
Профіль освітньої програми 

Загальна інформація
Офіційна назва 
освітньої програми

Архітектура будівель і споруд

Спеціальність 191 Архітектура та містобудування
Галузь знань 19 Архітектура та  будівництво
Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу

Магістр, магістр з архітектури 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 
1 рік 4 місяці

Наявність 
акредитації - Міністерство освіти і науки України; 

- Сертифікат про акредитацію: серія УД, № 21002747; 
- строк дії до 1 липня 2023 р. 

Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень
НРК України – 8 рівень, ЕQF-LLL – 7,  FQ-EHEA – другий цикл

Вимоги до рівня 
освіти вступника

наявність ступеня бакалавра

Мова(и) викладання Українська, англійська
Термін дії освітньої 
програми

5 років

Мета освітньої програми
Здобуття  особою  теоретичних  знань,  умінь,  навичок  та  інших
компетентностей,  розв’язання  комплексних  проблем  у  сфері
архітектури та будівництва. Формування креативної особистості та
підготовка  фахівця,  здатного  просторово  уявляти  і  наочно
відображати творчі рішення типових, оригінальних і перспективних
завдань  та  проблем  комплексного  характеру  в  галузі  архітектури
будівель  і  споруд  з  розробкою  відповідної  проектно-
конструкторської документації.

Характеристика освітньої програми
Предметна область об’єкти  вивчення  –  об’єкти  архітектури,  дизайну  та  будівництва,

сучасні методи і технології архітектурного проектування; 
-  цілі  навчання –  підготовка  фахівців,  які  володіють  сучасним
науковим  і  творчим  архітектурно-дизайнерським  мисленням,
теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для
розв’язання завдань предметної області діяльності;
- методи – загальнонаукові методи пізнання, графічне моделювання,
інформаційно-комунікаційні  технології,  методи  дослідницької
діяльності та презентації результатів;
-  сучасне  інформаційно-комунікаційне  обладнання  –  інформаційні
системи та програмні продукти, що застосовуються в архітектурній
діяльності.

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації

Загальна  освіта  за  спеціальністю  Архітектура  та  містобудування  за
спеціалізацією Архітектура будівель і споруд. 
Ключові слова: архітектура, будівлі, споруди

Особливості Освітня  програма  узгоджена  з  Університетом  «Люблінська



програми Політехніка» (Польща), укладено «Узгоджений графік навчального
процесу, перелік дисциплін, які визнаються еквівалентними і з яких
перезараховуються  результати  навчання»  на  освітньому  рівні
«Магістр»  за  спеціальністю  191  «Архітектура  і  містобудування»
(ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) та спеціальністю «ARCHITEKTURA»
(Люблінська Політехніка)», 2017 р.

Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Професії,  професійні  назви  робіт  (згідно  з  чинною  редакцією
Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК
003:2010):
- Архітектор (20196);
- Архітектор з реставрації  пам’яток архітектури та містобудування
(2141.2);
- Інженер-проектувальник (планування міст) (2141.2)
- Архітектори та планувальники міст (2141.2)
- Головний архітектор(20638)
- Головний фахівець-архітектор (1229.3)
- Головний архітектор проекту (20641)

Подальше навчання Здобуття ступеня доктора філософії
Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

Студентоцентроване  навчання,  проблемно-орієнтоване  навчання,
самонавчання, навчання через  стажування і переддипломну практику,
навчання  на  основі  досліджень.  Викладання  проводиться  у  вигляді
лекцій, мультимедійних лекцій, практичних занять. Також передбачена
самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем.

Оцінювання Освітньою  програмою  передбачене  проміжне  оцінювання  знань
протягом вивчення дисципліни та  фінальні  усні  і  письмові  заліки  та
екзамени,  захист звітів  з  практики,  захист курсових робіт,  публічний
захист магістерської дипломної роботи.

Програмні результати навчання
Програмні 
результати 
навчання, визначені 
стандартом 

РН1. Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення
та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації
та суперечливих вимог.
РН2. Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності.
РН3.  Знати  принципи  і  розділи  державної  нормативної  бази,
відповідних технічних і економічних норм та процедур, включаючи
організацію  інвестиційних  та  проектних  процесів,  здатність
втілювати  дизайн-концепції  в  будівлях  та  інтегрувати  їх  до
загальних  норм  планування  як  на  вітчизняних  теренах,  так  і  у
Європейському Союзі.
РН4. Критично оцінювати соціально-економічні, екологічні, етичні й
естетичні наслідки,  що виникають в разі недодержання державних
стандартів в галузі архітектури та дизайну.
РН5. Формулювати та критично осмислювати принципи та правила
архітектурно-містобудівної діяльності.
РН6.  Здатність  продемонструвати  володіння  традиційними  та
сучасними інноваційними методами проведення досліджень.
РН7.  Використовувати  сучасні  методи  пошуку  і  систематизації
інформації,  складення  бібліографії  з  різноманітних  джерел  для
прийняття  обґрунтованих  проектно-прогностичних  архітектурно-
дизайнерських  рішень  із  застосуванням  програмних  засобів,  ІТ-
технологій та інтернет-ресурсів.
РН8.  Проводити аналіз і оцінку додержання безпекових, санітарно-



гігієнічних,  інженерно-технічних  і  техніко-економічних
нормативних  вимог  і  показників  у  архітектурно-містобудівному
проектуванні та прогнозуванні.
РН9.  Застосовувати  теорії  архітектури  та  дизайну,  образотворчого
мистецтва,  технічних  і  гуманітарних  наук,  проектування  і
прогнозування,  реконструкції  та  реставрації  архітектурно-
містобудівних,  архітектурно-середовищних і ландшафтних об’єктів
із  застосуванням  інноваційних  підходів,  міжнародного  і
вітчизняного досвіду.
РН10. Знання фізичної сутності властивостей сучасних будівельних і
оздоблюваних матеріалів, основні види, характеристики матеріалів,
можливості  сучасної  технології  їх  виробництва;  Здатність  оцінити
можливість раціонального застосування матеріалів  для конкретних
об'єктів  з  урахуванням  експлуатаційно-технічних,  економічних  та
екологічних вимог.
РН11. Здатність використовувати методику конструювання будівель
і  споруд та   розробляти архітектурно-дизайнерські   і  містобудівні
проекти відповідно до функціональних, естетичних, конструктивно-
технічних, економічних та інших вимог, нормативів і законодавству.
РН12.  Упорядковувати  результати  передпроектного  аналізу
архітектурно-дизайнерських  об’єктів  і  територій,  відведених  під
реконструкцію чи реставрацію.
РН13.  Застосовувати  сучасні  теоретико-методологічні  та
типологічні підходи до вирішення проблем формування та розвитку
архітектурного  та  ландшафтного  середовища,  енергоефективні  та
інші  інноваційні  технології  при  проектуванні   архітектурних
об’єктів. 
РН14.  Здатність  застосовувати  знання  та  використовувати
результати  творчого  спілкування  в  розробці  суміжних  і  супутніх
дисциплін  при  розробці  комплексних  архітектурно-містобудівних
проектів,  діяти інноваційно і технічно грамотно при використанні
будівельних  технологій,  матеріалів,  конструкцій,  систем
життєзабезпечення та інформаційно комп’ютерних засобів.
РН15.Застосовувати  при  проектуванні  сучасні  засоби  і  методи
інженерної,  художньої  і  комп’ютерної  графіки,  що
використовуються в сучасному архітектурному проектуванні.
РН16.  Вміти  розраховувати  основні  архітектурно-планувальні  та
техніко-економічні  показники  в  проектах  цивільних  будівель  і
споруд;  розробляти  технічну  документацію  і  креслення  для
архітектурних  проектів  житлових,  громадських  та  промислових
будівель  і  споруд;  вміти  розробляти  всі  розділи  пояснювальної
записки до архітектурних проектів цивільних будівель і споруд.
РН17.  Поєднувати  навички  самостійної  й  колективної  роботи  та
координувати  роботи  у  міждисциплінарних  дизайн-групах,
урбаністичних дизайн-студіях.
РН18.  Підвищувати  професійний  рівень  шляхом  участі  в
архітектурно-дизайнерському конкурсному проектуванні, в науково-
технічних конференціях.

Програмні
результати
навчання,  визначені
вищим  навчальним
закладом 

ВРН19. Вміти: розробляти комплексні проекти реконструкції та 
реставрації об’єктів архітектури різних типів та інтер’єрів; 
дотримуватися основних законів колористики та особливостей 
використання декоративно-оздоблюваних матеріалів для розробки 
проектів реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів та їх 
інтер’єрів.



ВРН20.Вміти проводити обстеження комплексів,  аналізувати данні
обстежень,  робити  висновки  про  можливість  модернізації  або
реновації,  розробляти  проекти  модернізації  та  реновації;  Вміти
проводити екомоніторинг та надавати оцінку впливів на навколишнє
середовище,  використовувати  прийоми  архітектурно-екологічної
реабілітації.
ВРН21.Вміння  доцільно  вирішувати  складні  завдання  поєднання
різних  функцій  у  будівлі,  використовувати  сучасні  методики
проектування багатофункціональних комплексів та їх розміщення в
структурі  містобудівних  просторів  різних  рівнів,  з  використанням
ефективних методів функціональної,  просторової та композиційної
організації.
ВРН22.  Знати:  етапи,  вимоги,  сучасні  тенденції,  матеріали  та
технології в оформлені інтер’єрних просторів, основи проектування
на  комп'ютері;  Розробляти  концепції  сучасних  інтер’єрних
просторів;  виконувати  на  комп'ютері  всі  етапи  проектування
інтер’єрів;  оформлювати  проект  відповідно  до  державних
стандартів; будувати в об'ємі інтер'єр приміщення; застосовувати в
проекті сучасні матеріали та технології.
ВРН23. Використовувати прогресивні методи будівництва будівель і
споруд; визначати актуальні проблеми, враховувати сучасні  підходи
та  інноваційні  технології,  тенденції  розвитку  в  проектуванні  та
будівництві будівель і споруд.
ВРН24. Вміти використовувати на практиці теоретико-методологічні
основи  планування  інженерного  забезпечення  об’єктів   світло-
кольорового дизайну.
ВРН25.  Вміти  визначати  і  творчо  розробляти  архітектурно-
будівельні  форми  житла;  моделювати  об’єкт  з  урахуванням  його
взаємодії  з  оточенням;  використовувати  теоретичні  положення  і
категорії архітектурної композиції при формуванні житлової будівлі;
готувати  пропозиції  щодо  організації  екстер’єрних  просторів
житлових  будівель;  обирати  раціональні  прийоми  побудови
архітектурно-просторових  рішень  житлових  будівель;  вирішувати
об’ємно-планувальну  структуру  та  обирати  оптимальну
конструктивну  схему,  що  відповідає  функціональним  вимогам
житлової будівлі.
ВРН26.  Знати  регіональні  особливості  формування  об’єктів
архітектури та мистецтва; вміти визначати основні характеристики
просторової  організації  та  розвитку  архітектури  Слобожанщини;
знати  світові  реалії  політики  регіонального  розвитку  в  області
архітектури
ВРН27.  Вміти  вирішувати  складні  завдання  щодо  проектування
громадської  споруди  в  історично-сформованому  міському
середовищі; ефективно використовувати та здійснювати благоустрій
прибудинкових  територій;  обирати  раціональні  прийоми
відновлення  функцій  та  нове  функціональне  призначення  старих
будівель та споруд
Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове 
забезпечення

 Основний  склад  викладачів  освітньої  програми  складається  з
науково-педагогічних  працівників  кафедр  Харківського
національного  університету  міського  господарства  імені  
О.М. Бекетова.  Лектори,  які  викладають  у  рамках  програми,  є
активними і визнаними вченими, які публікують праці у вітчизняних
і зарубіжних наукових видавництвах, мають відповідну професійну



компетентність і досвід в галузі викладання, наукових досліджень і
педагогічної діяльності. 
Науково-педагогічні  працівники  в  достатній  мірі  володіють
прогресивними  методами  навчання  і  контролю  знань  студентів,
застосовують мультимедійне обладнання та впроваджують дуальне
навчання.
Практико-орієнтований  характер  освітньої  програми  передбачає
участь  фахівців-практиків,  що  відповідають  напряму  програми.
Керівник  проектної  групи  та  науково-педагогічні  працівники,  які
забезпечують  її  реалізацію,  відповідає  вимогам,  визначеним
Ліцензійними  умовами  провадження  освітньої  діяльності  закладів
освіти

Матеріально-
технічне 
забезпечення

Навчальний  процес  за  освітньою  програмою  відбувається  в
аудиторіях,  оснащених  аудіовізуальним  та  мультимедійним
обладнанням і необхідними технічними засобами.
Спеціалізовані  комп’ютерні  лабораторії  кафедри  і  університету  в
цілому  мають  сучасне  обладнання  та  програмне  забезпечення,
необхідне для виконання навчального плану, можливість доступу до
мережі інтернет.

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення

Важливою  складовою  інформаційного  забезпечення  навчального
процесу  є  сучасна  бібліотека.  Фонд  навчальної  літератури  в
бібліотеці  університету  та  читальних  залах  
відповідає потребам магістрів  за освітньо-професійною програмою
«Архітектура будівель і  споруд» спеціальності  191 Архітектура та
містобудування  галузі  знань  19  Будівництво  та  архітектура.
Безкоштовний  доступ  до  усіх  ресурсів  в  бібліотеці  забезпечують
автоматизовані  робочі  місця  та  зона  wi-fi  покриття  в  усіх
приміщеннях бібліотеки.
Значну  роль  у  інформаційному  забезпеченні  навчальної  роботи
студентів та викладачів за дисциплінами навчального плану відіграє
цифровий  репозиторій  університету.  Сайт  репозиторію
http://eprints.kname.edu.ua.  Цифровий  репозиторій  містить
підручники,  навчальні  посібники,  конспекти  лекцій,  методичні
вказівки,  електронні  ресурси,  монографії,  автореферати,  статті,
науково-технічні видання університету. 
Навчальний  процес  забезпечується  навчально-методичними
комплексами дисциплін, які містять методичні розробки до лекцій і
практичних  занять,  методичні  вказівки  до  самостійної  роботи
студентів,  методичні  матеріали  до  написання  курсових  та
дипломних  робіт,  проходження  практик,  завдання  для  контролю
знань (екзаменаційні білети, тестові завдання, модульні, комплексні
контрольні  роботи).  Також  викладачі  готують  та  забезпечують
видання авторських підручників, навчально-методичних посібників
та монографій.

Академічна мобільність
Національна 
кредитна 
мобільність

На загальних підставах в межах України.

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

Партнерами кафедри є такі навчальні заклади:   
1. Університет «Люблінська Політехніка» (Польща)
Угода  про  співпрацю  між  Люблінською  Політехнікою  та
Харківським  національним  університетом  міського  господарства
імені О.М. Бекетова від 01.04.2016 р.

Навчання іноземних Можливе, після вивчення курсу української мови  “Українська мова



здобувачів вищої 
освіти

як іноземна” 


	РН13. Застосовувати сучасні теоретико-методологічні та типологічні підходи до вирішення проблем формування та розвитку архітектурного та ландшафтного середовища, енергоефективні та інші інноваційні технології при проектуванні архітектурних об’єктів.
	РН16. Вміти розраховувати основні архітектурно-планувальні та техніко-економічні показники в проектах цивільних будівель і споруд; розробляти технічну документацію і креслення для архітектурних проектів житлових, громадських та промислових будівель і споруд; вміти розробляти всі розділи пояснювальної записки до архітектурних проектів цивільних будівель і споруд.

