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ПЕРЕДМОВА 
 

Освітньо-професійна програма – система освітніх компонентів на 
відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до 
рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 
навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 
ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 
навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач ступеня вищої 
освіти бакалавр. 

Освітньо-професійна програма «Архітектура» зі спеціальності 
191 Архітектура та містобудування галузі знань 19 Архітектура та будівництво за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблена робочою групою 
кафедри будівництва і архітектури у складі:  
 
Чемакіна Октябріна Володимирівна, кандидат архітектури, доцент, завідувач 
кафедри будівництва та архітектури 

 
Русаков Ігор Олександрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
будівництва та архітектури;   
 
Діб Мішель Закарія, кандидат архітектури, доцент кафедри будівництва та 
архітектури.  
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1. Профіль освітньо-професійної програми «Архітектура»  
                              зі спеціальності 191 Архітектура та містобудування 

 галузі знань 19 Архітектура та будівництво 
1 – Загальна інформація 

Повна назва 
закладу вищої 
освіти та 
структурного 
підрозділу 

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний 
університет» 
Факультет будівництва та архітектури 
Кафедра будівництва та архітектури 

Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Академічна кваліфікація – бакалавр архітектури та 
містобудування 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Архітектура  

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 
термін навчання 3 роки 10 місяців, 240 кредитів ЄКТС.  
 

Наявність 
акредитації 

Протокол №9 НАЗЯВО від 26.05.2020 р. 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень 
 

Передумови Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних 
випробувань: для вступу на перший курс - на основі повної 
загальної середньої освіти; вступу на другий - третій курс - 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста та/або раніше здобутого ступеня вищої освіти  

Мови викладання Українська 
Термін дії освітньої 
програми 

3 роки 10 місяців  
 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

www.kymu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 
           Забезпечити сприятливі умови для формування і розвитку програмних 
компетентностей, що дають змогу оволодіти основними знаннями, вміннями, 
навичками, необхідними для подальшого навчання та подальшої професійної 
діяльності у сфері архітектурного проєктування будівель і споруд, планування 
міст і формування архітектурного середовища життєдіяльності. Сформувати 
професійний світогляд фахівця, який надає змогу виявити та вирішити проблемну 
ситуацію, а саме: на основі результатів опрацювання вихідних даних і 
передпроєктного аналізу навести обґрунтування архітектурного рішення і скласти 
послідовність розроблення проєкту. Особливостями ОП  «Архітектура» у ПЗВО 
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«Київський міжнародний університет» є  інтеграція художньо-композиційної, 
інженерно-технічної та загальнонаукової підготовки у процесі  систематичного 
впровадження набутих знань під час виконання завдань в архітектурному 
проєктуванні конкретних об’єктів протягом всього періоду навчання. Під час 
навчання студенти набувають практичних умінь і навичок при виконанні 
курсових проєктів на підставі реальних вимог до виконання проєктної 
документації з метою максимальної їх підготовки до практичної діяльності за 
фахом. Програма передбачає художньо-ознайомчу, навчальну та виробничу 
практики, які забезпечують формування базових знань для опанування 
професійними дисциплінами та є підґрунтям для подальшого навчання. 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності) 

19 Архітектура та будівництво 
191 Архітектура та містобудування 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Здобуття вищої освіти в галузі архітектури та будівництва, 
спеціальності «Архітектура та містобудування». Основний 
фокус програми визначається здатністю формувати 
оточуючий простір відповідно до сучасних тенденцій і 
суспільних запитів, розробляти і презентувати архітектурні 
ідеї графічними та мультимедійними засобами і 
макетуванням.  
Ключові слова: архітектура, містобудування, 
проєктування будівель і споруд, планування міст, 
композиція, конструкція будівель, середовище 
життєдіяльності. 

Обґрунтування 
програми 

Динаміка розвитку будівельної галузі створює необхідність 
у фахівцях специфічних напрямків діяльності і на перше 
місце у цьому переліку виходить необхідність підготовки 
архітекторів середньої ланки. Нові вимоги до сучасних 
проєктів потребують раціональних об’ємно-планувальних 
рішень, пов’язаних з економічними витратами будівельних 
матеріалів, трудовими витратами за терміном будівництва. 
Невід’ємною складовою проєкту та збудованого об’єкту є 
естетичність і краса, як зовнішня так і внутрішня. 
Замовники бажають бачити об’єкти будівництва 
надійними, дешевими, довговічними, міцними та 
сучасними. Освітньо-професійна програма «Архітектура» 
покликана забезпечити підготовку фахівців, здатних 
реалізувати потребу в таких фахівцях. Інтеграція 
художньо-композиційної, інженерно-технічної та 
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загальнонаукової підготовки при систематичному 
впроваджені набутих знань в практику архітектурного 
проєктування конкретних об’єктів протягом всього періоду 
навчання.  

Особливості 
програми 

Об’єкти вивчення та діяльності:  
об’єкти архітектури та містобудування - будинки і споруди 
житлово-цивільного, комунального, промислового та 
іншого призначення; їх інтер’єри та обладнання; 
архітектурно-містобудівні комплекси; об'єкти 
благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, 
монументального і декоративно-прикладного мистецтва; 
території (частини територій) адміністративно-
територіальних одиниць і населених пунктів; 
реконструкція та реставрація об’єктів архітектури та 
містобудування, а також діяльність щодо їх створення.  
Цілі навчання:  
підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сферах 
містобудування та архітектури.  
Теоретичний зміст предметної області:  
поняття та принципи архітектурно-містобудівної 
діяльності; основи теорії та історії архітектури, 
містобудування, мистецтва; теоретичні основи 
архітектурного проєктування; основи конструктивного, 
інженерного, технологічного, економічного розділів 
архітектурно-містобудівних проєктів.  
Методи, засоби та технології:  
методи та технології архітектурно-містобудівного 
проєктування; методи логічного, графічного, 
комп’ютерного моделювання об’єктів архітектури та 
містобудування; макетування; технології натурних 
обстежень об’єктів архітектури та містобудування, засоби 
архітектурно- 
будівельного контролю, а також авторського, технічного 
нагляду.  
Інструменти та обладнання:  
матеріали та обладнання для розроблення архітектурно– 
містобудівної документації, комп’ютерні програмні 
комплекси, вимірювальне та діагностичне обладнання для 
натурних обстежень.  

4 – Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування  

Зміст та структура програми дає змогу отримати знання та 
навички і здійснювати професійну діяльність в області 
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архітектурного проєктування будівель і споруд, плануванні 
міст та архітектурного середовища життєдіяльності; 
обіймати первинні посади в органах державної влади 
різних рівнів, в будівельних та проєктних організаціях, 
комерційних структурах.  
Відповідно до Національного класифікатора видів 
економічної діяльності ДК 009:2010, а також з 
урахуванням вимог ринку праці видами професійної 
діяльності бакалавра архітектури та містобудування: 
Секція F– Будівництво 
Секція М – Професійна, наукова та технічна діяльність 
Розділ 71 – Діяльність у сферах архітектури та 
інжинірингу; технічні випробування та дослідження  
Група 71.1 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; 
технічні випробування та дослідження 
Клас 71.11 Діяльність у сфері архітектури 
Розділ 72 – Наукові дослідження та розробки 
Група 72.1 Дослідження й експериментальні розробки у 
сфері природничих і технічних наук  
Клас 72.19 – Дослідження й експериментальні розробки у 
сфері інших природничих і технічних наук 
Розділ 74 – Інша професійна, наукова та технічна 
діяльність 
Група 74.1 – Спеціалізована діяльність із дизайну 
Клас 74.90 – Інша професійна, наукова та технічна 
діяльність, н.в.і.у. 
Секція N – Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 
Розділ 81 – Обслуговування будинків і територій  
Група 81.3 Надання ландшафтних послуг  
Клас 81.30 – Надання ландшафтних послуг   
Розділ 82 –Адміністративна та допоміжна офісна 
діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 
Секція R – Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 
Розділ 90 – Діяльність у сфері творчості, мистецтва та 
розваг 
Група 90.0 – Діяльність у сфері творчості, мистецтва та 
розваг 
Клас 90.01– Індивідуальна мистецька діяльність 
Клас 91.03 – Діяльність із охорони та використання 
пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури  
Фахівець з архітектури здатний виконувати професійну 
роботу, зазначену в Національному класифікаторі України 
ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (затверджений 
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наказом Держспоживстандарту України від 28.11.2010 р. 
№ 327), і може займати первинні посади: 
2141.2 Архітектор 
2442.2 Фахівець з міської та районної планіровки 
2452.2 Дизайнер графічних робіт 
2452.2 Дизайнер інтер'єру 
3112 Технік з архітектурного проєктування 
3112 Технік-проектувальник 
3112 Технік дизайнер (будівництво) 
Згідно з International Standard Classification of Occupations 
2008 (ISCO-08) бакалавр архітектури та містобудування 
може обіймати такі посади: 
2161 – Building architects 
Можливість сертифікації архітектурної діяльності 

Подальше навчання Мають право продовжити навчання на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти та/або набувати 
додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти.  

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, 
проблемно-орієнтоване навчання, кредитно-трансферна 
система організації навчання. 

Лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні 
роботи, графічні завдання, курсове проєктування, 
самостійне навчання на основі підручників та конспектів, 
практика, консультації із викладачами, підготовка 
кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту) 

Оцінювання Усні та письмові іспити, заліки, лабораторні звіти, усні 
презентації, поточний та підсумковий контроль, курсові 
проєкти та роботи, індивідуальні науково-дослідницькі 
завдання, захист випускної кваліфікаційної роботи 
(дипломного проєкту). 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у сфері містобудування та 
архітектури, що характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов, на основі застосування сучасних 
архітектурних теорій та методів, засобів суміжних наук.  

Загальні компетентності 
ЗК01 
 

Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.  

ЗК02 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК03 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  
ЗК04 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  
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ЗК05 Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (експертами з інших 
галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК06 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  
ЗК07 Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
ЗК08 Навички міжособистісної взаємодії.  
ЗК09 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
(вільного демократичного) суспільства та необхідність 
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні.  

ЗК10 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі 
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, їх місця у загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності 
для активного відпочинку та ведення здорового способу 
життя.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності  
СК01 Усвідомлення   соціально-економічних   і   культурних 

аспектів архітектури та містобудування. 
СК02 Здатність застосовувати теорії, методи і принципи фізико-

математичних, природничих наук, комп’ютерних, 
технологій для розв’язання складних спеціалізованих задач 
архітектури та містобудування.  

СК03 Усвідомлення особливостей розвитку історичних і 
сучасних стилів в архітектурі, містобудуванні, мистецтві та 
дизайні України та зарубіжних країн.  

СК04 Здатність дотримуватися вимог законодавства, будівельних 
норм, стандартів і правил, технічних регламентів, інших 
нормативних документів у сферах містобудування та 
архітектури при здійсненні нового будівництва, 
реконструкції, реставрації та капітального ремонту 
будівель і споруд.  

СК05 Здатність до аналізу і оцінювання природно-кліматичних, 
екологічних, інженерно-технічних, соціально-
демографічних і архітектурно-містобудівних умов 
архітектурного проєктування.  

СК06 Здатність до виконання технічних і художніх зображень 
для використання в архітектурно-містобудівному, 
архітектурно-дизайнерському і ландшафтному 
проєктуванні.  

СК07 Усвідомлення основних законів і принципів архітектурно-
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містобудівної композиції, формування художнього образу і 
стилю в процесі проєктування будівель і споруд, 
містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних 
об’єктів.  

СК08 Усвідомлення теоретико-методологічних основ 
архітектурного проєктування будівель і споруд, 
містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних 
об’єктів.  

СК09 Здатність розробляти архітектурно-художні, 
функціональні, об’ємно-планувальні та конструктивні 
рішення, а також виконувати креслення, готувати 
документацію архітектурно-містобудівних проєктів.  

СК10 Здатність до участі в підготовці архітектурно-
планувальних завдань на проєктування, в організації 
розробки архітектурно-містобудівних, архітектурно-
середовищних і ландшафтних проєктів.  

СК11 Здатність до ефективної роботи в колективі, а також до 
співпраці з клієнтами, постачальниками, іншими 
партнерами та громадськістю при розробленні, узгодженні 
і публічному обговоренні архітектурних проєктів.  

СК12 Усвідомлення особливостей використання різних типів 
конструктивних та інженерних систем і мереж, їх 
розрахунків в архітектурно-містобудівному проєктуванні.  

СК13 Здатність до розробки архітектурно-містобудівних рішень 
з урахуванням безпекових і санітарно-гігієнічних, 
інженерно-технічних і енергозберігаючих, техніко-
економічних вимог і розрахунків.  

СК14 Усвідомлення особливостей застосування сучасних 
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, а також 
технологій при створенні об’єктів містобудування, 
архітектури та будівництва.  

СК15 Здатність до здійснення комп’ютерного моделювання, 
візуалізації, макетування і підготовки наочних 
ілюстративних матеріалів до архітектурно-містобудівних 
проєктів.  

СК16 Усвідомлення загальних теоретичних, методичних і 
творчих засад архітектурного проєктування.  

СК17 Усвідомлення теоретичних основ містобудування та 
здатність застосовувати їх для розв’язання складних 
спеціалізованих задач.  

СК18 Усвідомлення теоретичних основ архітектури будівель і 
споруд, основ реконструкції, реставрації архітектурних 
об’єктів та здатність застосовувати їх для розв’язання 
складних спеціалізованих задач.  
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СК19 Здатність застосовувати теоретичні основи дизайну 
архітектурного середовища для розв’язання складних 
спеціалізованих задач.  

СК20 Здатність застосовувати теоретичні основи ландшафтної 
архітектури для розв’язання складних спеціалізованих 
задач.  

7 – Програмні результати навчання 
ПРН01 Вільно спілкуватися з професійних питань державною та 

іноземною мовами усно і письмово.  
ПРН02 Знати основні засади та принципи архітектурно-

містобудівної діяльності.  
ПРН03 Застосовувати теорії та методи фізико-математичних, 

природничих, технічних та гуманітарних наук для 
розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та 
містобудування.  

ПРН04 Оцінювати фактори і вимоги, що визначають передумови 
архітектурно-містобудівного проєктування.  

ПРН05 Застосовувати основні теорії проєктування, реконструкції 
та реставрації архітектурно-містобудівних, архітектурно-
середовищних і ландшафтних об’єктів, сучасні методи і 
технології, міжнародний і вітчизняний досвід для 
розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та 
містобудування.  

ПРН06 Збирати, аналізувати й оцінювати інформацію з різних 
джерел, необхідну для прийняття обґрунтованих проєктних 
архітектурно-містобудівних рішень.  

ПРН07 Застосовувати програмні засоби, ІТ-технології та інтернет-
ресурси для розв’язання складних спеціалізованих задач 
архітектури та містобудування.  

ПРН08 Знати нормативну базу архітектурно-містобудівного 
проєктування.  

ПРН09 Розробляти проєкти, здійснювати передпроєктний аналіз у 
процесі архітектурно-містобудівного проєктування з 
урахуванням цілей, ресурсних обмежень, соціальних, 
етичних та законодавчих аспектів.  

ПРН10 Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, 
художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні.  

ПРН11 Застосовувати художньо-композиційні засади в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні.  

ПРН12 Застосовувати сучасні теоретико-методологічні та 
типологічні підходи до вирішення проблем формування та 
розвитку архітектурно-містобудівного та ландшафтного 
середовища.  
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ПРН13 Виявляти, аналізувати та оцінювати потреби і вимоги 
клієнтів і партнерів, знаходити ефективні спільні рішення 
щодо архітектурно-містобудівних проєктів.  

ПРН14 Обирати раціональні архітектурні рішення на основі 
аналізу ефективності конструктивних, інженерно-
технічних систем, будівельних матеріалів і виробів, 
декоративно- оздоблювальних матеріалів.  

ПРН15 Забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних, 
інженерно-технічних, економічних, безпекових 
нормативних вимог в архітектурно-містобудівному 
проєктуванні.  

ПРН16 Розуміти соціально-економічні, екологічні, етичні й 
естетичні наслідки пропонованих рішень у сфері 
містобудування та архітектури.  

ПРН17 Застосовувати енергоефективні та інші інноваційні 
технології при проєктуванні архітектурних об’єктів.  

ПРН18 Знати особливості участі в архітектурно-містобудівному 
конкурсному проєктуванні.  

ПРН19 Організовувати презентації та обговорення проєктів 
архітектурно-містобудівного і ландшафтного середовища.  

ПРН20 Демонструвати базові навички креативного та критичного 
мислення. 

ПРН21 Здатність демонструвати знання з наук, що сприяють 
розвитку загальної культури й соціалізації особистості та 
розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку 
суспільства й уміння використовувати їх в професійній і 
соціальній діяльності. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 
забезпечення 

Наявність у ПЗВО «Київський міжнародний університет»  
факультету будівництва та архітектури та кафедри 
будівництва та архітектури, відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти, робочої групи (проектної групи) з 
науково-педагогічних працівників, на яку покладено 
відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю, у складі трьох осіб, що мають науковий 
ступінь та/або вчене звання;  
наявність у керівника проектної групи (гаранта освітньої 
програми) наукового ступеня, а також стажу науково-
педагогічної та/або наукової роботи не менш як 5 років; 
Наявність групи забезпечення освітньої діяльності, 
кількість членів якої складається з науково-педагогічних 
або наукових працівників, які працюють у закладі освіти за 
основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно 
до спеціальності і які не входять (входили) до жодної 

11 
 



групи забезпечення такого або іншого закладу вищої освіти 
в поточному семестрі; 
частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання 
не менше 50%; 
частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або 
вчене звання професора не менше 10%. 
Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють 
освітній процес, мають стаж науково-педагогічної 
діяльності понад два роки та рівень наукової та 
професійної активності, який засвідчується виконанням не 
менше чотирьох видів та результатів (підпункти 1-18 
пункту 30 Ліцензійних умов). 
Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-
педагогічними працівниками та наказів про прийняття їх на 
роботу. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних 
занять та контрольних заходів;  
Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 
одночасного використання в навчальних аудиторіях не 
менше 30% аудиторій;  
Наявність соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки, 
у тому числі читального залу, пунктів харчування, 
актового залу, спортивного залу, стадіону та/або 
спортивних майданчиків, медичного пункту; 
Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 
потребують, гуртожитком; 
Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання 
навчальних планів. 
В Університеті належним чином обладнані спеціалізовані 
аудиторії, зокрема,  спеціалізований комп’ютерний кабінет, 
кабінет інформатики та інформаційних технологій, кабінет 
будівельної фізики, кабінет вищої математики, кабінет 
будівельного матеріалознавства, кабінет інженерної 
геодезії, кабінет технології будівельного виробництва, 
кабінет з нормативного забезпечення у будівництві, кабінет 
скульптури, кабінет рисунку та живопису, кабінет 
архітектурного проектування та ін. 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Нормативне забезпечення здійснюється Законом України 
«Про вищу освіту», стандартами вищої освіти 
(державними, галузевими та вузівськими), іншими 
нормативними актами Міністерства освіти і науки України 
та вищого закладу освіти.  
Освітня діяльність здійснюється за навчальним планом та 
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пояснювальної записки до нього. Кожна навчальна 
дисципліна навчального плану забезпечена робочою 
програмою, комплексом навчально-методичного 
забезпечення, робочими програмами. Для проведення 
практичної підготовки студентів розроблені програми 
практичної підготовки. Забезпеченість студентів 
навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану складає 100%. Для проведення 
підсумкової атестації здобувачів вищої освіти наявні 
методичні матеріали для проведення підсумкової атестації. 
Інформаційне забезпечення здійснюється навчальними 
книгами (підручниками, навчальними посібниками тощо) 
та електронними ресурсами. Наявність вітчизняних та 
закордонних фахових періодичних видань відповідного або 
спорідненого профілю у бібліотеці закладу освіти, в тому 
числі в електронному вигляді складає не менше 4 
найменувань. Забезпечено доступ до баз даних 
періодичних наукових видань англійською мовою 
відповідного або спорідненого профілю. 
Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому 
розміщена основна інформація про його діяльність. 
Наявність сторінки на офіційному веб-сайті закладу освіти 
англійською мовою, на якому розміщена основна 
інформація про діяльність, правила прийому іноземців та 
осіб без громадянства, умови навчання та проживання 
іноземців та осіб без громадянства, контактна інформація. 

9 – Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

Можливість учасників освітнього процесу навчатися, 
викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в 
іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на 
території України, приймати участь в різноманітних 
навчальних або навчально-дослідницьких програмах. 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

Можливість учасників освітнього процесу навчатися, 
викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в 
іншому закладі вищої освіти за межами України;  
можливість перезарахування отриманих кредитів на основі 
Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), 
зокрема шляхом порівняння змісту освітніх програм. 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми  
та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 
 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, практики,  
випускна кваліфікаційна робота)  

К-ть 
кредитів 

Форма 
підсумк. 

контролю 
Обов’язкові компоненти ОПП 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ЗП.01 Історія України 3 Іспит (1) 
ЗП.02 Історія української культури 3 Іспит  (1) 
ЗП.03 Українська мова (за проф. спрям.) 3 Іспит (2)  
ЗП.04 Філософія 3 Залік  (3) 

ЗП.05 Іноземна мова 8 Іспит (2,4) 
Залік (1,3) 

ЗП.06 Політологія 3 Іспит (5) 
Загальний обсяг: 23 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ПП.01 Вища математика 4 Іспит (1) 

ПП.02 Будівельна фізика 4 Іспит (5) 
РГР(5) 

ПП.03 Архітектурна інженерна і комп'ютерна графіка 3 Залік(1) 

ПП.04 Інформатика та основи комп'ютерного 
проектування 3 Залік (3) 

ПП.05 Охорона праці і життєдіяльність людини 3 Залік (6) 
ПП.06 Нарисна геометрія 4 Іспит (2) 
ПП.07 Основи геодезії 3 Залік (1) 
ПП.08 Рисунок, живопис, скульптура 28  

ПП.08.1 Рисунок 12 Залік (3) 
КР(1,2,3) 

ПП.08.2 Живопис 12 Залік(4,5,6) 
КР (4,5,6) 

ПП.08.3 Скульптура 4 Іспит (7) 
КР (4) 

ПП.09 Архітектурне матеріалознавство 3 Залік (2) 

ПП.10 Конструкції будівель і споруд 8 

Іспит (6) 
Залік (4) 
КР (3),  
РГР (5) 

ПП.11 Історія архітектури та містобудування 8 
Іспит (3,4) 
Залік (2) 
КР (1) 

ПП.12 Архітектурне проектування 29  
ПП.12.1 Введення в архітектурне проектування 6 Залік (2) 
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КП(1,2) 

ПП.12.2 Архітектурне проектування  11 Іспит(3,5) 
КП(3,4,5) 

ПП.12.3 Архітектурне проектування та макетування 12 
Іспит(8) 

Залік(6,7) 
КП(6,7) 

ПП.13 Теорія архітектури 4 Іспит(2) 
Залік(1) 

ПП.14 Технологія будівництва 4 Іспит(7) 
ПП.15 Інженерне обладнання будівель і споруд 3 Залік(8) 
ПП.16 Архітектурні конструкції 7 Залік(4) 

ПП.17 Інформаційні технології  архітектурного 
проектування 8  

ПП.17.1 Інформаційні технології в архітектурі 4 Іспит(8) 
Залік(7) 

ПП.17.2 Екологізація та енергоефективність 4 Іспит(7) 
ПП.18 Композиція та архітектурна композиція 4 Залік(1) 
ПП.19 Менеджмент і організація будівництва 4 Іспит (6) 
ПП.20 Обмірна та геозедична практика 4 Залік(2) 
ПП.21 Художньо-ознайомча практика 4 Залік(4) 
ПП.22 Навчальна практика 4 Залік(6) 

ПП.23 Виробнича практика  (Будівельно-технологічна 
практика) 4 Залік(8) 

ПП.24 Випускна робота (Дипломний проект) 5  
ПП.25 Підсумкова атестація 2  

Загальний обсяг:  157 
ЦИКЛ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

ВНД.01 Історія мистецтв: образотворче, декоративне, 
дизайн/ Естетика архітектури 4 Іспит(3) 

ВНД.02 Підприємницька діяльність / Маркетинг 4 Залік(3) 

ВНД.03 
Комп"ютерне моделювання архітектурних 
об"єктів /Теорія та практика архітектурної 
візуалізації 

4 
Залік(4) 

ВНД.04 Семантика архітектури/Архітектурна евристика 4 Іспит(4) 

ВНД.05 Практичні основи архітектурного проектування  
об'єктів міста/Основи містобудування 4,5 Залік(5) 

ВНД.06 Основи типологічного аналізу в 
архітектурі/Основи ландшафтної архітектури 4,5 Залік(5) 

ВНД.07 Інтер"єр та обладнання/Ефективні сучасні 
матеріали 5 Залік(5) 

ВНД.08 Нормативно-правове забезпечення 
архітектурно-містобудівельної діяльності / 
Інтелектуальна власність 

4 
Іспит(6) 
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ВНД.09 Економіка архітектурного 
проектування/Конструктивні рішення в 
безбар"єрному середовищі 

4 
Залік (6) 

ВНД.10 Основи теорії споруд/Організація будівництва 5 Іспит (7) 
Залік (8) 

ВНД.11 Соціологія міста/Інженерне обладнання 
території і транспорт 4,5 Залік (7) 

ВНД.12 Дизайн міського середовища/Графічні техніки 
в архітектурному проектуванні 4,5 Залік(7) 

ВНД.13 Основи реконструкції та реставрації будівель і 
споруд/Основи ергономіки 4 Іспит(8) 

ВНД.14 Методичні основи архітектурного 
проектування/Синтез візуальних видів 
мистецтв і архітектури 

4 
Залік(8) 

Загальний обсяг вибіркових компонент 60 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  240 

 
Обсяг освітньо-професійної програми становить 240 кредитів ЄКТС. 

Нормативна частина програми становить 180 кредитів ЄКТС (75,0%). Обсяг 
вибіркової частини – 60 кредитів ЄКТС (25,0%).  

 
2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми представлена 

в Додатку 1.  
 

        Освітньо-професійна програма «Архітектура» за спеціальністю 
191 «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 «Архітектура та 
будівництво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти має внутрішню 
цілісність та логічність і не має елементів дублювання навчальних дисциплін чи 
їх елементів.          

 Передбачено можливість обирати додаткові дисципліни поза спеціальністю 
для здобуття додаткових кваліфікацій чи компетентностей, щоб випускники були 
здатні виконувати кваліфіковану роботу на державних і приватних 
телерадіокомпаніях України, міжнародних організаціях аудіовізуального напряму, 
міжнародних відділах PR, установ, організацій з виробництва аудіовізуальної 
реклами, кіновиробництва та кіно,- телепродюсерства. 
 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Форма атестації здобувача 
вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи.  

Вимоги до єдиного 
державного 
кваліфікаційного іспиту 

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної 
спеціалізованої творчої задачі або практичної проблеми 
у сфері архітектури та містобудування.  
Кваліфікаційною роботою є архітектурний проєкт з 
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пояснювальною запискою.  
У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного 
плагіату, фальсифікації, фабрикації.  
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті 
закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, 
або у репозитарії закладу вищої освіти.  

 
4. Перспективні напрями розвитку освітньо-професійної програми 

 
       Перспективні пріоритетні напрями реалізації освітньо-професійної програми 
«Архітектура та містобудування»  враховують динаміку змін ринку освітніх 
послуг, потреб абітурієнтів, ринку праці. ОПП передбачає постійний моніторинг з 
метою введення оновлених освітніх компонент професійної підготовки, що 
розвивають ключові компетентності, інтелектуальні та академічні навички 
майбутніх архітекторів, відображають вимоги суспільства та ринку праці. 
Постійний моніторинг надає можливість виявити потреби ринку праці і внесення 
змін в ОПП шляхом  введення нових вибіркових дисциплін (або спеціалізацій), 
що узгоджуватимуться з запитами потенційних роботодавців. 
 

5. Участь роботодавців та/або професійних асоціацій до розробки 
освітньо-професійної програми 
 
Важливим чинником підвищення якості освіти та зменшення розриву між 

практичною та теоретичною підготовкою фахівця є тісна співпраця Приватного 
закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» із роботодавцями. 
Саме роботодавець має бути суб’єктом освітнього процесу, забезпечувати 
випускників робочим місцями.  

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» 
залучає стейкхолдерів на стадії визначення мети програми та результатів 
навчання, а також задля подальшого вдосконалення змістовно-технологічного 
наповнення програми. 

Існує практика залучення сумісників, у т. ч. професіоналів-практиків, із 
метою ефективного функціонування освітньої програми.  

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» 
сприяє інтенсивному ознайомленню випускників із аспектами майбутньої 
діяльності, формуванню осмисленого ставлення до навчальних дисциплін, які 
вивчаються, до основ фахової діяльності, формуванню поваги до професії шляхом 
укладання угод із будівельними організаціями, установами, проєктними бюро на 
проходження студентами різних видів практики. Окрім того роботодавці 
долучаються до організації та проведення освітнього процесу, зокрема: читають 
лекції, проводять практичні заняття, тренінги, майстер-класи, on-line та виїзні 
співбесіди із здобувачами освіти з метою їх подальшого працевлаштування. 
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	В Університеті належним чином обладнані спеціалізовані аудиторії, зокрема,  спеціалізований комп’ютерний кабінет, кабінет інформатики та інформаційних технологій, кабінет будівельної фізики, кабінет вищої математики, кабінет будівельного матеріалознавства, кабінет інженерної геодезії, кабінет технології будівельного виробництва, кабінет з нормативного забезпечення у будівництві, кабінет скульптури, кабінет рисунку та живопису, кабінет архітектурного проектування та ін.

