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Заслухавши і обговоривши доповідь декана факультету Архітектури, 

дизайну та образотворчого мистецтва Рищенко Т.Д. «Про роботу факультету 
Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва» Вчена рада університету 
визначає наступне: 

З метою подальшого розвитку архітектурної та містобудівельної освіти, 
приведення системи та змісту підготовки фахівців до вимог Європейського 
академічного простору та сучасного ринку праці, на факультеті здійснюється 
системна робота, спрямована на реформування існуючої системи, 
організацію виконання завдань, які узгоджуються зі Стратегією розвитку 
університету до 2020 року.  

Основні стратегічні завдання які були вирішені протягом звітного 
періоду: 

- започатковані нові магістерські програми («Архітектура будівель і 
споруд» та «Дизайн архітектурного середовища»), збільшено 
ліцензійний обсяг з підготовки магістрів; 

- створено кафедру «Основи архітектурного проектування та рисунку» 
функції якої надали можливість приведення до загальновизнаної у ВНЗ 
України моделі підготовки фахівців за архітектурними 
спеціальностями; 

- поширилась матеріально-технічна база факультету: відкрито сучасний 
комплекс архітектурно-художніх майстерень ARHOUSЕ, лабораторія 
BIM – технологій. 
До складу факультету входять чотири кафедри: «Архітектура будівель і 

споруд та дизайн архітектурного середовища», «Міського будівництва», 
«Містобудування» та «Основи архітектурного проектування та рисунку». На 
кафедрах працюють 59 фахівців. Середній вік професорського-викладацького 
складу становить 46 років. Кадровий потенціал складають 3 доктора 
архітектури, 2 доктора наук, 7 професорів, 18 кандидатів архітектури, 8 
кандидатів наук, 24 доцента, 15 старших викладачів. 52,5 % викладацького 
складу мають наукові ступені. 

Факультетом надаються освітні послуги бакалаврам та магістрам зі 118 
навчальних дисциплін за спеціальностями «Архітектура», спеціалізацій 
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«Дизайн архітектурної середи», «Містобудування», «Міського будівництва» 
та «Архітектури будівель і споруд». 

На факультеті здійснюється системна діяльність щодо формування 
контингенту студентів. Станом на 26.02.2016 року загальна кількість 
студентів на факультету складає 742 особи. Серед них 465 навчається за 
кошти державного бюджету, 277 – за  кошти юридичних та фізичних осіб. 
Крім того на факультеті навчаються 82  іноземних громадянина.  

За підсумками зимової екзаменаційної сесії абсолютна успішність 
складає 96,3 %, якісна успішність складає 41,1 % (без урахування іноземних 
громадян). 

Професорсько-викладацький склад факультету цілеспрямовано працює 
у сфері розвитку міжнародних відносин. На сьогоднішній день п`ять 
викладачів кафедри «Міського будівництва» пройшли стажування за 
кордоном, два викладача факультету проходять довгострокове стажування  у 
ВНЗ Естонії та Словенії. Продовжується робота в рамках проекту Еразмус з 
розробки магістерської програми «Управління нерухомістю на основі 
європейського досвіду». Три студента факультету пройшли навчання у 
Європейських навчальних закладах.  

Протягом 2014-2015 років співробітниками факультету було 
опубліковано 140 статей та тез у збірниках Міжнародних конференцій, 
видано п`ять посібників, дев`ять монографій, дві міжнародні монографії. На 
базі факультету у листопаді 2014 року була проведена Міжнародна науково-
технічна конференція «Сучасні проблеми архітектури і містобудування в 
умовах міжнародної інтеграції». 

За підсумками 2015 року студенти кафедри Міського будівництва 
посіли ІІ командне місце та І персональне місце у ІІ турі  Всеукраїнської 
олімпіади зі спеціальності, два студенти факультету стали призерами ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських робіт. 

Студенти брали участь у 15 міжнародних та всеукраїнських конкурсах і 
проектах. За підсумками 24-го конкурсу дипломних проектів випускників 
архітектурних навчальних закладів було отримано 17 дипломів І та 12 
дипломів ІІ ступенів.  

Разом з цим у роботі факультету є недоліки: 
- на кафедрах факультету не відповідає акредитаційним вимогам 
забезпечення навчальних дисциплін навчально-методичною 
документацією у повному обсязі (кафедра Основ архітектурного 
проектування та рисунку – 50,45%, кафедра Містобудування – 38,7%, 
кафедра Міського будівництва – 70%, кафедра Архітектури, будівель і 
споруд та дизайну архітектурного середовища – 65%); 

- за підсумками зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р. є  
недостатнім показник якісної успішності; 

- виконання обсягу госпдоговірних науково-дослідних робіт від 
планових показників складає: у 2014 році - 12%, а у 2015 році – 7%; 
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