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AArrcchhiitteeccttuurree –– iiss tthhee aarrtt ooff sseettiinngg uupp bbuuiillddiinnggss aanndd ssttrruuccttuurreess,, ooff bbuuiillddiinngg

tthhee tteerrrriittoorriieess bbyy tthhee bbiillddiinngg ccoommpplleexxeess ooff ddiiffffeerreenntt nnoommiinnaattiioonnss..

AArrcchhiitteecctt –– iiss aa pphhiilloossoopphheerr,, aa ppssyycchhoollooggiisstt,, aann eeccddooggiisstt,, aa hhiissttoorriiaann,, aann

aarrttiisstt,, aann eennggiinneeeerr,, aa bbuuiillddeerr aanndd aa ddeessiiggnneerr..

ААррххііттееккттуурраа — це мистецтво зводити будинки і споруди, забудовувати 

території комплексами 

будівель різного призначення.

Архітектор – це філософ, психолог, еколог, історик, художник, інженер,

будівельник, дизайнер.



IInnttrroodduuccttoorryy wwoorrdd -- FFaatthheerr ІІ..ММ.. LLuuttsskkiiii,, aann aaccaaddeemmiicciiaann UUAASS,, CCaanndd..llaaww..sscciiss..,, DDrr
PPhhiilloossoopphhyy,, tthhee DDrr ooff ccaannoonniicc’’ss rriigghhtt,, MMiittrrooffoorrnniiii PPrroottoopprroossvviitteerr..
MM..VV.. SShhcchhuurriikk,, tthhee DDooccttoorr ooff eeccoonnoommiiccaall sscciieenncceess,, PPrrooffeessssoorr,, PPrroorreeccttoorr oonn sscciieennttiiffiicc
wwoorrkk ooff UUnniivveerrssiittyy ooff LLaaww nnaammeedd aafftteerr KKiinngg DDaanniilloo HHaalliittsskkiiyy..
AA..VV.. VVaassiilljjeevv,, tthhee ddooccttoorr ooff eeccoonnoommiiccaall sscciieenncceess,, VViiccee--pprroorreeccttoorr oonn sscciieennttiiffiicc wwoorrkk ooff
UUnniivveerrssiittyy ooff LLaaww nnaammeedd aafftteerr KKiinngg DDaanniilloo HHaalliittsskkiiyy..
ВВссттууппннее ссллооввоо – о. І.М. Луцький, академік УАН, к.ю.н., д-р філософії, д-р
канонічного права,Митрофорний протопресвітер.
М.В. Щурик, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи 
університету права ім. Короля Данила Галицького.
О.В. Васильєв, доктор економічних наук, заступник проректора з наукової роботи 
університету права ім. Короля Данила Галицького.

RR EE PP OO RR TT SS
ДД ОО ПП ОО ВВ ІІ ДД ІІ ::

«Problems of metal Constructions in bilding» - Melnik Petro Іvanovich, dr. techn.scisн., 
professor, the chair of building, architecture and building faculty of  Ivano-Frankivsk
University of Law  named King Danilo Halitskiy
«Проблеми металоконструкцій у будівництві» - Мельник Петро Іванович, д. т. н., 
професор. Завідувач кафедри будівництва факультету архітектури та будівництва 
Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького 

«Problems of Church’s  architecture, future developments in insisting period» -
Sokolovskii Zenon Bogdanovich, senior lecturer the chairs of «Architecture and Urban 
constructing» the faculty of architecture and building Ivano-Frankivsk University of Law
named  King Danilo Halitskiy
«Проблеми сакральної архітектури, перспективи розвитку в сучасності» -
Соколовський Зенон Богданович, доцент кафедри «Архітектури та 
містобудування» факультету архітектури та будівництва Івано-Франківського 
університету права ім. Короля Данила Галицького 

«Modern  architecture of  XXI century» - Goncharik Roman, II course student, the 
faculty of architecture and building Ivano-Frankivsk University of Law named King 
Danilo  Halitskiy. Supervisor - _lector Yanoshchak-Pshibila O.Ya.
«Сучасна архітектура ХХІ століття» - Гончарик Роман, студент ІІ курсу 
факультету архітектури та будівництва Івано-Франківського університету права 
ім. Короля Данила Галицького. Науковий керівник – ст. викл. Янощак-Пшибила О.Я.



«Architecture–composition’s of the peculiarities Ukrainian national houses» - Bodnar 
Іrina,  I course student of  the faculty of architecture and building Ivano-Frankivsk 
University of Law named King Danilo Halitskiy. Supervisor –The Chairman,_lector
Grebeniuk I.V.
«Архітектурно-композиційні особливості українського народного житла» -
Боднар Ірина, студентка І курсу факультету архітектури та будівництва Івано-
Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. Науковий керівник 
– ст. викл. Гребенюк І.В.

«Kinds and directions of  modern monumental Arts» - Melnichenko Natalіya, ІІІ course
student the faculty of architecture  and building Ivano-Frankivsk University of Law
named King Danilo Halitskiy. Supervisor  –lector Yarema L.M.
«Види і жанри сучасного монументального мистецтва» - Мельниченко Наталія,
студентка ІІІ курсу факультету архітектури та будівництва Івано-Франківського 
університету права ім. Короля Данила Галицького. Науковий керівник – викл. Ярема 
Л.М.

«Comparative characteristic of Pіdgoretskiy castle and Petergoff» - Mikitsei Petro, ІІ 
course student, the faculty of architecture and building Ivano-Frankivsk University of 
Law named King Danilo Halitskiy,  Supervisor – assistant Professor  Maslyak M.D.
«Порівняльна характеристика Підгорецького замку та Петергофу» - Микицей 
Петро, студент ІІ курсу факультету архітектури та будівництва Івано-
Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. Науковий керівник 
– доц.Масляк М.Д.

«Modern art: rationalism, organic design» - Gera Oleg, IV course student the faculty of 
architecture and building Ivano-Frankivsk University of named King Danilo Halitskiy. 
Supervisor -_dr.techn.scis. Prof. Melnik P.I. 
«Сучасне мистецтво: раціоналізм, органічний дизайн» - Гера Олег, студент ІV
курсу факультету архітектури та будівництва Івано-Франківського університету 
права ім. Короля Данила Галицького. Науковий керівник – д.т.н. проф.Мельник П.І.


