


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 

Прийом до аспірантури ПолтНТУ для підготовки докторів філософії 

здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Правил 

прийому на навчання до Полтавського національного технічного університету 

імені Юрія Кондратюка у 2018 році. 

Вступний іспит в аспірантуру зі спеціальності складається з перевірки 

знань вступників в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної 

спеціальності. 

 

2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 
 

Кожний вступник вносить у бланк для відповідей свої реквізити і 

протягом 60 хвилин відповідає на завдання стандартного білету.  

 

 

3. ЗМІСТ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

3.1. Теорія архітектури  

Архітектура і природа, природне середовище і природні чинники в 

архітектурі. Архітектура і суспільство, соціальна і економічна обумовленість 

архітектурної і містобудівної діяльності.  

Принципи архітектурної композиції. Засоби гармонізації архітектурної 

форми (тектоніка, ритм, пропорційність, масштабність, організація 

освітлення, колір і фактура поверхонь і тому подібне). Поняття стилю і його 

еволюція. Проблеми традицій і новаторства, національного і 

інтернаціонального в архітектурі.  

 

3.2. Історія архітектури  

Архітектурні епохи і напрями. Формування історичних стилів. Генезис і 

еволюція архітектурних форм, планувальні та об'ємно-просторові 

закономірності їх формування. Особливості планувальної і просторової 

організації, композиційні і художні особливості. Типологічні особливості 

будівель. Композиційні прийоми. Тектонічні особливості споруд.  



 Розвиток архітектури в XX ст.: конструктивізм, неостилі, модернізм, 

постмодернізм, хай-тек. Розвиток архітектурного формоутворення. Етапи, 

закономірності і особливості розвитку світової архітектури. Особливості 

побудови об'ємно-просторових композицій.  

 

3.3.Архітектура будівель і споруд  

Створення оптимальних умов для здійснення соціальних, 

функціональних, духовних і естетичних потреб людини і суспільства. 

Методологічна система вивчення будівель і споруд. Проблеми архітектурно-

художньої композиції будівель. Вплив традицій на об’ємно-планувальні і 

конструктивні структури будівель і споруд. Вплив функціональних і 

технологічних процесів, фізіологічних і психологічних чинників на 

формування внутрішніх просторів. Функціональні частини будівель та 

розміри приміщень. Економічні чинники і їх зв’язок з об’ємно-просторовим, 

конструктивним і естетичним рішенням будівель і споруд.  

 

3.4. Містобудування  

Розвиток поселень і територій в контексті стійкого розвитку. 

Оптимізація використання територій міських і сільських поселень, приміських 

зон. Соціальні,  економічні, екологічні обґрунтування містобудівних рішень. 

Підвищення ефективності містобудівних рішень. Шляхи формування і 

розвитку містобудівних утворень. Реконструкції і модернізації містобудівних 

утворень. Принципи і прийоми містобудівної композиції.  

 

3.5. Дизайн архітектурного середовища  

Класифікація систем дизайну. Дизайн внутрішніх просторів. Міський 

дизайн. Ландшафтний дизайн. Формування архітектурного середовища: 

ергономічні, екологічні, соціально-психологічні, та ін. аспекти. Гармонізація 

архітектурного середовища. Світло-тіньовий та колірний дизайн внутрішніх і 

урбанізованих просторів. Монументально-декоративне і декоративно-

прикладне мистецтво. Предметне наповнення внутрішніх і урбанізованих 

просторів. Фітодизайн, аквадизайн і інформаційний дизайн внутрішніх і 

урбанізованих просторів. 

 Ландшафтна архітектура. Формування екологічно стійких культурних 

ландшафтів. Основи ландшафтної композиції. Прийоми формування 

просторів міських і сільських поселень, що озеленюють території. 
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