної бази, 

створеної для розробки архітектурно- містобудівних, архітектурно-

середовищних і ландшафтних проектів, проектів реконструкції та реставрації 

існуючих об’єктів. 

ПРН 15. Застосовувати принципи і методи гуманізації й гармонізації 

архітектурно-містобудівного середовища, враховуючи інклюзивні аспекти 

проектування. 
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Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

 

Здатність до фахової комунікації, роботи в колективі, осмислення дослідницьких 

та проектних проблем, опрацювання першоджерел (архівних, бібліотечних. 

документальних, пленерних, тощо) навички планування часу, критичного 

мислення, аналітичної підготовки до прийняття рішень, розвиток організаційних 

здібностей, конфліктний менеджмент, адаптивність, організаційна послідовність, 

винахідливість, критицизм, тощо. 

Структура та зміст освітнього компонента 

 

Назви змістових модулів 
і тем 

Кількість годин 

денна форма 

Усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1.  
Архітектурна та містобудівна спадщина історичної Волині 

Тема 1. Загальна історія Волині. 

Бібліографія і джерела  
ПРН 1, ПРН2, ПРН4, ПРН7, ПР15 

16 2 2   12 

Волинь як культурний та просторовий ареал. Волинь на історичній мапі України 
та Європи. Історичні, кліматичні. соціально-політичні обставини формування та 
еволюції архітектурної та урбаністичної культури краю. 

Тема 2. Урбаністичне минуле 
регіону Волині 
ПРН 1, ПРН2, ПРН4, ПРН7, ПР15 

18 4 2   12 

Перші поселення на Волині та їх типи. Функціонально-просторова організація. 

Конструктивні типи примітивних будівель та споруд.  Зародження декоративно-
прикладного мистецтва.  Археологічній розвідки на Волині, їх результати, їх 
типологія. Дослідники-археологи. 

Тема 3. Специфіка локальної 
архітектурної спадщини 

ПРН 1, ПРН2, ПРН4, ПРН7, ПР15 

18 4 2   12 

Територіальний розподіл та локалізація старовинних поселень на історичній 

Волині. Просторові та архітектурно-конструктивні особливості будівництва. 
спроби архітекутрно-конструктивних реконструкцій та дослідження 
особливістей декоративно-прикладного та будцівельного мистецтва. 

Результати археологічних досліджень  Волинського регіону. Провідні 
дослідники. Екскурсія в РОКМ. 

Тема 4. Цілі і засоби охорони 
архітектурної спадщини 
ПРН 1, ПРН2, ПРН4, ПРН7, ПР15 

20 4 2   14 

Охорона архітектурно-урбаністичної спадщини як мета та засіб збереження 
історико-культурної ідентичності української нації для майбутніїх околінь. Роль 

архітектора-урбаніста  в процесі історичних. археологічних, мистецьких 
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досліджкень українського минулого. Популяризацівя спадщини. 
Міждисциплівнарні дослідження. Музеєфікація. 

Тема 5. Архітектурно-мистецька 
специфіка регіону 

ПРН 1, ПРН2, ПРН4, ПРН7, ПР15 

20 4 4   12 

Архітектура та урбаністика Волині як локальне історико-культурне явище. 

Особливості культурно процесу на Волин на різних історичних епапах. 
Особливості локального архітектурно-історичного процесу. Видатні майстри 
архітектурної  справи в історії Волині.  Взаємопроникнення культур. 

Тема 6. Сучасні дослідження 
спадщини Волині 

ПРН 1, ПРН2, ПРН4, ПРН7, ПР15 

22 4 4   14 

Провідні дослідники архітектурної та урбаністичної спадщини аолині  і їх 

наукові здобутки. Александрович В., Андрухов П., Асєєв Ю, Барац С., Бевз М., 
Безсонов С., Бендюк М., Березіна І., Бунін А., Вечерський В., Виткалов С., 
Возницький Б., Войтович В., Годованюк О., Данилюк А., Драган  М., 

Жолтовський П.,  Завада В., Костриця М.,  Ісаєвич Я., Кілессо Т., Колосок Б., 
Костриця  М., Лесик О., Логвин Г., Михайлишин О., Овсійчук В., Пламеницька 
О., Прибєга Л., Прищепа Б., Прищепа О., Пучков А., Рибчинський О., Ричков П., 

Рудницький А., Собчук В., Степовик Д., Таранушенко С., Тимофієнко В., 
Троневич П.,  Чепелик В., Черкес Б., Aftanazy R. 

Тема 7. Консервація та охоронні 
заходи 
ПРН 1, ПРН2, ПРН4, ПРН7, ПР15 

18 4 2   12 

Теоретичні та практичні основи консервації архітектурних обєктів на прикладі 
храмобудівної спадщини історичної Волині. Основні охоронні заходи 

волинських пам’яток архітектури та містобудування 

Тема 8. Перспективи архітектури 
та урбаністики Волині 
ПРН 1, ПРН2, ПРН4, ПРН7, ПР15 

18 4 2   12 

Туристичний потенціал регіону. Законодавча база у сфері туризму,  
озбереження та хорони архітеткурно-містобудівної спадщини.  

Усього годин 150 30 20   100 

Теми практичних та семінарських занять 

1. 
Вступ. Видача вихідних даних для практичного завдання. 

Екскурсія історичною частиною міста 
2 

2. Екскурсія до Рівненського обласного краєзнавчого музею 2 

3. 
Екскурсія до Рівненської обласної універсальної наукової 
бібліотеки та бібліотеки НУВГП 

2 

4. 
Формулювання дослідницьких тем, бібліографічний огляд 
проблематики 

2 

5. Розробка змістовної структури звіту, наповнення змісту 2 

6. 
Натурні обстеження обраних об’єктів їх фотофіксація і 
опрацювання «кроків» 

2 

7. Опрацювання креслень практичної роботи 2 
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8. Укладання пояснювальної записки і супроводу 2 

9. Графічне оформлення індивідуальних звітів 2 

10. Презентації дослідницьких звітів. Семінар. 2 

Всього годин 20 

Форми та методи навчання 

Для досягнення програмних результатів навчання використовуються наступні 

методи навчання: ілюстративний метод, індуктивний метод, проблемно-

пошуковий метод, дослідницький метод, метод полемічного навчання. 

Методи оцінювання та структура оцінки 

Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль  

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти:  http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/.  

Для визначення рівня засвоєння здобувачами освіти матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань: оцінювання за виконання 

практичних робіт; опитування при захисті практичних робіт; оцінки за модульні 

контрольні роботи; підсумковий контроль знань. Усі форми контролю включено 

до 100-бальної шкали  

Оцінювання: 
      Вид роботи                                                                                                        

Бали 
 1. Поточна складова оцінювання 
 1.1 Робота під час лекцій (15 пар х 2 бали)....................................................... 30 

 1.2 Робота над практичним завданням.............................................................. 30 
 Всього поточна складова оцінювання................................................................ 60 
 2. Підсумкова складова оцінювання 

 2.1. Модульний контроль No1............................................................................. 20 
 2.2. Підсумковий контроль знань (опитування)................................................. 20 
 Всього підсумкова складова оцінювання........................................................... 40 

 Разом................................................................................................................... 
100 
Види навчальних завдань для отримання додаткових балів для складової 

(сумарної) оцінки студента: виступи на студентських та наукових  конференціях, 
симпозіумах, нарадах, тощо. 

   Загальна інтегральна оцінка по курсу розраховуються як сума складових балів 

(книтеріїв). 

Студент має можливість подання апеляції. 

Поєднання навчання та досліджень 

У процесі навчання здобувачі мають можливість долучитись до реалізації 

наукових досліджень, зокрема за темою «Дослідження проблем історії, теорії і 
практики архітектури та містобудування Правобережної України», яка 
зареєстрована в Українському інституті науково-технічної експертизи та 

інформації (державний реєстраційний номер 0121U111218). Передбачено 
можливість участі студентів у роботі наукових конференцій та публікації статей 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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за результатами досліджень. 

Місце навчальної дисципліни в освітній траєкторії 
здбувача вищої освіти 

Перелік навчальних дисциплін, вивчення яких передує цій дисципліні:  
Історія та культура України 

Архітектурна графіка  
Історія мистецтв, архітектури та містобудування 

Архітектурне матеріалознавство 
 

  Перелік навчальних дисциплін, щзо враховують отримані знання по  цій 

дисципліні: 
Основи реконструкції і реставрації архітектурних об'єктів 

Основи містобудування та ландшафтної архітектури 

Архітектурне проєктування 

Дипломне проєктування 

НДР 
 

Інформаційні ресурси 

Література 

1. Архітектурна спадщина Волині. Рівне: НУВГП. Тт. 1-7. 
2. Архітектурна спадщина України. Київ. Тт. 1-5. 

3. Ричков П.А. Дорогами южной Ровенщины.  М., 1989. 
4. Михайлишин О. Палацово-паркові ансамблі Волині 2-ї половини ХVІІІ – 

ХІХ ст. Київ, 2000.       

5. Ричков П., Луц В. Почаївська Свято-Успенська лавра. К. 2000.    
6. Ричков П. Луц В. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких. 

Київ,  2002.  

7. Ричков П. NON OMNIS MORIAR. Архітектура в культурній праці 
князів  Острозьких. Монографія.  Рівне, НУВГП, 2011 

8. Михайлишин О. Архітектура і містобудування Західної Волині. 1921 – 

1939 років.  Рівне, 2013.   
9. Дерев’яні церкви Рівненської області. Ілюстрований каталог. Рівне: 

НУВГП. 2017. 

10. Ричков П. Архітектор Ян Якуб Бургіньйон: творча спадщина. 
Монографія.  Рівне: НУВГП, 2019. .       . 

11. Ричков П. Товариство Ісуса в Україні: архітектурно-історична спадщина. 

Рівне, 2021.  
12. Книжковий фонд кафедри АСД, бібліотек НУВГП та РОБ, 

YouTube,  відеозаняття, слайдкурси, конспекти лекцій, інші рекомендовані 

ресурси, в т.ч. в мережі Інтернет. 
 

Дедлайни та перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості та реалізація повторного вивчення 
дисципліни здійснюються згідно з «Порядком ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ . Процедура перездачі 

модулів здійснюється згідно з: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch- 
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti  
Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни 
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публікуються на сторінці даної дисципліни на платформі MOODLE. 

Неформальна та інформальна освіта 

Можливим є визнання (перезарахування) результатів навчання здобувачів 

освіти, що набуті за рахунок неформальної та інформальної освіти згідно з 

відповідним положенням: https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

Здобувачі можуть самостійно проходити онлайн-курси на платформах 

Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn тощо. Знання та навички, що 

формуються під час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мають 

мати зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної освітньої 

компоненти та бути перевірені в підсумковому оцінюванні. 

 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до 
викладання 

Кафедра АСД підтримує творчі контакти з фаховими колективами 

архітектурного спрямування, зокрема з: Департамент з питань будівництва та 

архітектури РОДА; Управління містобудування та архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради, проєктні та будівельні організації регіону, 

приватними творчими  структурами, тощо. 

 

Правила академічної доброчесності 

Необхідна інформація стосовно академічної доброчесності, зокрема щодо 

питань плагіату, кодексу честі студентів, поведінки в аудиторії тощо наведена у 

відповідних документах на сторінці Академічна доброчесність сайту НУВГП: 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichnadobrochesnist. 

Не допускається списування при виконанні поточних завдань, а також під час 

проведення поточного та підсумкового контролів знань – модулів, заліку. У 

випадку виявлення факту списування, до студентів будуть застосовані санкції у 

вигляді зниження підсумкової оцінки або ж позбавлення права подальшого 

виконання завдання. 

Принципи доброчесності у НУВГП та відповідність показникам забезпечення  

якості вищої освіти регламентовано НАЗЯВО та положеннями відділу якості 

освіти НУВГП. 

Сайт НАЗЯВО: https://naqa.gov.ua/. 

Відділ якості освіти НУВГП: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo. 

 
 

Вимоги до відвідування 

Відвідування обов’язкове. Існує можливість відпрацювати заняття пропущені 

з поважних причин (лікарняні, мобільність та ін.). Можна отримати індивідуальні 

завдання з відповідним обґрунтуванням. За пропущенні без поважної причини 

лекційні і практичні заняття знімаються бали (відповідно до шкали оцінювання). 

Пропущений лекційний матеріал опрацьовується самостійно з використанням 

матеріалів, що наведені на сторінці дисципліни на платформі MOODLE. 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo
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Студенти можуть використовувати на заняттях мобільні телефони та ноутбуки, 

але виключно для навчальних цілей. 

 

ДОДАТКОВО 

Правила отримання зворотної інформації про дисципліну* 

М. б. анонімне опитування / анкетування, обговорення у фокус-групі та ін.  
 

Оновлення* 

Зміст дисципліни періодично оновлюється на основі наукових досягнень і 

сучасних методик, зокрема в результаті науково-дослідної та творчої роботи 
викладацького колективу кафедри архітектури та середовищного дизайну. 
Передбачається долучення студентів та випускників до процедури оновлення 

навчальної дисципліни.   

Навчання осіб з інвалідністю 

Див.: сайт НУВГП, “Якість освіти”. 

Інтернаціоналізація 

Вивчення та освоєння досвіду міжнародного співробітництва окремих членів 
кафедри архітектури та середовищного дизайну НУВГП в закресі архтектурної 

творчості, - зокрема педагогічних та науково-дослідних практик Люблінської 
політехніки (Польща), а також  споріднених  ВНЗ в Україні (Київ, Львів, Харків 
та ін.). 

 

 

 

 

Лектор                       Ричков П.А., д.арх, професор 
       Смолінська О.Е., к.арх. 


