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Шубович Світлана Олександрівна 

 

 

Доктор архітектури, професор 

Завідувачка кафедри 

архітектурного моніторингу 

міського середовища ХНАМГ 

(2000–2008 рр.) 

 

 

 

 

 

Світлана Олександрівна Шубович народилася 21 квітня 1950 р. у місті 

Надвірна Івано-Франківської області. 

1957–1967 рр. – навчання у середній школі м. Харкова; 

1968–1969 рр. – слюсар-складальник на Харківському заводі «Електро-

бритва»; 

1969–1971 рр. – технік у науково-дослідному інституті «Гігієни праці і 

профзахворювань»; 

1971–1976 рр. – навчання у Харківському інженерно-будівельному 

інституті (зараз – Харківський національний університет будівництва та 

архітектури) за спеціальністю «Архітектура», спеціалізація – «Місто-

будування»; 

1976–1979 рр. – інженер-архітектор у проєктному інституті «Гіпробуд-

матеріали»; 

1979–1982 рр. – аспірантка Київського науково-дослідного і проєктного 

інституту містобудівництва (науковий керівник д-р архіт. В. Є. Ясієвич). 

Із 1983 р. працювала у Харківському інституті інженерів комунального 

будівництва (нині – Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова); 

1983–1988 рр. – молодший науковий співробітник науково-дослідного 

сектору при кафедрі «Містобудівництво» Харківського інституту інженерів 

комунального будівництва; 

1988–1992 рр. – асистент кафедри «Проблеми архітектури міського 

середовища»; 

1992–1993 рр. – старший викладач кафедри «Проблеми архітектури 

міського середовища»; 

1992 р. – захистила кандидатську дисертацію у Центральному науково-

дослідному та проєктному інституті містобудування у Москві; 
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1993–1996 рр. – доцент кафедри «Проблеми архітектури міського 

середовища». 

Вересень 1994 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри проблем 

архітектури міського середовища. 

Жовтень 1996 р. – присуджено науковий ступінь кандидата архітектури 

(підтвердження диплома кандидата архітектури ВАКом України); 

1996–1999 рр. – навчання у докторантурі Харківської державної академії 

міського господарства (науковий консультант д-р архіт. В. Л. Антонов); 

1999 р. – захист докторської дисертації у Харківському державному 

технічному університеті будівництва та архітектури. 

Травень 2000 р. – присуджено науковий ступінь доктора архітектури зі 

спеціальності «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»; 

2000–2008 рр. – завідувачка кафедри «Проблеми архітектури міського 

середовища (архітектурного моніторингу міського середовища)» Харківської 

національної академії міського господарства. 

Червень 2004 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри 

архітектурного моніторингу міського середовища; 

2009–2015 рр. – професор кафедри містобудування ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова; 

2010 р. – пройшла стажування у Харківському державному університеті 

будівництва і архітектури. 
 

Померла Світлана Олександрівна 2015 р. у м. Харкові. 

Шубович Світлана Олександрівна активно займалась науковою 

діяльністю. Основний напрямок наукових досліджень – теорія архітектурної 

композиції, питання гуманітарної (міфопоетичної, ігрової і семіотичної) 

складової архітектури. 

Монографія «Архітектурна композиція в світлі міфопоетики» була 

визнана кращою науковою роботою України на національному конкурсі 

«Созидание» (Одеса) в 2003 р. 

Наукові роботи, виконані під керівництвом проф. С. О. Шубович, 

отримали нагороди на конкурсі «Найкращий молодий науковець Харківщини» 

(2007 р. – Г. Л. Коптєва; 2009 р. – Л. А. Лякун – гранпрі). 

Активно брала участь в роботі міжнародних (СНД) і українських оглядах-

конкурсах архітектурних шкіл (понад 10 дипломів першого ступеня, грамоти за 

наукові публікації). 

С. О. Шубович працювала в складі Спеціалізованої Ради із захисту 

кандидатських і докторських дисертацій Д – 64.056.02 Харківського 

національного технічного університету будівництва та архітектури. Була 

членом редакційних колегій науково-технічного збірника ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова «Комунальне господарство міст» і наукового збірника 

ОДАБА «Проблемы теории и истории архитектуры Украины». 
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Шубович Світлана Олександрівна – автор та співавтор близько 130 

наукових праць, серед яких десятки окремих видань, а саме: 

 навчальних посібників – 5; 

 навчально-методичних видань та конспектів лекцій – 49; 

 монографій – 8; 

 наукових статей та тез доповідей – понад 100; 

 депонованих рукописів – 1; 

 іншіх видань – 4. 

 

Нагороди: 
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2002 р.) 

Грамота за активну участь у роботі експертної комісії міського конкурсу 

наукових студентських робіт (2007 р.) 

Диплом за монографію «Архитектурная композиция в свете 

мифопоэтики» і за серію монографічних видань з архітектурного 

проєктування (1999–2008 рр.) (2008 р.) 
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Бібліографія праць професора С. О. Шубович 

 

1983 

1. Формообразование градостроительной системы под влиянием 

транспортных коммуникаций / С. А. Шубович // Вопросы формообразования в 

современной архитектуре : сб. науч. тр. / Зонал. науч.-исслед. и проект. ин-т 

типового и эксперимент. проектир. – Киев, 1983. – С. 97–98. 

 

1984 
 

2. Метростроение и палеонтология / С. А. Шубович // Метрострой. – 

1984. – № 6. – * 

3. Роль транспорта в истории формирования пространственной 

структуры города / С. А. Шубович // Метрополитен и планировка крупнейшего 

города : прогр. и аннот. докл. науч.-техн. конф., Харьков, 19–20 октября 

1984 г. – Харьков, 1984. – С. 15. 

1985 

4. Вплив нових видів механічного транспорту на формування великих 

міст України в ХІХ – на початку ХХ ст. / С. О. Шубович, В. Є. Ясієвич // 

Нариси з історії техніки і природознавства : респ. міжвід. зб. АН УРСР. – Київ, 

1985. – Вип. 31. – С. 81–91. 

5. Исторические аспекты трансформации планировочной структуры 

Киева, Харькова и Одессы в ХІХ – начале ХХ века / С. А. Шубович // 

Строительство и архитектура. – 1985. – № 2. – С. 54–58. – (Известия высших 

учебных заведений). 

6. Планировка и застройка Харькова (исторический аспект) : метод. указ. 

в помощь лектору / С. А. Шубович. – Харьков : Знание, 1985. – 23 с. 
 

1986 
 

7. Значение станций метрополитена в формировании композиции 

города / С. А. Шубович // Метрополитен и планировка крупнейшего города : 

прогр. и аннот. докл. науч.-техн. конф., Харьков, 1986 г. – Харьков, 1986. – 

С. 22. 

8. Композиционная структура города в период первой промышленной 

революции / С. А. Шубович // ХХІІІ научно-техническая конференция 

преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров 

коммунального строительства : прогр. и аннот. докл. – Харьков, 1986. – С. 26. 

9. Теоретические концепции в градостроительстве Украины на рубеже 

ХIX–XX вв. / С. А. Шубович. – М., 1986. – 13 с. – Деп. в ВНИИС Госстроя 

СССР, № 5533. 
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1988 

10. Движение и структура города в период первой промышленной 

революции / С. А. Шубович // ХХІV научно-техническая конференция 

преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров 

коммунального строительства : прогр. и аннот. докл. – Харьков, 1988. – С. 52. 

11. Формирование композиции города в условиях полицентрической 

структуры движения / С. А. Шубович // ХХІV научно-техническая конференция 

преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров 

коммунального строительства : прогр. и аннот. докл. – Харьков, 1988. –  

С. 50–51. 

1993 

12. Градостроительство периода первой промышленной революции  

(XIX – начало XX века). Курс «История социального развития, искусства, 

архитектуры и градостроительства» : учеб. пособие / С. А. Шубович. – Киев : 

ІСДО, 1993. – 122 с. 

1994 

13. Фактор природы в архитектуре / С. А. Шубович // Повышение 

эффективности и надёжности систем городского хозяйства : сб. науч. тр. /  

М-во образ. Украины, Ин-т сист. исслед. образ., Харьков. гос. акад. гор.  

хоз-ва. – Киев,1994. – С. 73–76. 

1995 

14. Проблемы функциональной и художественно-образной целостности 

современного города / С. А. Шубович // Коммунальное хозяйство городов : 

респ. межвед. науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 1995. – 

Вып. 4. – С. 55–56. 

1996 

15. Методические указания по изучению курса «Архитектурное 

проектирование» : для студ. 1 курса експеримент. обучения спец. 1201 

«Архитектура» / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва ; [сост. С. А. Шубович]. – 

Харьков : ХГАГХ, 1996. – 86 с. 

16. Мифологема «круг» в архитектуре / С. А. Шубович, И. А. Шарапов // 

XXVIII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и 

сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : 

прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 1998. – Ч. 1 : Строительство и экология. – 

С. 70–71. 

17. Мифопоэтика и актуальность в формировании города / 

С. А. Шубович // Архітектура як відображення ідеології : тези доп. міжнар. 

конф., Львів, 1996 р. – Львів, 1996. – С. 68. 

18. Проблемы движения в условиях современного города / 

С. А. Шубович // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. 

сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 1996. – Вып. 5. – С. 62–63. 
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1998 

19. Анализ ансамбля Бернардинского монастыря во Львове. 

Мифологемы-архетипы в архитектурной композиции / С. Шубович // Традиції 

та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. / Харків. худож.-

пром. ін-т. – Харків, 1998. – № 6. – С. 12–13. 

20. Архитектурная композиция в свете мифопоэтики / С. Шубович // 

Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. / Харків. 

худож.-пром. ін-т. – Харків, 1998. – № 4–5. – С. 7–8. 

21. Архитектурно-пространственные аспекты композиции / С. Шубович // 

Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. / Харків. 

худож.-пром. ін-т. – Харків, 1998. – № 4–5. – С. 9–10. 

22. Два аспекта дискретности. Эрехтейон / С. А. Шубович, 

Ю. В. Чепелюк // XXIX научно-техническая конференция преподавателей, 

аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского 

хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 1998. – Ч. 1 : Строительство, 

архитектура и экология. – С. 68–70. 

23. Мифопоэтика в художественной культуре современного города / 

С. А. Шубович // Вісник Харківського національного університету 

ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 1998. – № 414 : Наука і соціальні проблеми 

суспільства. – С. 249–251. 

24. Собор Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции – модель 

мифоэпического космоса / С. Шубович // Традиції та новації у вищій 

архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. / Харків. худож.-пром. ін-т. – 

Харків, 1998. – № 6. – С. 14–15. 

1999 

25. Архетипы как фактор формообразования в архитектуре / 

С. А. Шубович // Язык и история : исслед. семинар, Киев, 1999 г. / НИИ теории 

и истории архит. и градостр-ва. – Киев, 1999. – * 

26. Архитектура как выражение универсума в теориях Витрувия и 

Альберти / С. А. Шубович // Язык и история : исслед. семинар, Киев, 1999 г. / 

НИИ теории и истории архит. и градостр-ва. – Киев, 1999. – * 

27. Архитектурная композиция в свете мифопоэтики : монография / 

С. А. Шубович. – Харьков : Оригинал, 1999. – 636 с. 

28. Архитектурная композиция как система «среда – человек» / 

В. Л. Антонов, С. А. Шубович ; Гос. НИИ теории и истории архит. и градостр-ва, 

Харьков. гор. упр. архит., Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : НИИТИАГ, 

1999. – 71 с. 

29. Движение и ландшафт как материальная основа архитектурной 

целостности городской среды / С. А. Шубович // Коммунальное хозяйство 

городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 1999. – 

Вып. 19. – С. 21–23. 
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30. Железные дороги как визуальная и образная основа композиции 

города / С. А. Шубович ; НИИ теории и истории архит. и градостр-ва. – Киев : 

НИИТИАГ, 1999. – 24 с. 

31. Композиція Києво-Печерської лаври як система міфопоетичних 

образів / С. А. Шубович // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : 

наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 1999. – Вип. 6 (спец.) : 

Київ архітектурний: шляхи розвитку міського середовища. – С. 95–99. 

32. Мифопоэтика А. Н. Бекетова. К вопросу метаязыка / С. А. Шубо-

вич // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. ун-т буд-ва та архіт. – 

Харків, 1999. – Вип. 6. – С. 177–180. 

33. Мифопоэтика архитектуры / С. А. Шубович // Региональные 

проблемы архитектуры и градостроительства : сб. науч. тр. / [ред. 

Л. В. Мазуренко и др.] ; Одес. гос. акад. стр-ва и архит., Архит.–худож. ин-т. – 

Одесса, 1999. – Вып. 1. – С. 114–116. 

34. Мифопоэтика и актуальность в формировании города / 

С. А. Шубович ; НИИ теории и истории архит. и градостр-ва. – Киев : 

НИИТИАГ, 1999. – 24 с. 

35. Мифопоэтическая модель мира в современной архитектурной науке / 

С. А. Шубович // Язык и история : исслед. семинар, Киев, 1999 г. / НИИ теории 

и истории архит. и градостр-ва. – Киев, 1999. – * 

2000 

36. Госпром: небесный венец Харькова / С. А. Шубович // Архитектура. 

Строительство. Событие. – 2000. – № 3. – С. 98–99. 

37. Градостроительство периода первой промышленной революции  

(XIX – начало XX века). Курс «История социального развития, искусства, 

архитектуры и градостроительства» : учеб. пособ. для студ. строит. спец. / 

С. А. Шубович ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харков : ХГАГХ, 2000. – 

124 с. 

38. Гуманитарные науки в архитектурном образовании / С. А. Шубович, 

О. С. Соловьёва // Наука и образование на пороге III тысячелетия : тезисы докл. 

на междунар. конф., Минск, 3–6 окт., 2000 г. / Нац. АН Беларуси, Венецианский 

офис ЮНЕСКО [и др.]. – Минск, 2000. – Кн. 1. – С. 211–212. 

39. Гуманитарный комплекс в подготовке архитекторов / С. А. Шубович, 

Ю. В. Чепелюк // Гуманізація і гуманітаризація вищої технічної освіти : зб. 

наук. пр. Всеукр. наук.-метод. конф., Харків, 28–29 берез. 2000 р. / Харків. 

держ. техн. ун-т радіоелектроніки [та ін.]. – Харків, 2000. – C. 234–235. 

40. Гуманитарный комплекс в подготовке архитекторов / С. А. Шубович, 

Ю. В. Чепелюк // Збірник наукових праць Харківського державного технічного 

університету радіоелектроніки. – Харків, 2000. – * 

41. Двуединая природа архитектуры – функция и эстетика / 

С. А. Шубович // ХХХ научно-техническая конференция преподавателей, 

аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского 

хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2000. – Ч. 1 : Строительство, 

архитектура и экология. – С. 66–67. 
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42. Методические указания по дипломному проектированию : для студ. 

спец. 8.120.102 / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва ; [сост.: О. С. Соловьёва, 

С. А. Шубович, С. Г. Виноградская]. – Харьков : ХГАГХ, 2000. – 22 с. 

43. Методичні вказівки до виконання курсу «Архітектурне 

проєктування». Ч. 1 : для студ. 1 курсу ден. форми навч. напр. 1201 – 

«Архітектура» / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. О. Шубович, 

Л. В. Дрьомова, В. Г. Касьянова та ін.]. – Харків : ХДАМГ, 2000. – 33 с. 

44. Методичні вказівки до виконання курсу «Архітектурне 

проєктування». Ч. 2 : для студ. 1 курсу ден. форми навч. напр. 1201 – 

«Архітектура» / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. О. Шубович, 

Л. В. Дрьомова, Л. П. Панова]. – Харків : ХДАМГ, 2000. – 40 с.  

45. Постмодерн / С. А. Шубович // Філософія науки, техніки та 

архітектури і постмодернізм : наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т буд-ва та  

архіт. – Київ, 2000. – * 

46. Про'кт музейного комплексу : метод. посіб. для студ. 2 курсу ден. 

форми навч. напр. 1201 – «Архітектура» / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; 

[уклад.: О. В. Вдовицька, О. І. Зелінська, С. О. Шубович та ін.]. – Харків : 

ХДАМГ, 2000. – 117 с. 

47. Проблемы архитектурного творчества: техника и(ли) искусство / 

С. А. Шубович, О. С. Соловьёва, Е. В. Вдовицкая [и др.] // Інженерна освіта на 

межі століть: традиції, проблеми, перспективи : праці міжнар. наук.-метод. 

конф., Харків, 28–30 берез. 2000 р. / Харків. держ. політехн. ун-т. – Харків, 

2000. – С. 57–58. – (До 115 річниці Харків. держ. політехн. ун-ту). 

48. Пространственные архетипы – фактор архитектурной композиции / 

С. А. Шубович // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. 

гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2000. – Вып. 25. – С. 12–23. – (Серия: Технические 

науки). 

49. Фактор игры в архитектурной композиции / С. А. Шубович, 

К. С. Плотников, Н. А. Хныкина // Традиції та новації у вищій архітектурно-

художній освіті : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 

2000–2001. – № 6–1. – С. 26–28. 

50. Эксперимент «Сквозной учебный архитектурный процесс» / 

В. Л. Антонов, Н. И. Криворучко, С. А. Шубович, Ю. В. Чепелюк ; НИИ теории 

и истории архит. и градостр-ва, Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : 

НИИТИАГ, 2000. – 39 с. 

2001 

51. Альбом завдань з проведення літніх навчальних ландшафтно-

композиційних та натурно-дослідницьких практик : для студ. 1–5 курсів ден. 

форми навч. спец. 8.120.102 – «Містобудування» / Харків. держ. акад. міськ. 

госп-ва ; [уклад.: Н. С. Вінтаєва, Л. В. Дрьомова, С. О. Шубович та ін.]. –  

Харків : ХДАМГ, 2001. – 50 с. 
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52. Идеология управления и идеология архитектуры / С. А. Шубович // 

Державне управління та місцеве самоврядування : матеріали І міжнар. наук. 

конгресу, Харків, 26 лют. 2001 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України (Харків. філія). – Харків, 2001. – С. 26–27. 

53. Интерпретация как метод архитектурно-образного анализа городской 

среды / С. А. Шубович // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / 

Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2001. – Вып. 33. – С. 14–18. – (Серия: 

Архитектура и технические науки). 

54. Методичні вказівки до вивчення курсу «Основи архітектурної 

композиції. Композиція – сприйняття». Ч. 1 : для студ. І курсу ден. форми навч. 

спец. 8.120.102 – «Містобудування» : експерим. навч. підгот. архіт. широкого 

профілю / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: Л. П. Панова, 

С. О. Шубович]. – Харків : ХДАМГ, 2001. – 60 с. 

55. Методичні вказівки до курсу «Формування художнього образу» : для 

студ. 1 курсу ден. форми навч. спец. 8.120.102 – «Містобудування» (експерим. 

навч., підгот. архіт. широкого профілю) / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; 

[уклад.: Л. П. Панова, Г. Л. Коптєва, Н. І. Криса, С. О. Шубович]. – Харків : 

ХДАМГ, 2001. – 56 с. 

2002 

56. Игровой аспект архитектуры / С. А. Шубович // Проблемы теории и 

истории архитектуры Украины : сб. науч. тр. / Одес. гос. акад. стр-ва и архит. 

[и др.]. – Одесса, 2002. – Вып. 3.– С. 68–71. 

57. Коммуникативная функция архитектуры / С. А. Шубович //  

ХХХI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и 

сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : 

прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2002. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и 

экология. – С. 82–84. 

58. Методичнi вказівки до вивчення курсу «Основи архітектурної 

композиції. Композиція – сприйняття». Ч. 2 : для студ. 2 курсу ден. форми навч. 

напр. «Архітектура» (експерим. навч., підгот. архіт. широкого профілю) / 

Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: Ю. В. Жмурко, Л. П. Панова, 

О. С. Соловйова, С. О. Шубович]. – Харків : ХДАМГ, 2002. – 59 с. 

59. Міфопоетична культура в естетиці міста (наукові основи – мистецтво – 

архітектура) : навч. посібник / С. О. Шубович ; Харків. держ. акад. міськ.  

госп-ва. – Харків : ХДАМГ, 2002. – 106 с. 

60. Модель світу – постмодернізм та традиція / С. О. Шубович // 

Філософія науки, техніки та архітектури: постмодерний проєкт : монографія /  

за ред. В. А. Рижко. – Київ : КНУБА, 2002. – С. 60–66. 

61. «…О моей горе». Интерпретация как исходная основа процесса 

понимания архитектуры / С. А. Шубович // Региональные проблемы 

архитектуры и градостроительства : сб. науч. тр. / Одес. гос. акад. стр-ва и 

архит. – Одесса, 2002. – Вып. 3–4. – С. 273–277. 
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62. «Реальность высшего порядка» Ивана Леонидова / С. А. Шубович // 

Архитектура Ивана Леонидова : тр. междунар. конф., Москва, 2–6 февр. 2002 г. / 

Рос. акад. архит. и строит. наук, Науч.-исслед. ин-т теории и истории 

архитектуры и градостр-ва [и др.]. – М., 2002. – С. 50. 

63. Теорія гри : конспект лекцій для студ. 6 курсу ден. форми навч. спец.  

8-120-102 – «Містобудування», напрямок «Архітектура» / С. О. Шубович ; 

Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХДАМГ, 2002. – 76 с. 

64. Узнавание как аспект коммуникации архитектурной среды / 

С. А. Шубович // Розвиток національної моделі дизайну і образотворчого 

мистецтва в умовах глобалізації сучасного світу : тези. доп. на міжнар. наук.-

метод. конф., Харків, 2002 г. / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 

2002. – С. 148–151. 

65. Урбоэкология и композиция городской среды / С. А. Шубович // 

Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор.  

хоз-ва. – Киев, 2002. – Вып. 36. – С. 94–97. – (Серия: Архитектура и 

технические науки). 

2003 

66. Архітектура й мистецтво Західного Середньовіччя : конспект лекцій 

і матеріали для самост. вивч. курсу «Історія соціального розвитку, мистецтва, 

архітектури і містобудування» : для студ. 2 курсу ден. форми навч. напр. 1201 

«Архітектура» / О. В. Вдовицька, С. О. Шубович ; Харків. держ. акад. міськ. 

госп-ва. – Харків : ХДАМГ, 2003. – 77 с. 

67. Вступ до архітектурного проєктування. Середовищний підхід : 

конспект лекцій : для студ. 1 курсу ден. форми навч. напр. 1201 – «Архітектура» / 

С. О. Шубович, О. В. Вдовицька, Л. В. Дрьомова, Л. П. Панова ; Харків. держ. 

акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХДАМГ, 2003. – 78 с. 

68. Культурный ресурс исторической среды современного города / 

С. А. Шубович // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. 

гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2003. – Вып. 49. – С. 274–279. – (Серия: 

Технические науки и архитектура). 

69. Методичнi вказівки з дипломного проєктування : для студ. спец. 

«Містобудування» напр. «Архітектура» / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; 

[уклад.: С. О. Шубович, О. С. Соловйова, С. Г. Виноградська]. – Харків : 

ХДАМГ, 2003. – 24 с. 

70. Міфопоетика й актуальність у формуванні міста / С. О. Шубович // 

Вісник національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2003. – 

№ 486 : Архітектура як відображення ідеології. – С. 187–201. – (Архітектура). 

71. Мифопоэтический фактор формообразования в архитектуре / 

С. Шубович // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. 

наук. пр. / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2003. – № 1–2. – 

С. 147–153. 

72. Мост как архетип / С. А. Шубович // Архитектура. Строительство. 

Событие. – 2003. – № 6. – С. 28–30. 
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73. Не навреди / С. А. Шубович, О. С. Соловьёва, Л. С. Мартышова 

[и др.] // Архитектура. Строительство. Событие. – 2003. – № 5. – С. 117. 

74. Окно: миф и загадка / С. А. Шубович // Архитектура. Строительство. 

Событие. – 2003. – № 4. – С. 108–109. 

75. Пространственно-временной контекст города: к вопросу методики 

изучения среды / С. А. Шубович // Коммунальное хозяйство городов : науч.-

техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2003. – Вып. 51. – С. 18–23. – 

(Серия: Технические науки и архитектура). 

76. «Солнечные оси» в градостроительных структурах / С. А. Шубович // 

Реставрація, реконструкція, урбоекологія : матеріали до щоріч. міжнар. 

симпозіуму RUR–2003 / Южноукр. отд-ние ICOMOS. – Одеса, 2003. – C. 43–48. 

2004 

77. Архетип как аспект устойчивого развития города / С. А. Шубович // 

XXХIІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и 

сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : 

прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2004. – Ч. 1 : Строительство, архитектура, 

экология. – С. 84. 

78. «Вековые образы» в архитектуре города / С. А. Шубович // 

Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор.  

хоз-ва. – Киев, 2004. – Вып. 57. – С. 306–313. 

79. Образ женщины в культуре города / С. А. Шубович // Гендерна 

політика міст: історія i сучасність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 

Харків, 18 груд. 2003 р. / Харків. обл. орг. Всеукр. жін. т-ва ім. О. Теліги, 

Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2004. – С. 291–298. 

80. Харків очима студентів (до 350 річчя Харкова) [Образотворчий 

матеріал] : [альбом] / М. П. Бурак, О. С. Соловйова, С. О. Шубович,  

Н. С. Вінтаєва ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2004. – 

80 с. 

81. Широтний діаметр Харкова з точки зору його історико-культурної 

цінності / С. А. Шубович // Восьмі Слобожанські читання, присвячені  

350-річчю м. Харкова : матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 27–28 верес. 

2004 р. – Харків, 2004. – * 

2005 

82. Архетипическая дихотомия ансамбля площади Дзержинского / 

С. А. Шубович // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. 

наук. пр. вузів худож.-будів. профілю України і Росії / Харків. держ. акад. 

дизайну і мистецтв. – Харків, 2005. – Вип. 6 : Конструктивізм в Україні : 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої святкуванню 75-річчя 

будинку Держпрому. – С. 105–106. 

83. Архетипические конструкции как фактор композиционной 

комфортности городской среды / С. А. Шубович // Коммунальное хозяйство 

городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2005. – 

Вып. 66. – С. 58–62. 
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84. Архітектурне проєктування громадської будівлі. Середовищний 

підхід : метод. посіб. з курсу «Архітектурне проектування» : для студ. 2 курсу 

ден. форми навч. спец. «Містобудування», напр. «Архітектура» / Харків. нац. 

акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: І. О. Бабенко, О. В. Вдовицька, С. О. Шубович 

та ін.]. – Харків : ХНАМГ, 2005. – 120 с. 

85. Гуманитарный комплекс архитектуры. К вопросу о гуманитарных 

исследованиях в архитектуре : монография / под общ. ред. С. А. Шубович ; 

Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2005. – 311 с. 

86. К анализу игрового аспекта композиции ансамбля в Шаровке / 

С. А. Шубович, Л. В. Дрёмова, В. Ю. Дидок // Дні науки 2005 : міжнар. наук.-

практ. конф., Дніпропетровськ, 15–27 квіт. 2005 р. – Дніпропетровськ, 2005. – 

Т. 31 : Будівництво і архітектура. – С. 3–5. 

87. Основи i методи архітектурного проєктування : курс лекцій для студ. 

ден. форми навч. напр. «Архітектура» / С. О. Шубович, О. Є. Фондорко, 

Л. П. Панова [та ін.] ; Харків нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків :  

ХНАМГ, 2005. – 93 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 

http://eprints.kname.edu.ua/1019/, вільний). 

88. Харків – Київ. Мiсто очима студентів. До 75-річчя Київського нац.  

ун-ту будівництва і архітектури, м. Київ [Образотворчий матеріал] : [альбом 

рисунків. Вип. 2] / М. П. Бурак, О. С. Соловйова, С. О. Шубович ; Харків. нац. 

акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – 114 с. : іл. 

2006 

89. Восточное Средневековье : лекции по курсу «История искусств, 

архитектуры и градостроительства» / Е. В. Вдовицкая, С. А. Шубович ; 

Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – 147 с. 

90. Игровой аспект исторической структуры города (на примере 

квартала по ул. Рымарской в г. Харькове) / Г. В. Гамалей, С. А. Шубович // 

Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – 

Харків, 2006. – Вип. 39. – С. 42–45. 

91. Исторический контекст как основа формирования образа 

архитектурно-пространственной среды города / А. А. Рябоконь, С. А. Шубович // 

Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – 

Харків, 2006. – Вип. 39. – С. 45–48. 

92. Проблемы реконструкции исторической среды города в 

бакалаврских проектах 2005–2006 учеб. года / С. А. Шубович // XXХIІІ научно-

техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников 

Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. 

докл. : в 3 ч. – Харьков, 2006. – Ч. 1 : Строительство, архитектура, экология. – 

Харьков, 2006. – С. 27–29. 

93. Фактор игры в архитектурной композиции / С. Шубович, 

К. Плотников, Н. Хныкина // Традиції та новації у вищій архітектурно-

художній освіті : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 

2006. – № 4, 5, 6. – * ; 2007. – № 1, 2, 3. – С. 26–28. 
 

http://eprints.kname.edu.ua/1019/
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2007 

94. Ансамбль Госпрома в Харькове. Вопросы семиотики архитектурных 

пространств / С. А. Шубович // Эффективные инструменты современных наук – 

2007 : материалы III междунар. науч.-практ. конф., Днепропетровск, 3–15 мая 

2007 г. – Днепропетровск, 2007. – Т. 9. – С. 12–17. – Существует электронная 

версия. (Режим доступа: http://www.rusnauka.com/9._EISN_2007/Stroitelstvo/ 

21454.doc.htm, свободный) ; Проблемы теории и истории архитектуры Украины 

: сб. науч. тр. / Одес. гос. акад. стр-ва и архитектуры [и др.]. – Одесса, 2007. – 

Вып. 7. – С. 93–100. 

95. Диалогичность текстовых систем в архитектурно-художественных 

текстах / С. А. Шубович, Г. Л. Коптева, Г. В. Гамалей // Проблемы теории и 

истории архитектуры Украины : сб. науч. тр. / Одес. гос. акад. стр-ва и 

архитектуры [и др.]. – Одесса, 2007. – Вып. 7. – С. 100–104. 

96. Комплекс художественно-смысловых структур парка Софиевка / 

С. А. Шубович // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. 

наук. пр. / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2007. – № 4, 5,  

6. – * 

97. Методичнi вказівки до виконання дипломного проєкту бакалавра 

архітектури : для студ. 5 курсу ден. форми навч. напр. «Архітектура», спец. 

«Містобудування» / Харків нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. О. Шубович, 

Л. П. Панова]. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 45 с. – Існує електронна версія. 

(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4337/, вільний). 

98. Методичнi вказівки до самостійної роботи i виконання 

графоаналітичних завдань з курсу «Формування художнього образу» : для студ. 

1, 2, 3 курсів ден. форми навч. спец. «Містобудування» / Харків. нац. акад. 

міськ. госп-ва ; [уклад. С. О. Шубович]. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 56 с. – Існує 

електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/3228/, вільний). 

99. Місто очима студентів : навч. посіб. з проведення літніх архіт. і 

наук.-дослід. практик / М. П. Бурак, Г. В. Гамалєй, С. О. Шубович ; Харків. нац. 

акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 151 с. 

100. Семантика мужского и женского в образной структуре города / 

С. А. Шубович // Гендерна політика міст: історія і сучасність : матеріали  

ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 трав. 2007 р. / Харків. обл. орг. 

Всеукр. жін. тов-ва ім. О. Теліги, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва. – Харків, 

2007. – Вип. 2. – С. 189–197. 

2008 

101. Архітектурний моніторинг міського середовища : курс лекцій : для 

студ. 1 курсу / С. О. Шубович, О. С. Соловйова, Л. П. Панова ; Харків. нац. 

акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 86 с. 

102. Комплекс художественно-смысловых структур парка Софиевка / 

С. А. Шубович // Проблемы теории и истории архитектуры Украины : сб. науч. 

тр. / Одес. гос. акад. стр-ва и архитектуры [и др.]. – Одесса, 2008. – Вып. 8. – 

С. 84–100. 

http://eprints.kname.edu.ua/4337/
http://eprints.kname.edu.ua/3228/
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103. Композиція [Електронний ресурс] : курс лекцій і завдання до самост. 

роботи : для студ. 1 курсу ден. форми навч. за напр. підгот. бакалаврів 6.060102 – 

«Архітектура» / Ю. В. Жмурко, С. О. Шубович ; Харків. нац. акад. міськ.  

госп-ва. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2008. – Ч. 1 : 

«Композиція–сприйняття». – 62 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/ 

9615/, вільний (дата звернення: 25.09.2020). – Назва з екрана. 

104. Мiфопоетична культура в естетицi міста (науковi основи – мистецтво – 

архітектура) : навч. посібник / С. О. Шубович ; Харків. нац. акад. міськ.  

госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 120 с. – Існує електронна версія. (Режим 

доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5729/, вільний). 

105. Методика проведения учебной практики в малом городе как 

начальный этап архитектурного мониторинга в процессе образования / 

С. А. Шубович // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми 

розвитку малих міст України : зб. наук. пр. / Укр. держ. наук.-дослід. ін-т  

«ДІПРОМІСТО». – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 120–129. 

106. Методичнi вказівки до самостійної роботи з курсу «Спецкурс за 

напрямком магістерської роботи» : для студ. ден. форми навч. спец. 

«Містобудування» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад. С. О. Шубович]. – 

Харків : ХНАМГ, 2008. – 44 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 

http://eprints.kname.edu.ua/5694/, вільний). 

107. Мониторинговые исследования в архитектуре / С. А. Шубович // 

XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и 

сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : 

прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2008. – Ч. 1 : Строительство, архитектура, 

экология. – Харьков, 2008. – С. 41–42. 

108. Социокультурный ресурс архитектурно-исторической среды 

современного города / С. А. Шубович // Проблемы и перспективы развития 

жилищно-коммунального комплекса города Харькова : материалы VI 

междунар. науч.-практ. конф., Москва, 1–4 апр. 2008 г. : в 2 т. / Моск. ин-т 

коммун. хоз-ва и стр-ва. – М., 2008. – Т. 1. – С. 327–330. 

2009 

109. Архітектурне проєктування громадської будівлі. Середовищний 

підхід [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять, викон. 

курсового проекту і самост. роботи з курсу «Архітектурне проєктування» : для 

студ. 2 курсу ден. форми навч. напр. 6.060102 – «Архітектура» / Харків. нац.  

ун-т міськ. госп-ва ; [уклад.: О. В. Вдовицька, О. С. Соловйова, Г. Л. Коптєва, 

С. О. Шубович]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 121 с. – 

Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/13695/, вільний (дата звернення: 

15.10.2020). – Назва з екрана. 

110. Введение в архитектурный мониторинг городской среды : 

монографія / С. А. Шубович, О. С. Соловьёва, Л. П. Панова ; Харьков. нац. 

акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2009. – 67 с. – Существует электронная 

версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/15155/, свободный). 

http://eprints.kname.edu.ua/
http://eprints.kname.edu.ua/
http://eprints.kname.edu.ua/9615/
http://eprints.kname.edu.ua/5729/
http://eprints.kname.edu.ua/5694/
http://eprints.kname.edu.ua/13695/
http://eprints.kname.edu.ua/15155/
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111. Вопросы гуманитарного образования архитекторов / С. А. Шубович, 

Ю. В. Жмурко // Проблемы теории и истории архитектуры Украины : сб. науч. 

тр. / Одес. гос. акад. стр-ва и архитектуры [и др.]. – Одесса, 2009. – Вып. 9. – 

С. 276–280. 

112. Вступ до архітектурного проєктування. Середовищний підхід 

[Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять, викон. курсового 

проєкту і самост. роботи з курсу «Архітектурне проєктування» : для студ.  

2 курсу ден. форми навч. напр. 6.060102 – «Архітектура» / Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ; [уклад.: С. О. Шубович, О. В. Вдовицька, Л. В. Дрьомова та ін.]. – 

Електронні текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 73 с. – Режим доступу: 

http://eprints.kname.edu.ua/13902/, вільний (дата звернення: 15.10.2020). – Назва 

з екрана. 

113. Композиционно-ландшафтные структуры города как объект 

градостроительного наследия / С. А. Шубович, О. А. Лякун, Г. В. Гамалей // 

Проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального комплекса города : 

материалы VII междунар. науч.-практ. конф., Москва, 1–4 апр. 2009 г. / Моск. 

гос. акад. коммун. хоз-ва и стр-ва. – Москва, 2009. – С. 254–258. 

114. Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних занять з 

курсу «Науково-дослідна робота» : для студ. 5–6 курсів ден. форми навч. спец. 

«МБ» напр. «Архітектура» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад. 

С. О. Шубович]. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 39 с. – Існує електронна версія. 

(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/14385/, вільний). 

115. Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять та 

виконання курсового проєкту з дисципліни «Архітектурне і містобудівне 

проєктування» : для студ. 6 курсу ден. форми навч. спец. «МБ» / Харків. нац. 

акад. міськ. госп-ва ; [уклад. С. О. Шубович]. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 32 с. – 

Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12085/, 

вільний). 

116. Мифопоэтика архитектурного ансамбля : монография / С. А. Шубо-

вич. – Харьков : Форт, 2009. – 120 с. 

117. Основи і методи архітектурного проєктування [Електронний 

ресурс] : курс лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні основи 

архітектурного проєктування» : для студ. 3 курсу ден. форми навч. напр. 1201 

(6.060102) – «Архітектура» спец. 6.060100 – «Містобудування» / Харків. нац. 

акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. О. Шубович, О. Є. Фондорко, Ю. В. Жмурко 

та ін.]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 113 с. – Режим 

доступу: http://eprints.kname.edu.ua/15877/, вільний (дата звернення: 

15.10.2020). – Назва з екрана. 

118. Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни 

«Архітектурне та містобудівне проєктування» : для студ. 5–6 курсів ден. форми 

навч. напр. «Архітектура» спец. «Містобудування» / Харків. нац. акад. міськ. 

госп-ва ; [уклад.: С. О. Шубович, О. С. Соловйова, Л. В. Дрьомова]. – Харків : 

ХНАМГ, 2009. – 14 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 

http://eprints.kname.edu.ua/16017/, вільний). 

http://eprints.kname.edu.ua/13902/
http://eprints.kname.edu.ua/14385/
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119. Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни 

«Композиція» : для студ. 1–2 курсів ден. форми навч. напр. «Архітектура» 

галузь «Будівництво та архітектура» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: 

С. О. Шубович, Ю. В. Жмурко]. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 16 с. – Існує 

електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/13236/, вільний). 

120. Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни 

«Спецкурс за напрямком магістерської роботи» : для студ. 5–6 курсів ден. 

форми навч. напр. «Архітектура» спец. «Містобудування» / Харків. нац. акад. 

міськ. госп-ва ; [уклад. С. О. Шубович]. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 14 с. – Існує 

електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/15871/, вільний). 

121. Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни 

«Теорія гри в архітектурі» : для студ. 6 курсу ден. форми навч. напр. 

«Архітектура» спец. «Містобудування» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; 

[уклад. С. О. Шубович]. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 12 с. – Існує електронна 

версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/15874/, вільний). 

122. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної 

дисципліни «Науково-дослідна робота» : для студ. 5–6 курсів ден. форми навч. 

напр. підгот. «Архітектура» спец. «Містобудування» / Харків. нац. акад. міськ. 

госп-ва ; [уклад. С. О. Шубович]. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 15 с. – Існує 

електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/16198/, вільний). 

123. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної 

дисципліни «Формування художнього образу» : для студ. 1–2, 5 курсів ден. 

форми навч. напр. «Архітектура», галузь «Будівництво та архітектура», напр. 

«Архітектура» спец. «Містобудування» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; 

[уклад. С. О. Шубович]. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 19 с. – Існує електронна 

версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/15873/, вільний). 

124. Програма та робоча програма з «Дослідницької практики» : для студ. 

6 курсу ден. форми навч. напр. підгот. «Архітектура» спец. «Містобудування» / 

Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад. С. О. Шубович]. – Харків : ХНАМГ, 

2009. – 12 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http:// 

eprints.kname.edu.ua/16228/, вільний). 

125. Програма та робоча програма з «Переддипломної практики» : для 

студ. 6 курсу ден. форми навч. напр. підгот. «Архітектура» спец. 

«Містобудування» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад. С. О. Шубович]. – 

Харків : ХНАМГ, 2009. – 11 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 

http://eprints.kname.edu.ua/16229/, вільний). 

126. Теорія гри в архітектурі : лекції для студ. 6 курсу ден. форми навч. 

спец. «Містобудування» / С. О. Шубович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – 

Харків : ХНАМГ, 2009. – 111 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 

http://eprints.kname.edu.ua/8186/, вільний). 
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127. Теорія гри в архітектурі : метод. вказівки до виконання курсової 

роботи і самостійної роботи : для студ. 6 курсу ден. форми навч. спец. 

«Містобудування», напр. «Архітектура» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; 

[уклад. С. О. Шубович]. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 12 с. – Існує електронна 

версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12086/, вільний). 

128. Формирование художественного образа : курс лекций для студ. 1, 2 

курсов днев. формы обуч. по напр. подгот. «Архитектура» / С. А. Шубович ; 

Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2009. – 196 с. 

2010 

129. Дворцово-парковый ансамбль в Хотени / С. А. Шубович, 

А. В. Черткова // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. 

акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 95. – С. 398–402. – (Серія: Технічні 

науки та архітектура). – Существует электронная версия. (Режим доступа: 

http://eprints.kname.edu.ua/18550/, свободный). 

130. Композиція [Електронний ресурс] : конспект лекцій : для студ. 

2 курсу ден. форми навч. напр. підгот. бакалаврів 6.060102 – «Архітектура» / 

Ю. В. Жмурко, С. О. Шубович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Електронні 

текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2010. – Ч. 2. – 72 с. – Режим доступу: 

http://eprints.kname.edu.ua/20935/, вільний (дата звернення: 15.10.2020). – Назва 

з екрана. 

131. Проблемы гуманитарного образования архитекторов / 

С. А. Шубович, Ю. В. Жмурко // XXXV научно-техническая конференция 

преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной 

академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2008. – 

Ч. 1 : Строительство, архитектура, экология. – Харьков, 2010. – С. 51–54. 

2011 

132. Архитектурный ландшафт ансамбля ул. Дарвина в Харькове / 

С. А. Шубович, В. В. Сысоева // Проблемы теории и истории архитектуры 

Украины : сб. науч. тр. / Одес. гос. акад. стр-ва и архитектуры [и др]. – Одесса, 

2011. – Вып. 11. – С. 68–73. 

133. Архитектурный язык как средство композиционного объединения 

старого и нового / А. В. Сайдак, С. А. Шубович // Город. Культура. Цивилизация : 

материалы междунар. науч.-теор. интернет-конф., Харьков, март – апр. 2011 г. / 

Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва [и др]. – Харьков, 2011. – С. 146–147. 

134. Границы – категория устойчивости архитектурной среды / 

С. А. Шубович // Проблемы архитектуры и градостроительства на 

трансграничных территориях : материалы междунар. науч.-практ. конф., 

Харьков, 14–15 дек. 2011 г. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва [и др.]. – Харьков, 

2011. – С. 6–7. 

135. Игровые структуры в композиции архитектурной среды / 

С. А. Шубович // Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техн. зб. / 

Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2011. – Вип. 5–6. – С. 343–344. 

http://eprints.kname.edu.ua/12086/
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136. Интерпретация как способ объединения разновременной 

архитектурной среды / М. П. Алексеенко, С. А. Шубович // Город. Культура. 

Цивилизация : материалы междунар. науч.-теор. интернет-конф., Харьков,  

март – апр. 2011 г. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва [и др]. – Харьков, 2011. – 

С. 4–5. 

137. Композиція малих міст Харківщини / Д. Скрипник, С. А. Шубович // 

Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях : 

материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 14–15 дек. 2011 г. / Харьков. 

нац. акад. гор. хоз-ва [и др.]. – Харьков, 2011. – С. 58–59. 

138. Конспект лекцій з курсу «Композиція». Ч. 3 : для студ. 2 курсу ден. 

форми навч. напр. підгот. «Архітектура» / Ю. В. Жмурко, Г. Л. Коптєва, 

Л. П. Панова, С. О. Шубович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : 

ХНАМГ, 2011. – 51 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 

http://eprints.kname.edu.ua/25354/, вільний). 

139. Мифопоэтический феномен архитектурной среды : монография / 

С. А. Шубович. – Белгород : Изд-во БГТУ, 2011. – 164 с. 

140. Смысловой фактор в композиционном объединении архитектурной 

среды / Т. А. Констанченко, С. А. Шубович // Город. Культура. Цивилизация : 

материалы междунар. науч.-теор. интернет-конф., Харьков, март – апр. 2011 г. / 

Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва [и др]. – Харьков, 2011. – С. 72–73. 

141. Стародавня архітектура [Електронний ресурс] : конспект лекцій з 

курсу «Історія мистецтв, архітектури і містобудування» : для студ. 1 курсу ден. 

форми навч. напр. підгот. бакалавр 6.060102 – «Архітектура» / С. О. Шубович,  

О. В. Вдовицька ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Електронні текстові дані. – 

Харків : ХНАМГ, 2011. – 117 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/ 

24844/, вільний (дата звернення: 15.10.2020). – Назва з екрана. 

142. Упорядоченные структуры в системе ценностей архитектурной 

среды города / С. А. Шубович // Город. Культура. Цивилизация : материалы 

междунар. науч.-теор. интернет-конф., Харьков, март – апр. 2011 г. / Харьков. 

нац. акад. гор. хоз-ва [и др.]. – Харьков, 2011. – С. 159–166. 

2012 

143. Архитектурно-пространственное моделирование как фактор 

композиционной устойчивости городской среды / С. А. Шубович, А. В. Попова // 

Академічні Бекетовські читання : наук.-практ. іст.-архіт. зібрання, Харків,  

2–5 берез. 2012 р. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. –  

С. 107–108. – В надзаг.: До 150-річчя з дня народження академіка архітектури 

О. М. Бекетова. 

144. Вулиця Дарвіна : архіт.-іст. довідник / Л. В. Дрьомова, 

О. С. Соловйова, С. О. Шубович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : 

ХНАМГ, 2012. – 29 с. – Присвячується 150-річчю від дня народження 

О. М. Бекетова. 

145. Игровые структуры в композиции архитектурной среды / 

С. А. Шубович // Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техн. зб. / 

Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 316–324. 

http://eprints.kname.edu.ua/25354/
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146. Мифопоэтический феномен архитектурной среды : монография / 

С. А. Шубович ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – 

177 с. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname. 

edu.ua/27373/, свободный). 

147. Общественные пространства города / М. О. Пономаренко, 

С. А. Шубович // Город. Культура. Цивилизация : материалы междунар. науч.-

теор. интернет-конф., Харьков, апр. – май 2012 г. / Харьков. нац. акад. гор.  

хоз-ва [и др.]. – Харьков, 2012. – С. 87–89. 

148. Принцип медиации ландшафтных и архитектурных структур как 

композиционный фактор устойчивого развития города / С. А. Шубович, 

А. А. Вискова // Академічні Бекетовські читання : наук.-практ. іст.-архіт. 

зібрання, Харків, 2–5 берез. 2012 р. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 

2012. – С. 109. – В надзаг.: До 150-річчя з дня народження академіка 

архітектури О. М. Бекетова. 

149. Принципы регенерации исторических территорий крупнейшего 

города / С. А. Шубович, М. М. Винниченко // Академічні Бекетовські читання : 

наук.-практ. іст.-архіт. зібрання, Харків, 2–5 берез. 2012 р. / Харків. нац. акад. 

міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – С. 110–111. – В надзаг.: До 150-річчя з дня 

народження академіка архітектури О. М. Бекетова. 

150. Проблемы регенерации исторических фрагментов городов / 

М. М. Винниченко, С. А. Шубович // Город. Культура. Цивилизация : 

материалы междунар. науч.-теор. интернет-конф., Харьков, апр. – май 2012 г. / 

Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва [и др.]. – Харьков, 2012. – С. 13–15. 

151. Рекреационные зоны города в аспекте устойчивого развития / 

С. А. Шубович, Е. С. Моисеенко // Академічні Бекетовські читання : наук.-

практ. іст.-архіт. зібрання, Харків, 2–5 берез. 2012 р. / Харків. нац. акад. міськ. 

госп-ва. – Харків, 2012. – С. 103–104. – В надзаг.: До 150-річчя з дня 

народження академіка архітектури О. М. Бекетова. 

152. Роль архитектруно-композиционного языка в устойчивом развитии 

города / С. А. Шубович, А. В. Сайдак, Е. И. Ремизова // Академічні Бекетовські 

читання : наук.-практ. іст.-архіт. зібрання, Харків, 2–5 берез. 2012 р. / Харків. 

нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – С. 105–106. – В надзаг.: До 150-річчя 

з дня народження академіка архітектури О. М. Бекетова. 

153. Символика геометрических форм в архитектуре / Я. С. Колесник, 

С. А. Шубович // Город. Культура. Цивилизация : материалы междунар. науч.-

теор. интернет-конф., Харьков, апр. – май 2012 г. / Харьков. нац. акад. гор.  

хоз-ва [и др.]. – Харьков, 2012. – С. 56–57. 

154. Смысловой фактор устойчивости исторической среды 

общегородского центра Харькова / С. А. Шубович, Т. А. Констанченко // 

Академічні Бекетовські читання : наук.-практ. іст.-архіт. зібрання, Харків,  

2–5 берез. 2012 р. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – С. 99–100. – 

В надзаг.: До 150-річчя з дня народження академіка архітектури О. М. Бекетова. 
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155. Социокультурное пространство города / В. А. Католик, 

С. А. Шубович // Город. Культура. Цивилизация : материалы междунар. науч.-

теор. интернет-конф., Харьков, апр. – май 2012 г. / Харьков. нац. акад. гор.  

хоз-ва [и др.]. – Харьков, 2012. – С. 41–44. 

156. Стилистическое единство как ценностный фактор исторической 

среды современного города / С. А. Шубович, А. А. Дудченко, Е. И. Ремизова // 

Академічні Бекетовські читання : наук.-практ. іст.-архіт. зібрання, Харків,  

2–5 берез. 2012 р. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. –  

С. 101–102. – В надзаг.: До 150-річчя з дня народження академіка архітектури 

О. М. Бекетова. 

157. Упорядоченные структуры в системе ценностей архитектурной 

среды города / С. А. Шубович // Город. Культура. Цивилизация : материалы 

междунар. науч.-теор. интернет-конф., Харьков, апр. – май 2012 г. / Харьков. 

нац. акад. гор. хоз-ва [и др.]. – Харьков, 2012. – * 

158. Устойчивость архитектуры – устойчивость её смысловых структур / 

С. А. Шубович // XXXVI научно-техническая конференция преподавателей, 

аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского 

хозяйства, Харьков, 24–26 апр. 2012 г. : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 

2012. – Ч. 1 : Строительство, архитектура, экология, общественные науки. – 

С. 35–36. 

2013 

159. Образно-мифологическая обусловленность оппозиций «Мужское – 

женское» в городских структурах / С. А. Шубович // Гендерна політика міст: 

історія і сучасність : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків,  

23–25 жовт. 2013 р. / Харків. обл. орг. Всеукр. жін. тов-а ім. О. Теліги, Харків. 

нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Рос. асоц. дослід. жін. історії. – 

Харків, 2013. – Вип. 4. – С. 244–245. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 

http://eprints.kname.edu.ua/40345/, вільний). 

160. Игровой комплекс города / С. А. Шубович // Город. Культура. 

Цивилизация : материалы III междунар. науч.-теор. интернет-конф., Харьков, 

апр. – май 2013 г. / Харков. нац. акад. гор. хоз-ва [и др.]. – Харьков, 2013. – 

С. 51–56. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/ 

32371/, вільний). 

2014 

161. Місто очима студентів. Проблеми візуального сприйняття і 

графічне відображення архітектурного середовища : монографія / 

С. О. Шубович, Н. С. Вінтаєва, Г. Л. Коптєва [та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 237 с. – 

Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38931/, 

вільний). 
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162. Оппозиция «системное – несистемное» в коммуникационной 

структуре архитектурной среды города / С. А. Шубович // XXXVII научно-

техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников 

Харьковского национального университета городского хозяйства 

им. А. Н. Бекетова : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2014. – Ч. 1 : 

Городское строительство, электроснабжение городов, транспорт. – С. 21–23. 

163. Особенности композиционного построения современных садово-
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