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МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

АРХІТЕКТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІСТА: 
ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА 

до 90-ліття 

професора АНДРІЯ РУДНИЦЬКОГО 
 

Львів, 6 грудня 2018 року 
 
 
 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ: 
1. Діяльність професора Андрія Рудницького 

в аспекті архітектурної освіти, науки і практики 
2. Закономірності розвитку архітектурного середовища міста 

в часовому і просторовому вимірах 
 
 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ  
Українська, англійська 

Кожен учасник Конференції одержить програму та збірник матеріалів 
 
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Подання заявки на участь і надіслання тез доповіді, 

замовлення конференційного пакету та підтвердження про оплату 
(для учасників з України) – до 1 жовтня 2018 року. 

Оплата оргвнеску для іноземних учасників – підчас реєстрації  
 

Львів – 2018 
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ОРГАНІЗАТОРИ: 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 
Інститут архітектури 

Кафедра містобудування 

Кафедра дизайну та основ архітектури 

Кафедра архітектури та реставрації 

Кафедра архітектурного проектування 

Кафедра дизайну архітектурного середовища 

Кафедра архітектурного проектування та інженерії 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ: 
 

ГОЛОВА: Богдан Черкес, д. арх., проф., директор Інституту архітектури Національного 
університету «Львівська політехніка» 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ: Галина Петришин, к. арх. проф., завідувач кафедри 
містобудування Національного університету «Львівська політехніка» 

НАУКОВИЙ КООРДИНАТОР: Богдан Посацький,  к. арх.  проф. кафедри містобудування 
Національного університету «Львівська політехніка» 

ЧЛЕНИ: 

Микола Бевз, д. арх., проф., завідувач кафедри архітектури та реставрації 
Національного університету «Львівська політехніка» 

Микола Габрель, д. т. н., проф., завідувач кафедри архітектурного проектування 
Національного університету «Львівська політехніка» 

Ігор Гнесь, д. арх., проф., завідувач кафедри архітектурного проектування та інженерії 
Національного університету «Львівська політехніка» 

Юрій Диба, д. арх., професор кафедри архітектури та реставрації ,  декан Інституту 
архітектури Національного університету «Львівська політехніка» 

Світлана Лінда, д. арх., проф., завідувач кафедри дизайну та основ архітектури 
Національного університету «Львівська політехніка» 

Віктор Проскуряков, д. арх., проф., завідувач кафедри дизайну архітектурного 
середовища Національного університету «Львівська політехніка» 

Тадеуш Маршал, др. габ., проф., директор інституту географічних наук, завідувач 
кафедри організації середовища і просторової політики. Лодзький університет (Польща)  

Богуслав Подгалянскі, др.габ., проф. Краківської політехніки ім.Тадеуша Костюшки, 
(Польща) 

Андреас Гоффер, проф. Віденського технічного університету (Австрія) 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 

ГОЛОВА: Ірина Дида, к. арх., доц. 

ЧЛЕНИ:   Юлія Ідак, к. арх., доц.; Лариса Шулдан, к. арх., доц.; Олександра Дида, к. арх. 

СЕКРЕТАРІАТ конференції: Ярина Сеньковська, к. арх. 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%96_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%96_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
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”Головний сенс моєї діяльності я вбачаю в тому, 

щоби бути ніби „зв’язковою ланкою” поміж 

поколіннями наших предків і наших нащадків. За весь 

час своєї діяльності у Львівській політехніці, я 

вважав найважливішим своїм завданням перш за все 

зберегти традиційний, сформований на протязі 

сторіч високий рівень навчальної, методичної і 

наукової роботи нашого колективу. Ми маємо 

зберегти спадковість у сфері методики, в 

європейському рівні навчання, у змістові творчих і 

наукових засад. Відчуваючи й розуміючи свою 

особисту відповідальність за це, я намагався зробити 

все,  щоби виконати це завдання. Природна річ, я не 

зміг би цього зробити, якби не мав підтримки з боку 

нашого колективу…” 

(А.Рудницький, 2008р.) 

 

Професор АНДРІЙ МАРКОВИЧ РУДНИЦЬКИЙ 

04.ХІІ.1928р. (Львів) – 26.VIII.2009р. (Львів) 
Дійсний член Української Академії архітектури, Заслужений працівник народної освіти 
України, Дійсний член Наукового Товариства ім.Т.Шевченка, Доктор архітектури, 
професор, Почесний професор Національного університету ”Львівська політехніка” 

1951 – закінчив з відзнакою спеціальність ”Архітектура” Львівської політехніки 
1954 – розпочав викладацьку роботу 
1955 – отримав науковий ступінь кандидата архітектури 
1957 – отримав вчене звання доцента 
1959 – став членом Спілки архітекторів СРСР 
1963 – 1964 – заступник декана Інженерно-будівельного факультету 
1967 – обраний завідувачем профілюючої кафедри архітектура 
1971 – 1982 – після відновлення Архітектурного факультету, очолив нову кафедри 
містобудування 
1977 – 1991 –  декан Архітектурного факультету 
1983 – 1992 – очолював Львівську організацію Спілки архітекторів України   
1989 – захистив докторську дисертацію 
1991 – отримав вчене звання професора 
1992 – 2002 – організував і очолював першу в Західній Україні, нову спеціальну кафедру 

реконструкція і реставрація архітектурних комплексів 
1993 – обраний Головою Представництва Товариства українців – католиків США  

”Свята Софія” в Україні 
1995 – 2005 – відновив і очолив Спеціалізовану раду по захисту дисертацій з архітектури 
2002 – обраний Дійсним членом Наукового товариства ім.. Тараса Шевченка, 

голова архітектурної секції НТШ, професор кафедри містобудування” 
2008 – Почесний професор Національного університету ”Львівська політехніка”  
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 6 грудня 2018 року 
 

 
 

Головний корпус Національного університету «Львівська політехніка» 
9.00-10.00 – РЕЄСТРАЦІЯ учасників конференції (у холі другого поверху) 

 
 

10.00 – 10.30 
Вітальне слово 

 
10.30 – 12.00 

І-е Пленарне засідання 
Головуючі – проф. Богдан Посацький 

 
12.00 – 12.30 

Кавова перерва 
 
 
 

12.30 – 14.00 
ІІ-е Пленарне засідання 

Головуючі – проф. Галина Петришин 
 

14.00 – 15.00 
Обід 

 
 
 

15.00 – 17.00 
ІІІ-е Пленарне засідання 

Головуючі – доц. Ірина Дида 
 

17.00 – 17.30 
Кавова перерва 

 
 
 

17.30 – 18.00 
Дискусія 

Підведення підсумків пленарних засідань 
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Організаційний внесок становить: 
 

450 грн. (15 €) – участь в конференції (+ програма, збірник тез доповідей, сертифікат 
учасника). 

 
Реквізити для сплати оргвнеску для учасників з України 

(для іноземних учасників оплата при реєстрації): 
Отримувач: НУ «Львівська політехніка» 

ЗКПО 02071010 
Р/рахунок: 31254250101057 

Банк: ДКС України 
МФО 820172 

Найменування платежу: назва конференції (Міжнародна наукова конференція «Архітектурне 
середовище міста: вчора, сьогодні, завтра. До 90-ліття професора Андрія Рудницького ”, 

 прізвище та ініціали учасника 

 
 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Адреса оргкомітету: 
79000, Україна, м. Львів, 79013, м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12 

кафедра містобудування ІАРХ НУЛП, гол. корпус, ауд. 323 
Веб-сайт: http://www.lp.edu.ua/ 

Інститут архітектури НУЛП: http://www.lp.edu.ua/iarh 

Заявку та тези на участь у конференції надсилати на електронну пошту: conf.ar.2018@gmail.com 
Надходження до оргкомітету матеріалів електронною поштою можна перевірити за тел.: 

 +38 (032) 258-26-28; +38 (067)7313684 ( Ірина ДИДА); +38 (091)3023219 ( Юлія ІДАК ) 
 
 

ВИМОГИ 
 

щодо оформлення тез доповідей 

Матеріали, подані учасниками конференції, друкуватимуться у збірнику матеріалів. 
Тези подаються українською і англійською мовами (для іноземних учасників – англійською 
мовою) по 500 слів кожною мовою  (WORD, Times New Roman Cyr 14) на електронну пошту 

оргкомітету. 
Великими літерами посередині друкують назву доповіді, окремим рядком зазначають ініціали та 

прізвище автора, його науковий ступінь та вчене звання, повну назву організації, закладу чи 
підприємства, де працює автор, місто і країну. Далі через порожній рядок подають 

структурований текст доповіді через 1 інтервал. 

Ілюстрації (макс. 2 шт., чорно-білими) розташовуються у тексті тез та подаються окремими 
файлами типу jpg (300 dpi) 

Передбачено презентацію доповідей в РowerPoint. Файл з презентацією слід подати оргкомітету 
під час реєстрації 

Проживання у готелях – власним коштом учасників конференції  
Організатори не займаються пошуком та бронюванням місць для проживання 
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ЗГОЛОШЕННЯ на участь 
 
 
 

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

АРХІТЕКТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІСТА: 
ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА 

до 90-ліття 

професора АНДРІЯ РУДНИЦЬКОГО 
 

Львів, 6 грудня 2018 року 
 
 

Прохання заповнювати формуляр для кожного учасника конференції окремо! 
 

 
Тема доповіді (укр. (або пол.) і англ.) (до 500 слів кожна) ……………..……………………… 

Мова доповіді (українська, польська, англійська) ……………………..…………...…………… 

Ім’я, прізвище …………………………………………………………………………….……………. 

Науковий ступінь, вчене звання ………………………………………….....……………………. 

Організація ……………………………………………………………………………..………………. 

Посада …………………………………………………………………………………..………………. 

Країна, місто …………………………………………………………………………..……………….. 

Поштова адреса, контактний телефон, E-mail ……………………………………………………. 

Сфера наукових інтересів (до 60 слів) ……………………………………………...…………… 

 
 
 
 
 

 
Зголошення надсилати до 1 жовтня 2018р. 
Прийом статей (6 сторінок) для опублікування проводиться до 30 січня 2019 р. 
 


