ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми
Заклад вищої освіти

Приватний заклад вищої освіти "Київський
міжнародний університет"

Освітня програма

26842 Архітектура

Рівень вищої освіти

Бакалавр

Спеціальність

191 Архітектура та містобудування

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/
Використані скорочення:
ID

ідентифікатор

ВСП

відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО

Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО

заклад вищої освіти

ОП

освітня програма
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Загальні відомості
1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 344
Повна назва ЗВО

Приватний заклад вищої освіти "Київський міжнародний університет"

Ідентифікаційний код ЗВО

21595240

ПІБ керівника ЗВО

Хачатурян Хачатур Володимирович

Посилання на офіційний веб-сайт
ЗВО

http://kymu.edu.ua/

2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
https://registry.edbo.gov.ua/university/344

3. Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
ID освітньої програми в ЄДЕБО

26842

Назва ОП

Архітектура

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Спеціальність

191 Архітектура та містобудування

Спеціалізація (за наявності)

відсутня

Рівень вищої освіти

Бакалавр

Тип освітньої програми

Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму
здійснюється на основі ступеня
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст»

Структурний підрозділ (кафедра
або інший підрозділ),
відповідальний за реалізацію ОП

Факультет будівництва та архітектури, кафедра будівництва та
архітектури

Інші навчальні структурні
підрозділи (кафедра або інші
підрозділи), залучені до реалізації
ОП

Кафедра слов’янської філології та загального мовознавства, кафедра
іноземних мов, кафедра теоретичних та приватноправових дисциплін,
кафедра комп’ютерних наук, кафедра міжнародних відносин та туризму

Місце (адреса) провадження
освітньої діяльності за ОП

м. Київ, вул. Львівська, 49

Освітня програма передбачає
присвоєння професійної
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання

Українська

ID гаранта ОП у ЄДЕБО

366623

ПІБ гаранта ОП

Чемакіна Октябрина Володимирівна

Посада гаранта ОП

завідувач кафедри/доцент

Корпоративна електронна адреса
гаранта ОП

chemakina_ov@kymu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП

+38(050)-819-99-99

Додатковий телефон гаранта ОП

відсутній
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Форми здобуття освіти на ОП

Термін навчання

очна денна

3 р. 10 міс.

4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження
Освітньо-професійна програма (ОП) «Архітектура» є нормативним документом ПЗВО «Київський міжнародний
університет», що визначає разом із іншими нормативними документами мету та зміст підготовки фахівців за
спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти на факультеті будівництва та архітектури КиМУ.
Поява та розвиток спеціальності «Архітектура» в університеті виникла із потреб підготовки фахівців в галузі
архітектурного проектування та містобудування, що у свою чергу було пов’язане із різким підвищенням попиту на
якісну архітектуру різного функціонального призначення та створення сучасного гармонійного середовища в
Київському регіоні та на всій території України. Аналіз теорії і практики європейського та міжнародного
архітектурного процесу сьогодення виявив нове розуміння архітектурної діяльності, яке ставить нові вимоги до
якості професійної підготовки архітекторів. У 2014 році на базі факультету будівництва та архітектури було відкрито
напрям підготовки 6.060102 Архітектура (ліцензія отримана відповідно до протоколу № 110 від 08 липня 2014 р.,
наказ МОН України № 2642л від 15.07.2014 р.). Кафедру будівництва та архітектури створено у 2008 р. (наказ № 196
від 01.08.2008 р.). Відповідно до акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти у ПВНЗ «Київський міжнародний університет», затвердженого МОН України 11.12.2015 р.
напрям підготовки 6.060102 Архітектура галузі знань 0601 Будівництво та архітектура перейшла в спеціальність
191 Архітектура та містобудування галузі знань 19 Архітектура та будівництво.
Освітня програма “Архітектура” була розроблена у 2017 р.(затверджена Вченою Радою КиМУ (протокол №1 від
30.08.2017), оновлена у 2019 (затверджена Вченою радою КиМУ (протокол № 1 від 29.08.2019, наказ № 290 від
31.08.2019).
У 2020 році ОП «Архітектура» зі спеціальності 191 Архітектура та містобудування галузі знань 19 Архітектура та
будівництво за рішенням НАЗЯВО (протокол № 9(26) від 26.05.2020 року) умовно акредитована. Здійснено перший
випуск. У 2020 році ОПП «Архітектура» за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування галузі знань 19
Архітектура та будівництво
https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/osvitno_profesiyna_prohrama_architektyra_bakalavr_2020.pdf було розроблено
із врахуванням стандарту вищої освіти за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування галузі знань 19
Архітектура та будівництво для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/06/17/191%20Arkhitektura%20ta%20mistobuduvannya
%20bakalavr.pdf та пропозицій стейкхолдерів шляхом удосконалення попереднього досвіду та реакції на попит
ринку праці, сучасні тенденції розвитку архітектурної галузі та урбаністики. ОП «Архітектура» схвалена Вченою
Радою КиМУ (протокол №1 від 28.08.2020 р.,) і введено в дію наказом президента №222 від 31.08.2020 року.
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)
Рік
навчанн
я

Навчальний
рік, у якому
відбувся
набір
здобувачів
відповідного
року
навчання

Обсяг
набору на
ОП у
відповідно
му
навчально
му році

Контингент студентів на
відповідному році навчання
станом на 1 жовтня поточного
навчального року

У тому числі іноземців

ОД

ОД

1 курс

2020 - 2021

17

13

13

2 курс

2019 - 2020

6

8

8

3 курс

2018 - 2019

11

12

12

4 курс

2017 - 2018

22

10

10

Умовні позначення: ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
Рівень вищої освіти

Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл)

програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень

26842 Архітектура
20961 Містобудування
20960 Архітектура будівель і споруд
20962 Дизайн інтер`єру

другий (магістерський) рівень

програми відсутні
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третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий)
рівень

програми відсутні

7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про
самооцінювання, кв. м.
Загальна площа

Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО

30748

28443

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського
відання або оперативного управління)

30748

28443

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж
право власності, господарського відання або оперативного
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0

0

Приміщення, здані в оренду

0

0

Примітка. Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:
щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

8. Документи щодо ОП
Документ

Назва файла

Хеш файла

Освітньо-професійна програма
Архітекутра.pdf

RrQN0TJwkFJS9Cz6y3z2blmvAJC2mgoHXEfMf6menm
M=

Навчальний план за ОП

Навчальний план ОП
Архітектура.pdf

87UtkWpm/p/ZjnLAzI3pWhiGhVEbcw0pKAirSnJcxTM
=

Навчальний план за ОП

Довідка про врахування
рекомендацій удосконалення ОП
Архітектура.pdf

mC+RXhD4dj+HgY256O5KSTdGO3cH70Z5XGlXwbUW
g9A=

Навчальний план за ОП

Таблиця 2.Зведена інформація про
викладачів.docx.pdf

uP2jq9i6N5Dff0WGTNwyetValKAu7Hcrw1WeJxBmWb4
=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензія Дьомін М.М..pdf

l5dgzTYS7Zgvq/4L56ghYdMpCxmoBCgop2cf+q6gMgc=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Відгук Терещенков О..pdf

8G9reacezlHcKVhF9uP4aOTz5GpM4QNMHuIbYdSBCyk
=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Відгук Чижевський О..pdf

UtEAemRjlNeatI+hktej5sOs7npOkj8GfwT19QN720A=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензія-відгук Барабаш М.С..pdf

ag4L6aCgKpmPXIoFxevUg4S9qO4OVnMba0uTcLLNbfQ
=

Освітня програма

1. Проектування та цілі освітньої програми

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Цілі ОП. Головними цілями ОП “Архітектура” є підготовка висококваліфікованих фахівців, зі сформованим і
розвинутим професійним світоглядом, загальними, інтегральними і фаховими компетенціями, знаннями,
навичками, вміннями в сфері архітектурно-містобудівного проектування, реконструкції та реставрації будівель та
комплексів, які здатні: створювати унікальні архітектурні та містобудівні проекти; аналізувати сучасні тенденції
розвитку сфери архітектурного проектування, урбаністичного розвитку; застосовувати сучасні методи та підходи до
архітектурного проектування, у т.ч. з використанням комп’ютерних технологій; проводити пошук ідеї та самостійно
приймати раціональне та найефективніше рішення; очолювати групу фахівців-суміжників під час проектування та
реалізації архітектурних та містобудівних проектів.
Особливостями ОП «Архітектура» у ПЗВО «Київський міжнародний університет» є інтеграція художньокомпозиційної, інженерно-технічної та загальнонаукової підготовки у процесі систематичного впровадження
набутих знань під час виконання завдань в архітектурному проєктуванні конкретних об’єктів (від простих до
багатофункціональних) 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. Практична підготовка забезпечує
формування базових знань для опанування професійними дисциплінами та є підґрунтям для подальшого фахового
навчання.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та
стратегії ЗВО
Згідно зі «Статутом ПЗВО «Київський міжнародний університет» (https://bit.ly/39UpKZZ ) серед головних завдань
університету є провадження освітньої та наукової діяльності; створення необхідних умов для реалізації учасниками
освітнього процесу їхніх здібностей і талантів; збереження та примноження моральних, культурних, наукових
цінностей і досягнень суспільства; здійснення міжнародної діяльності.
Відповідність мети ОПП «Архітектура» (https://bit.ly/3cMb0hv ) стратегії університету полягає у розвитку та
підготовці фахівців-архітекторів нового покоління, здатних працювати в конкурентних умовах сучасного
суспільства, розв’язувати складні спеціалізовані задачі, вирішувати практичні проблеми у сфері архітектури та
містобудування на основі застосування основних теорій та методів формоутворення, реалізації етапів і стадій
архітектурно-містобудівного, архітектурно-середовищного і ландшафтного проєктування та прогнозування. На базі
отриманих компетентностей Стратегія розвитку Університету на 2019–2025 роки (https://bit.ly/39WhhVS )
передбачає сприяння відповідності освітній діяльності університету сучасним світовим стандартам якості,
забезпечення успішному працевлаштуванню випускників на сучасному ринку праці, інтеграції закладу у світове
співтовариство університетів. Стратегія розвитку університету надає всі можливості для становлення та розвитку
ОП.
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів)
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП:
- здобувачі вищої освіти та випускники програми
Інтереси та пропозиції різних здобувачів вищої освіти та випускників було враховано під час формування цілей
та програмних результатів навчання ОП «Архітектура». Упродовж навчального року під час опитування і
спілкування зі студентами визначалися інтереси та побажання щодо вдосконалення освітнього процесу та
оновлення змісту, які після аналізу та обговорень знайшли відображення в ОП. Здобувачі вищої освіти виявили
інтерес до підвищення професійної компетентності, розширення можливості їхньої професійної самореалізації з
урахуванням практичної результативності створення архітектурних об’єктів міського середовища та ефективного
творчого застосування їх в самостійній роботі. З боку випускників ОП «Архітектура» (Осичанський В.В.) звернено
увагу на розвиток навичок проектування з використанням інформаційних технологій. Це було враховано при
перегляді ОП, підвищена питома вага дисциплін, які стосуються використання комп’ютерних технологій в
архітектурному проектуванні, технології будівництва та системи проєктної документації в будівництві
(«Архітектурне проектування з використанням комп’ютерних систем»; «Основи 3D візуалізації архітектурних
об’єктів», що відповідає сучасним викликам фахової підготовки архітекторів і досягненню програмних результатів
та фахових компетентностей, закладених у стандарті вищої освіти. В КиМУ впроваджена система опитування
здобувачів вищої освіти та випускників, що сприяє формулюванню цілей та програмних результатів навчання при
перегляді ОП (https://kymu.edu.ua/opytuvannya/ )
- роботодавці
Інтереси роботодавців враховувались під час розробки основних елементів ОП. Зворотній зв’язок із роботодавцями
здійснюється на підставі укладання договорів про співпрацю (https://bit.ly/3ryVDgJ ), проведення щорічних
круглих столів, майстер-класів, консультативних зустрічей, обговоренні ОП та внесенні пропозицій
(https://bit.ly/3p6nqTV ). Так, наприклад, від Національної спілки архітекторів України були висловлені узагальнені
побажання щодо компетентностей фахівця, зорієнтованих на підвищення соціально-еколого-економічної
ефективності змін та сучасного розвитку галузі архітектурного проектування; від ТОВ «ЛІРА-САПР» внесені
пропозиції щодо посилення уваги змісту ОК з інформатизації архітектурного проектування з можливістю
використання реальних завдань з кейсу фірми для розробки архітектурно-планувальних завдань для КР і КП тощо.
Зустрічі із роботодавцями та практикуючими архітекторами, представниками баз практичної підготовки, а саме:
Державного науково-дослідного інституту ПАТ «ГІПРОцивільпромбуд», УДНДІ УкрНДІпроектреставрація», ТОВ
«НПК «Місто України», ТОВ «ЛІРА-САПР», ДП "Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного
будівництва УКРНДПІЦИВІЛЬБУД", Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради,
Архітектурна палата НСАУ, ТОВ "Консал плюс Україна" сприяли формуванню переліку освітніх компонентів, які
забезпечуватимуть досягнення необхідних програмних результатів навчання, практичних навичок архітекторів, що
знайшло відображення у змінах до навчального плану.
- академічна спільнота
Під час перегляду ОП викладачі кафедри будівництва та архітектури звернули увагу на посилення таких видів робіт
як: збір та систематизація інформації про стан проектних організацій, які переживають завершальну фазу
реструктуризації із великих та середніх на малі, що вимагає від фахівця-архітектора знань у різних сферах
архітектурного проектування, розроблення містобудівної документації, опрацювання інтер’єрних та дизайнерських
рішень, розроблення проектів пристосування та реставрації пам’яток архітектури. В зв’язку з цим в робочих
програмах дисциплін посилено увагу на розвиток здатностей та вмінь, що відповідають сучасним вимогам до
архітектурного проектування: оволодіння методами проектування будівель і споруд різних функціональних типів;
здатність до організаційної діяльності при продовженні навчання у закладах вищої освіти, роботі в проектних
організаціях, проектних департаментах будівельних фірм, науково-дослідних організаціях та у складі творчих
колективів споріднених спеціальностей (ОК: «Основи ВІМ-технологій в проектуванні», «Комп’ютерні техніки в
архітектурному проектуванні», «Практикум з архітектурного проектування», «Нормативно-правове забезпечення
архітектурно-містобудівної діяльності» тощо).
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Питання оновлення ОК обговорювались на засіданнях кафедри будівництва та архітектури і відображені у
відповідних протоколах та відображені в зведеній таблиці пропозицій стейкхолдерів https://bit.ly/3p6nqTV
- інші стейкхолдери
В ході здійснення профорієнтаційних заходів з закладами освіти (Ліцей КиМУ (м.Київ), Спеціалізована школа I-III
ступенів №265 м.Києва з поглибленням вивчення предметів художньо-естетичного циклу (м.Київ), Баранівський
професійний ліцей, Центр позашкільної роботи Святошинського р-н. м.Києва, Києво-Святошинський районний
центр молоді «Оберіг» м.Боярка, Києво-Святошинський районний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді, Київське регіональне вище професійне училище будівництва, Білоцерківське вище професійне
училище будівництва та сервісу, Новоград-Волинське вище професійне училище та ін.) проведені конференції,
інтерактивні ігри, семінари, круглі столи, тематичні лекції (https://bit.ly/3ryVDgJ ). За підтримки Національної
Спілки архітекторів України було започатковано проведення Всеукраїнського молодіжного архітектурнохудожнього онлайн-фестивалю «Золотий перетин-2020» з метою підтримки творчості талановитої молоді,
розвитку регіональних зв'язків та співпраці, ранньої професіоналізації та профорієнтації учнів, розвитку
міжпредметних зв'язків у процесі архітектурно - художньої освіти (https://bit.ly/3ryVDgJ ). В результаті проведених
заходів було визначено потребу у формуванні таких базових навичок абітурієнта як макетування і креслення,
створення просторового малюнку і композиції, організації презентації та обговорення проєктів. На базі КиМУ
створена «Школа архітектурно-дизайнерського розвитку (ШАДР)» (http://bit.ly/2LIRdV2 ), яка сприятиме
формуванню практичних базових архітектурно-дизайнерських навичок
Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції
розвитку спеціальності та ринку праці
Цілі та програмні результати, визначені ОП «Архітектура» відбивають європейські тенденції розвитку
спеціальності та адаптацію до переорієнтації ринку в галузі будівництва та архітектури України за рахунок
включення в структуру ОП дисциплін, які враховують сучасні потреби впровадження програм з енергозбереження
як пріоритетного напрямку підвищення економічної безпеки країни; мають екологічне спрямування на
застосування сучасних високих технологій і екологічно чистих матеріалів та сировини; обернені до національних
традицій в архітектурі; орієнтовані на інтегровану концепцію розвитку територіальних систем в умовах сучасного
політичного та соціально-економічного розвитку України. Підготовка фахівців ОП «Архітектура» забезпечує
здатність архітекторів до розроблення та можливості впровадження архітектурних проєктів у розбудові міста,
починаючи від розробки ескізного проекту, стадії “Проект” та стадії “Робочий проект” та розроблення “Детального
плану території”. ОП «Архітектура» відображає тенденції розвитку архітектурної галузі в Україні та світі,
спрямовані на підготовку фахівця, який володіє новітніми фаховими поглядами, інноваційним проектним
інструментарієм, навиками творчого спілкування, має навички командної роботи, вміє використовувати сучасні
концепції і теорії архітектури та містобудування у проектній роботі, здатного аналізувати потреби ринку архітектури
та дотичних до неї галузей; генерувати креативні естетичні, технологічні, екологічні ідеї для формування сучасного
архітектурного середовища.
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП
було враховано галузевий та регіональний контекст
Процес навчання відбувається з урахуванням сучасних напрямів архітектурно-будівельного розвитку в Україні та,
зокрема, у Київському регіоні: регіональний та національний контекст проєктування архітектурно-містобудівного
середовища, його екологічний зміст, енергоефективні рішення у проєктуванні об’єктів. Практичні завдання з
проєктування орієнтовані на використання архітектурного досвіду і збереження національної самобутності,
екологічною спрямованістю, рішенням енергоефективних задач. Галузевий контекст враховано в змісті та
програмних результатах навчання у навчальних курсах «Історія архітектури та містобудування», «Історія мистецтв:
образотворче, декоративне, дизайн», «Архітектурне проєктування», «Синтез візуальних видів мистецтв та
архітектури», «Технологія будівництва», «Менеджмент і організація будівництва», «Економіка архітектурного
проєктування». Регіональний контекст враховано у змісті програмних результатів навчання у навчальних курсах
«Будівельна фізика», «Основи геодезії», «Архітектурне матеріалознавство», «Архітектурне проєктування»,
«Проектування архітектурно-містобудівного середовища», практиках, тематиці курсових і дипломних робіт, при
вивченні яких робиться акцент на регіональних особливостях, що вимагають розуміння історичних традицій та
сучасного стану українського містобудування та архітектури, на вивчення історичної регіональної архітектури
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних
вітчизняних та іноземних програм, зокрема КНУБА: формування переліку вибіркових дисциплін; НАУ: вивчення
проблем інформатизації архосвіти; ІФНУНГ: досвід пам’ятко-охоронної діяльності, ХНУМГ ім.Бекетова – досвід
екологізації змісту навчання. Університет має тісні зв’язки з Сопотською вищою школою (Польща, Сопот), яка має
величезний досвід у підготовці фахівців в галузі архітектури і урбаністики (https://bit.ly/2MZb6Yf ). Результатами
обміну досвідом є проведення щорічних міжуніверситетських навчальних практик (участь - на виконання Угоди с
НАУ - у воркшопі з ландшафтної організації університетських кампусів спільно с Архітектурним факультетом
Краківської політехніки). Викладачі кафедри є постійними учасниками науково-практичних конференцій, що є
важливою платформою для обміну досвідом та досягненнями в архітектурі та містобудуванні. Викладання
інженерного проєктування, основ BIM-технологій (Building Information Modeling); екологізація та енергоефективне
проєктування; програмне забезпечення (Allplan, AutoCAD + 3D Studio Max, ArchiCAD, Sketchup + V-ray , Maxwell
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Render Suite, Lumion, ЛІРА-САПР); 3D-лабораторія стало основою для подальшого перегляду освітньої програми
фахової підготовки архітекторів у межах певних дисциплін, що забезпечують основні вимоги представників ринку та
визначені перспективи розвитку ОП «Архітектура».
Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Стандарт вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 «Архітектура та
будівництво» затверджений наказом Міністерства освіти і науки «Про затвердження стандарту вищої освіти за
спеціальністю 191 «Архітектура і містобудування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти №808 від
16.06.2020 року (https://bit.ly/39UjQYH) передбачає досягнення таких інтегральних компетентностей як: 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.
Відповідність усіх обов’язкових освітніх компонент програмним результатам навчання, визначеним у стандарті та в
ОПП, детально охарактеризована в додатку 3 до ОП «Архітектура» (Таблиця 2. Матриця відповідності програмних
результатів навчання освітнім компонентам освітньо-професійної програми). Окрім того, ціла низка вибіркових
освітніх компонент ОПП також дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти. При
цьому, ОП має свої відмінні програмні результати навчання: демонструвати базові навички креативного та
критичного мислення; 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.
Науково-педагогічні працівники університету щорічно оновлюють зміст робочих програм навчальних
дисциплін, які викладають, із врахуванням останніх наукових і фахових досліджень в галузі архітектури і
будівництва.
Основним призначенням робочої програми навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти та
інших учасників освітнього процесу зі змістом освіти, програмними результатами навчання, критеріями та засобами
оцінювання результатів навчання. Нова редакція робочих програм всіх навчальних дисциплін обов’язково
обговорюється на засіданнях кафедр.
Досягненню результатів навчання сприяє також проведення опитувань студентів щодо їхніх побажань про
введення нових курсів та оцінки якості викладання. Дисципліни для вільного вибору студентів професійної
підготовки надають змогу здійснення поглибленої підготовки за фахом, що визначають специфіку майбутньої
діяльності, сприяють академічній мобільності майбутніх фахівців та їх особистим інтересам, дають змогу
здійснювати впровадження спеціалізацій в межах базової спеціальності з метою формування компетенцій та
практичних результатів навчання здобувача відповідно до вимог ринку праці.
Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній,
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Стандарт вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 «Архітектура та
будівництво» затверджений наказом Міністерства освіти і науки «Про затвердження стандарту вищої освіти за
спеціальністю 191 «Архітектура і містобудування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти №808 від
16.06.2020 року (https://bit.ly/39UjQYH ).

2. Структура та зміст освітньої програми
Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240
Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем
вищої освіти (за наявності)?
180
Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
60
Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Предметна область ОП належить до галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальності 19 «Архітектура та
містобудування». Теоретичний зміст полягає у вивченні специфіки проєктування за напрямами: архітектура
будівель і споруд, районне розпланування, ландшафтна архітектура, реставрація та реконструкція громадських
будівель і споруд. В основі освітнього процесу – створення об’єктів архітектури та містобудування на основі творчого
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пошуку архітектурного рішення та розроблення архітектурних проєктів будинків і споруд житлово-цивільного,
комунального, промислового та іншого призначення; архітектурно-містобудівних комплексів, інтер’єрів і
обладнання; об’єктів благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури; планування території населених
пунктів; участь у розробленні їх генеральних планів; досягнення здобувачами вищої освіти здатності комплексно
розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері архітектури та містобудування
на основі застосування основних теорій та методів формоутворення, реалізації етапів і стадій архітектурномістобудівного, архітектурно-середовищного і ландшафтного проєктування та прогнозування.
Об’єкти вивчення: будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого
призначення; їх інтер’єри та обладнання; архітектурно-містобудівні комплекси; об'єкти благоустрою, садовопаркової 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.
За освітніми компонентами та програмними результатами навчання ОПП «Архітектура» відповідає предметній
області, зокрема у сфері архітектурного проектування, комп’ютерних технологій в архітектурі, технології
будівництва, архітектурній композиції та ін. (ОК03, ОК04, ОК15, ОК16, ОК17, ОК18, ОК20, ОК24), курсові проекти,
розрахунково-графічні, курсові, кваліфікаційну роботи, практики. Лекційні заняття, що є складовою теоретичної
підготовки здобувачів, складають 26,3 % аудиторного часу. Здобувачі вищої освіти під час семінарських і
практичних занять (на які відводиться 73,7%), оволодівають загальнонауковими та специфічними методами і
технологіями у процесі виконання курсових робіт та проектів, дипломного проектування.
Методи навчання, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів ОП
подано в Таблицях 1, 3.
Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої
траєкторії?
Університет розробив цілий комплекс процедур, які дають змогу формувати для здобувачів вищої освіти
індивідуальну освітню траєкторію: створено базу вибіркових дисциплін (https://bit.ly/2YOHYp9 ), розроблено
систему факультативів, сертифікатних програм, існують програми з вивчення іноземних мов тощо
(https://kymu.edu.ua/sertyfikatni-programy/ ). Здобувачі вищої освіти мають змогу формувати індивідуальну освітню
траєкторію як через вибір навчальних дисциплін, так і можливості внутрішньої і зовнішньої мобільності,
організацію самостійної роботи. Можливість формування здобувачами вищої освіти індивідуальної освітньої
траєкторії забезпечена наявністю в освітній програмі вибіркових дисциплін (25% кредитів ЄКТС). Під час
планування індивідуальної освітньої траєкторії навчання студент навчається раціонально організовувати свій час,
працювати з комп’ютером, вивчати джерела інформації, здійснювати науково-дослідну роботу, самостійно шукати
та відбирати необхідну інформацію, опрацьовувати її, робити власні висновки та представляти їх широкій аудиторії.
В університеті можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії реалізується диференціацією навчання і
спрямуванням навчальних програм на реальні завдання і рекомендації стейкхолдерів. Студентам пропонується
індивідуальний вибір тем індивідуальних і практичних завдань, курсових і кваліфікаційних робіт (проектів)
відповідно до робочих програм дисциплін «Архітектурне проектування», «Ландшафтна архітектура», «Інтер’єр та
обладнання», «Архітектурна композиція» та ін.
Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
«Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у КиМУ», затверджене наказом
президента №184 від 23.08.2019 р. – (https://bit.ly/3txbZIq) забезпечує умови для формалізації процедури:
формування та доведення до уваги студентів переліку навчальних дисциплін для вільного вибору; здійснення
студентами вибору навчальних дисциплін із запропонованого переліку; організації подальшого вивчення обраних
дисциплін (формування мобільних груп); визнання результатів навчання за обраними дисциплінами. Кафедри, які
забезпечують викладання вибіркових дисциплін, у березні поточного року здійснюють їх перегляд на наступний рік
за участю стейкхолдерів. До 01 квітня кожного навчального року завідувачі кафедр подають до деканату факультету
будівництва та архітектури перелік дисциплін, які пропонуються для вибору студентам на наступний навчальний
рік та їх короткий опис (анотацію) (http://bit.ly/2LqKDCB ). Перелік вибіркових дисциплін розглядається на Вченій
раді факультету, після чого до 01 травня здійснюється ознайомлення студентів із порядком, термінами,
особливостями запису на вивчення запропонованих навчальних дисциплін та з умовами формування навчальних
груп для вивчення вибіркових навчальних дисциплін. Вибір дисциплін студентами здійснюється шляхом
заповнення електронної заяви через сайт університету до 15 травня поточного навчального року. На підставі
поданих заяв до 01 червня формується подання на формування груп за обраними дисциплінами. Узагальнені
результати використовуються для формування робочих навчальних планів відповідних років підготовки. Якщо
студент приступає до навчання на певному рівні вищої освіти з 01 вересня, то він може брати участь у виборі
навчальних дисциплін із циклу вільного вибору таким чином: при виборі дисциплін із переліку вибіркових
дисциплін на поточний рік – протягом перших двох тижнів навчання; при виборі окремих дисциплін з переліку
інших освітніх програм – тільки для наступного року навчання.
Студенти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших освітніх програм, а також з
переліку сертифікатних програм, запроваджених в університеті. Для кожного студента формується окремий
індивідуальний план.
Кафедри забезпечують підготовку робочих програм, методичних та організаційних матеріалів, необхідних для
вивчення вибіркових дисциплін.
Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності
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Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки
студентів ПЗВО «Київський міжнародний університет» (https://bit.ly/36O8QtY ). Проходження практичної
підготовки формує комплекс компетентностей здобувачів вищої освіти, необхідний для подальшої професійної
діяльності. Практична підготовка студентів передбачає такі види практик, як: обмірно-геодезична (освоєння методів
топографо-геодезичних робіт, які застосовуються у процесі проєктування, будівництва і експлуатації будівель і
споруд), художньо-ознайомча (ознайомлення студентів із пам’ятками архітектури, історичними та сучасними
будівлями; закріплення практичних навичок графічної фіксації архітектурних елементів оточуючого середовища),
виробнича (будівельно-технологічна) (знайомство з будівельною організацією, її структурою, методами
виробництва, будівельними засобами і прийомами зведення і реконструкцією будівель) та переддипломна
(оволодіння сучасними формами та методами архітектурного проєктування реальних об'єктів, а також збір
матеріалу для дипломного проєкту). Виходячи з потреб роботодавців, формуються цілі та завдання практичної
підготовки, визначається її змістове наповнення. Зворотній зв’язок з підприємствами здійснюється у формі наданих
відгуків на роботу здобувачів вищої освіти, тематики реального курсового і дипломного проектування.
Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП
результатам навчання ОП
ОП «Архітектура» містить сукупність дисциплін, зокрема: нормативні – «Історія України», «Історія української
культури», «Філософія», «Політологія»,; вибіркові – «Соціологія міста», «Нормативно-правове забезпечення
архітектурно-містобудівельної діяльності», «Інтелектуальна власність» та ін., факультативні курси «Університетська
освіта», «Іноземна мова за професійним спрямуванням»), які сприяють не лише набуттю професійних hardнавичок, але і соціальних soft-навичок, зокрема: формування критичного мислення; здатності навчатися впродовж
усього життя; адаптивність; соціальний інтелект. В освітньому процесі застосовуються також форми, методи і
прийоми навчання, які сприяють набуттю соціальних навичок: критичне мислення: студентські конкурси, захисти
курсових та атестаційних робіт; здатність навчатися впродовж усього життя: самоосвіта, завдання щодо пошуку
інформації, реферати, доповіді, участь у роботі науково-дослідних гуртків; креативне мислення: моделювання,
ділові ігри, кейси; адаптивність: конференції, тренінги, семінари, колоквіуми; соціальний інтелект: командні
методи навчання, робота над проєктами. Акцент саме на цих навичках зумовлений світовими тенденціями ринку
праці та специфікою предметної області ОП «Архітектура», яка характеризується необхідністю виявлення
неординарних підходів і рішень.
Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Професійні стандарти відсутні, тому зміст ОП «Архітектура» орієнтований на здобуття компетентностей
відповідно до кваліфікацій таких професій (Відповідно до Національного класифікатора видів економічної
діяльності ДК 009:2010), як архітектор, фахівець з міської та районної планіровки, дизайнер графічних робіт,
дизайнер інтер'єру, технік з архітектурного проєктування, технік-проектувальник, технік дизайнер (будівництво).
Це досягається за рахунок структури ОП, яка містить освітні компоненти: ПП02, ПП03, ПП05, ПП19, ПП22-24,
ПП28-29) спрямовані на здобуття загальних компетентностей (СК01-02, СК04-12, СК16-20), що відповідають ПРН
(ПРН01-07, ПР10-16, ПР-18-21); ПП03, ПП08-10, ПП14-19, ПП24, ПП26-27, ПП29 спрямовані на здобуття
спеціальних (фахових) компетентностей художньо-композиційного спрямування (СК01, СК03-10, СК12-13, СК16-20),
що відповідають ПРН (ПРН01, ПР04-21 ), інженерно-технічного (ПП01, ПП02, ПП04, ПП06-07, ПП11-13, ПП20-21,
ПП25, ПП28 – СК02, СК04-06,СК09-12, СК14, СК16), що відповідають ПРН (ПРН01-04, 06-08, ПР10, ПР12-20),
архітектурного проектування (ПП03, ПП12, ПП14-19, ПП19, ПП22, ПП24, ПП26, ПП29 – СК01, СК03-06, СК08-20),
що відповідають ПР01-02, ПР04-21).
Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною
роботою)?
Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу у ПЗВО «Київський міжнародний університет»
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-org-osv-protsesy.pdf ), навчальне навантаження студента
визначається кількістю облікових одиниць часу, призначених для засвоєння освітньо-професійної програми
підготовки на певному рівні вищої освіти.
Навчальний план складено з розрахунку 3 роки 10 місяців навчання, що складає 240 кредитів ЄКТС. Один
навчальний рік охоплює 60 кредитів (1800 академічних годин), 1 кредит ЄКТС складає 30 академічних годин.
Загальне навчальне навантаження охоплює час на відвідування лекційних, семінарських і практичних занять,
консультацій, практик, самостійної та індивідуальної роботи, контрольних заходів. Тижневе аудиторне
навантаження становить 26 аудиторних годин для студентів. Обсяг самостійної роботи – в межах 33,3 - 50% від
загального обсягу годин. Графік освітнього процесу студентів 1–4 курсів складається з двох навчальних семестрів. Із
урахуванням предметної області ОПП «Архітектура» навчальним планом передбачені контактні години: лекції
(26,3%), семінарські та практичні заняття (73,7%), що забезпечує програмні результати навчання, отримання
практичних навичок і вмінь, необхідних для майбутньої професійної діяльності у сфері архітектури. За
результатами опитування 97,7 % здобувачів вищої освіти відповіли про відсутність перевантаження та достатність
часу на самостійну роботу.
Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти,
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
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«Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ПЗВО «Київський міжнародний університет» схвалено
Вченою радою КиМУ (протокол № 9 від 30.04.2020 р.), введено в дію Наказом президента КиМУ №077 від
30.04.2020 р.)
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_dualnu_formu_zdobuttya_vyshchoyi_osvity.pdf ).
За ОП «Архітектура» підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється, але
запроваджуються заходи для подолання розриву між теорією і практикою з урахуванням вимог роботодавців, а
саме: залучення до проведення аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів у галузі, представників
роботодавців; організація практики виключно на базі діючих будівельних підприємств, організацій, установ;
урахування конкретних запитів підприємств щодо змісту та якості професійної освіти, що виявляється під час
проходження практики, працевлаштування випускників та зворотнього зв’язку з ними, а також опитувань
роботодавців; залучення роботодавців до перегляду змістовного наповнення ОП та навчального плану, а також
робочих навчальних програм з окремих дисциплін тощо; проходження стажування та підвищення кваліфікації
викладачів на базі діючих будівельних підприємств, організацій, установ, проєктних бюро тощо
(https://bit.ly/3ryVDgJ )

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та
вимоги до вступників ОП
https://kymu.edu.ua/pravila-priyomu-do-kiivskogo-mizhnarodnogo-universitetu/
Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
Прийом на навчання здійснюється на підставі Правил прийому до Київського міжнародного університету
(http://bit.ly/2N2aXDz ), розроблених відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти на 2021
рік», затверджених наказом МОН №1274 від 15.10.2020 р.
На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за
результатами ЗНО з урахуванням середнього балу документа про повну загальну середню освіту та з урахуванням
балів за особливі успіхи. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на
перший курс зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання з трьох конкурсних
предметів. Перший конкурсний предмет – українська мова і література, другий конкурсний предмет - математика,
третій конкурсний предмет – творчий конкурс. Конкурсний бал розраховується як сума балів зовнішнього
незалежного оцінювання з першого та другого предметів і оцінки за творчим конкурсом, помноженої на невід’ємні
вагові коефіцієнти.
Основною метою проведення творчого конкурсу є виявлення загального рівня підготовки абітурієнтів, а також
визначення їх творчого потенціалу та схильності до архітектурної спеціальності (https://bit.ly/3cNkvgr ). Вступ на
другий курс на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти здійснюється за результатами фахового вступного
випробування.
Щорічно формуються або переглядаються програми вступних випробувань та затверджуються Вченою Радою.
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Питання визнання результатів навчання, здобутих у інших ЗВО, регулюється «Положенням про порядок реалізації
права на академічну мобільність учасників освітнього процесу у ПЗВО «Київський міжнародний університет»
(https://bit.ly/3pQcv1T ) та «Положенням про порядок перезарахування результатів навчання у ПЗВО «Київський
міжнародний університет» (https://bit.ly/3aJ1WXU ). Ці положення регламентують організацію академічної
мобільності здобувачів вищої освіти, а також науково-педагогічних працівників та інших учасників освітнього
процесу, які реалізують право на академічну мобільність у ПЗВО «Київський міжнародний університет».
Положення встановлюють порядок перезарахування результатів навчання за умови використання інших кредитних
систем на основі здійснення експертного оцінювання і визнання навчальних досягнень, кваліфікацій Учасника
шляхом автоматичного трансферу кредитів посередництвом використання EGRACONS (Egracons Grade Conversion
System – Європейська система переведення оцінок).
Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, розглядається деканом факультету і навчальним
відділом на підставі порівняльного аналізу освітніх програм і навчальних планів та передається на узгодження
проректору з навчально-виховної роботи. У разі можливості визнання результатів навчання, отриманих в інших
ЗВО, виноситься рішення умов зарахування на ОП (складання академічної різниці, проходження практики тощо).
Вся інформація доводиться до відома здобувачів вищої освіти.
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
такі були)?
В університеті існує практика перезарахування і визнання досягнень за результатами мобільності учасників
освітнього процесу під час переведення з іншого ЗВО на підставі Академічної довідки. Перезарахування результатів
навчання з навчальних дисциплін проводився на підставі порівняння навчальних планів за спеціальністю.
Перезарахування форм підсумкового контролю здійснювався за шкалою ЄКТС та переведенням у національну
шкалу.
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Іншим прикладом визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО є прийом на навчання на підставі
раніше здобутого ступеня вищої освіти відповідно до правил прийому в КиМУ (Забарна І.І, Домарецька А.М.,
Сукненко А.С. зараховані на 3 курс на підставі раніше здобутого ступеня вищої освіти в Київському коледжі
будівництва, архітектури та дизайну; Шевченко Є.Г. – на 3 курс з Остерського коледжу будівництва та дизайну;
Пустовар В.О. – на 3 курс з Черкаського художньо-технологічного коледжу).
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього
процесу?
Механізм визнання результатів неформальної освіти передбачений «Положенням про порядок визнання
результатів навчання, здобутого у формі неформальної освіти» (https://bit.ly/3q8utNr ).
Право на визнання результатів навчання у неформальній освіті поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти.
Визнання результатів навчання у неформальній освіті дозволяється для дисциплін, які починають викладатися з
другого семестру. При цьому визнання результатів проводиться у семестрі, який передує семестру, в якому згідно з
навчальним планом конкретної освітньої програми (ОП) передбачено вивчення дисципліни, що перезараховується.
На сайті університету представлено сертифікатні програми (https://kymu.edu.ua/sertyfikatni-programy/ ), результати
проходження яких можуть бути визнані як результати вивчення вибіркових дисциплін.
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
такі були)
В університеті діють сертифікатні програми, зі змістом яких можна ознайомитися на сайті університету
(https://kymu.edu.ua/sertyfikovani-programy/). Вибір сертифікатної програми і успішне її проходження (як приклад
неформальної освіти) може бути зараховано як результат однієї з вибіркових дисциплін (за бажанням студента). У
2019-2020 навчальному році на ОП «Архітектура» скористалися такою можливістю 2 студенти (Арутюнян Л.Ю.,
студент 3 курсу: сертифікатна програма «Управління IT-проектами»; Строкач В.О., студентка 3 курсу: сертифікатна
програма «Підприємницький Startup»). У 2020-21 навчальному році подали заявки
студенти 3 Грищук В.І. та Дан Н.Н. на програму «Управління IT-проектами».

4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Заявлені в ОП цілі та програмні результати навчання досягаються через застосування традиційних та інноваційних
навчальних прийомів та методик. Вивчення освітніх компонентів здійснюється із застосуванням різних методів
навчання, передбачених «Положенням про організацію освітнього процесу у ПЗВО «Київський міжнародний
університет» (https://cutt.ly/sjPwoeM ). В освітньому процесі використовуються інтерактивні та мультимедійні
лекції, лекції-екскурсії, лекції проблемного характеру, case-study, мозковий-штурм, застосовуються технології
архітектурно-містобудівного проєктування; методи логічного, графічного, комп’ютерного моделювання об’єктів
архітектури та містобудування; макетування; технології натурних обстежень об’єктів архітектури та містобудування
та ін. Навчання на ОП включає самостійну роботу, що передбачає закріплення набутих знань через виконання
індивідуальних завдань та проектів. Навчання на різних етапах супроводжується застосуванням новітніх
інформаційних і мультимедійних технологій та комп'ютерних засобів. В робочих програмах навчальних дисциплін
окремо для кожного освітнього компоненту зазначені пояснення відповідності застосованих методик програмним
результатам. Залежно від змісту та особливостей кожної освітньої компоненти для вибору методів навчання
застосовується диференційований підхід.
У Таблиці 3 подано матрицю відповідності кожного ОК методам навчання і оцінювання ПРН. Методи навчання
враховують особливості теоретичних знань та практичних навичок у сфері архітектурного проектування.
Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Студент за вимогами студентоцентрованого підходу є суб’єктом освітньо-наукової діяльності в ціннісно-культурному
середовищі університету. Замість пасивного сприйняття та запам'ятовування навчальної інформації студент стає
активним учасником процесу, здатним ефективно виконувати поставлені навчальні і практичні завдання.
Навчання, орієнтоване на вихід (output-oriented study) передбачає формулювання тих ключових понять, які повинен
знати, розуміти, бути здатним продемонструвати студент після завершення навчання, що й закладено в змістове
наповнення ОПП. Водночас важливим є оптимальне застосування форм, методів навчання і викладання (таблиця
3). За результатами опитування 97,7 % здобувачів вищої освіти відповіли про відсутність перевантаження та
достатність часу на самостійну роботу. Про рівень задоволеності студентів методами навчання і викладання свідчать
результати щорічних опитувань, за результатами яких визначено: задоволеність організацією освітнього процесу –
95,3%, задоволеність можливостями наукового зростання – 76,7%, творчого зростання – 90,7% задоволеність якістю
освітньої підготовки, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки в університеті – 88,4%, задоволення
респондентів використанням активних та інтерактивних методів навчання – 83,7), організація практичної
підготовки задовольняє 90,6%. Аналіз ситуацій вагомо впливає на професіоналізацію здобувачів освіти, сприяє їх
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професійному становленню, формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання та подальшої практичної
діяльності.
Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП
принципам академічної свободи
Для здобувачів ОПП «Архітектура» і науково-педагогічних працівників забезпечується академічна свобода, яка
полягає у самостійності та незалежності учасників освітнього процесу і здійснюється на принципах свободи слова і
творчості, поширення знань та інформації, проведення і впровадження результатів наукових досліджень. Вільний
вибір методів навчання і викладання на ОП «Архітектура» виражається через:
свободу досліджень – учасники освітнього процесу мають право вільно обирати напрями і методологію власних
наукових пошуків, порушувати будь-які проблеми, здійснювати широку апробацію здобутих результатів наукових
розвідок;
свободу викладання – викладач вільний від інституційної цензури, може мати власну думку, незалежну від установи,
в якій він працює, має право брати участь у професійних або академічних органах. Викладач самостійно визначає,
як саме читати лекцію, практичне чи іншого типу заняття, обирати навчальні матеріали, методи, формати викладу.
Водночас принципи академічної свободи не заперечують підзвітності викладачів закладу;
свободу научіння (отримання знання) – студент має право здобувати знання відповідно до своїх потреб та
інтелектуальних запитів, обирати навчальний курс, форми навчання. Він може висловлювати під час занять власну
думку та міркування.
Здобувачі мають змогу вибору певних компонентів ОП на навчання одночасно за декількома освітніми програмами
в університеті, що є запорукою академічної мобільності здобувачів (у т.ч. міжнародної).
Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей,
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих
освітніх компонентів *
Здобувачі вищої освіти у ПЗВО «Київський міжнародний університет» на початку навчального року знайомляться з
стратегією розвитку університету, освітньо-професійною програмою, інформацією щодо цілей, змісту та очікуваних
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. Інформація щодо
цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх
компонентів висвітлена у робочих навчальних програмах дисциплін та в «Положенні про рейтингову систему
оцінювання набутих студентом знань та вмінь у КиМУ», затверджене наказом президента №181 від 22.08.2019 р.
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_reytynhovu_systemu_otsinyuvannya_nabutykh_studentom_zn
an_ta_vmin.pdf ). Здобувачам ОП «Архітектура» ця інформація надається на першому занятті з кожної дисципліни
та факультативному курсі «Університетська освіта». В електронній бібліотеці та на сайті КиМУ є інформація з
кожної дисципліни у вигляді робочої навчальної програми
(https://drive.google.com/drive/folders/1JkiOsLghJc2GiTJb9tspd88azvceNLwy ). Доступ до інформаційних ресурсів
щодо освітньої діяльності в КиМУ є вільний та безоплатний. Графіки освітнього процесу та розклади атестаційних
тижнів представлено у паперовому вигляді на інформаційних стендах та на сайті університету.
Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП проходить три рівні:
І – організаційний – вирішення студентами простих кейсів, проведення групових дослідницьких мініпроєктів,
організація роботи гуртків і проблемних груп за фахом; презентації наукових досліджень із метою залучення
здобувачів освіти до науково-дослідної роботи; апробація результатів студентських наукових досліджень у форматі
круглих столів, студентських конференцій (щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій здобувачів
освіти і молодих учених КиМУ), Всеукраїнських наукових конкурсів і олімпіад; інтелектуальних проєктів, круглих
столів, тренінгів, диспутів тощо. Одержані результати знаходять відображення у наукових статтях і тезах
(https://kymu.edu.ua/kafedra-budivnitstva-ta-arkhitekturi/ та https://kymu.edu.ua/naukovi-zakhodi-v-kimu/ ). Участь у
СНТ здобувачів освіти і молодих учених сприяє самовдосконаленню і самореалізації майбутніх фахівців.
ІІ рівень – змістовно-методичний – оновлення тематики курсових, кваліфікаційних робіт (проєктів)
відповідно до напряму науково-дослідної роботи кафедри будівництва і архітектури; застосування дослідницькопошукових методів (індивідуальної та/або групової дослідницької, проєктної, творчої, самостійної роботи);
запровадження в межах навчальних дисциплін нових форм організації науково-дослідної діяльності, що формують
наукове та критичне мислення. Науково-педагогічні працівники кафедри проводять актуальні різнопланові наукові
дослідження у сферах типології та розвитку сучасної архітектури, збереження та пристосування історичної
архітектури та містобудування, що є основою для формування унікальних індивідуальних тематик для дипломного
та курсового проектування здобувачів. На цій основі сформовано вагому базу затребуваних архітектурних проектів у
напрямах: рекреаційні споруди і комплекси, сакральна архітектура, громадські споруди, реконструкція, реставрація
та пристосування цінних історичних комплексів, житлове будівництво та енергоощадна архітектура, архітектура
промислових комплексів, дизайн архітектурного середовища тощо.
ІІІ рівень – інформаційний – проведення методологічних семінарів для НПП, інформаційних занять із метою
формування у студентів навичок роботи з наукометричними базами даних; розроблення методичних рекомендацій;
використання студентами внутрішніх електронних інформаційних ресурсів Університету під час написання
кваліфікаційних і наукових робіт; доповнення навчального портфоліо студента матеріалами, що відображають його
наукові здобутки тощо.
Ефективними видами студентської НДР є також: виконання дослідних завдань під час проходження різних
видів практик; постійні зустрічі та проведення презентаційних лекцій; професійних тенінгів, круглих столів з
роботодавцями, стейкхолдерами, провідними фахівцями та експертами галузі тощо
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https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/portfolio_fak_bud_i_arch.pdf
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
З урахуванням потреб професійної підготовки і запитів стейкхолдерів, викладачі щорічно оновлюють змістове
наповнення робочих навчальних програм, враховуючи доступні для студентів навчально-наукові публікації в галузі
архітектури, містобудування та будівництва, дисертаційні дослідження.
Результати НДР викладачів кафедри будівництва та архітектури імплементуються в освітній процес, оновлюється
змістово-технологічне забезпечення фахових дисциплін, зокрема:
- у навчальній дисципліні «Історія архітектури та містобудування» оновлено зміст тем: «Архітектура давньоруської
держави періоду Київської Русі (Х – ХІVст.)», «Основи нових архітектурних парадигм ХХ - ХХІ ст.», «Принципи
екологічної архітектури, основні еко-напрямки», «Містобудівна футурологія А.Сент–Еліа та Т.Гарньє»; «Є.Говард
та ідеї міста–саду»; «Хмарочоси в структурі міст» на основі досліджень викладачів, представлених на
Міжнародна науково – практичних конференціях, проведених в КиМУ; введено модуль «Особливості формування
архітектури православних храмів» (акт впровадження результатів наукових досліджень: канд. архіт., доц. Русевич
Т.В. стаття «Мова архітектури православного храму – канон чи простір»);
- до навчальних дисциплін «Соціологія міста» введено тему: «Особливості проєктування міського середовища» (акт
впровадження результатів: канд. архіт., доц. Тимошенко М.М. стаття «Пневматичні об’єкти в дизайні міського
архітектурного середовища»);
- у навчальній дисципліні «Основи геодезії» під час проведення занять використовуються результати НДР у темах:
«Види зйомок», «Сучасні геоінформаційні технології в геодезичній галузі» (Акт впровадження результатів
наукових досліджень: Бойко О.Л. – статті «Концептуальні засади ВІМ/GIS інтеграції геопросторових даних
аеропортів, отриманих лазерним скануванням»).
На засіданнях кафедри заслуховувалися питання про рекомендації до друку наукових статей, монографій,
навчальних посібників, а саме: «Композиція» (укл.: Чемакіна О.В., Грабовчак В.В., Бутик М.В.); «Інженерне
обладнання будівель» (укладачі: Чемакіна О.В., Кузьмін О.В., Шуваєва О.Ю); Методичні вказівки з архітектурного
проєктування для самостійної роботи «Вивчення теорії класичних архітектурних форм» (укл.: Чемакіна О.В.,
Запорожченко О.Ю., Бутик М.В); Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з архітектурного
проєктування “Вивчення класичних архітектурних форм” (укл.: Чемакіна О.В., Запорожченко О.Ю., Бутик М.В.);
Методичні вказівки для виконання практичного завдання з курсу «Архітектурна графіка» (укладачі: Чемакіна О.В.,
Дриженко В.О., Бутик М.В.); Методичні вказівки для виконання практичного завдання з курсу «Композиція»,
«Основи об’ємно-просторової композиції» (укл.: Чемакіна О.В., Тимошенко М.М., Бутик М.В.); Методичні вказівки
до виконання завдань із малюнку з натури геометричних тіл (укл.: Чемакіна О.В., Бутик М.В.).
Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Інтернаціоналізація діяльності КиМУ регулюється Стратегією розвитку Університету на 2019–2025 рр.
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/document_11.pdf) та Програмою міжнародного співробітництва КиМУ
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/prohrama_mizhnarodnoho_spivrobitnytstva.pdf ). Університет має 15 договорів
про співпрацю з іноземними університетами-партнерами (https://kymu.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist-kimu/),
зокрема в межах ОП «Архітектура» з Сопотською Вищою Школою (SSW, Польща). У 2020 році факультет
будівництва та архітектури КиМУ спільно з ЗВО-партнером – Сопотською вищою школою (Польща) - взяв участь у
Міжнародному фестивалі відкритих архітектурних досліджень (FOPA) (http://bit.ly/2MII3Zn ). Ознайомлення
здобувачів вищої освіти зі світовими науковими досягненнями здійснюється під час вивчення таких дисциплін:
«Архітектурне матеріалознавство» – новітні матеріали та вироби, що застосовуються для вирішення різних
архітектурно-будівельних задач; «Архітектурні конструкції» – новітні конструктивні рішення, які
використовуються сьогодні технічно розвинутими країнами; «Архітектурне проєктування» – вивчення сучасних
архітектурно-планувальних і об’ємно-просторових рішень в інших країнах у процесі проєктування об’єктів різного
функціонального призначення; «Історія архітектури та містобудування» – ознайомлення з сучасними тенденціями
розвитку світової архітектури. Науково-педагогічні працівники університету беруть участь у міжнародних проектах
Erasmus + (KA1) (https://kymu.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist-kimu/ ).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють
перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у ПЗВО «Київський міжнародний університет»
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-org-osv-protsesy.pdf) форми контрольних заходів із
навчальних дисциплін відображено в освітній програмі та навчальному плані, робочих навчальних програмах.
Інструментом контрольних заходів є рейтингове оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти
відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь у КиМУ»,
затверджене наказом президента №181 від 22.08.2019 р.
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_reytynhovu_systemu_otsinyuvannya_nabutykh_studentom_zn
an_ta_vmin.pdf ). В основу рейтингової системи оцінювання успішності здобувачів вищої освіти покладено поточний
і семестровий контроль, які є системою накопичення рейтингових балів здобувачів вищої освіти у процесі навчання.
Визначено максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу з урахуванням відповідних рівнів
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набутих здобувачами знань.
Форми контрольних заходів і критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, доступними,
дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього
компонента та ОП «Архітектура» загалом. Правила проведення контрольних заходів забезпечують об’єктивність
екзаменаторів, зокрема охоплюють процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають
порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно
дотримуються під час реалізації ОП «Архітектура».
Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Чіткість і прозорість форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої
освіти забезпечується шляхом відображення відповідної інформації у навчально-методичних матеріалах до
дисциплін (навчально-методичних комплексах, робочих програмах).
Згідно з матрицею відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та
оцінювання (Таблиця 3) на ОПП «Архітектура» використовуються такі методи контролю, як: усне та письмове
опитування, перевірка самостійної роботи, контроль за виконанням індивідуальних завдань (курсових проєктів,
графічних робіт), тестування (закритої і відкритої форми), практичний контроль, самоконтроль, модульний
(рубіжний) контроль, підсумковий модульний контроль, іспит або залік, підсумкова атестація. На практичних
заняттях використовується усний та письмовий контроль рівня оволодіння студентами теоретичного матеріалу. За
рівнем пізнавальної активності для перевірки розроблено репродуктивні, реконструктивні, ситуативні та проблемні
запитання.
Під час проведення практичних занять та з проходженням різних видів практики здійснюється контроль за
оволодінням студентами системою практичних професійних умінь і навичок, застосуванням теоретичних основ
практичної діяльності майбутнього архітектора. Метод самооцінки передбачає критичне ставлення здобувача освіти
до своїх здібностей та можливостей, об’єктивно оцінювати досягнуті результати.
Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Здобувач вищої освіти може самостійно ознайомитися з інформацією про форми контрольних заходів до початку
вивчення дисципліни, яка міститься на інформаційних стендах факультету/сайті університету (в ОПП
(https://bit.ly/3cMb0hv ), робочих навчальних програмах
(https://drive.google.com/drive/folders/1JkiOsLghJc2GiTJb9tspd88azvceNLwy ). Інформація про форми контрольних
заходів та критерії оцінювання надається викладачем на першому занятті з навчальної дисципліни. Графік
проведення екзаменаційної сесії та підсумкової атестації представлений в структурі навчального року на сайті
університету (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/document_22_2020.pdf). Крім того, про систему оцінювання в
КиМУ здобувачі вищої освіти дізнаються на перших заняттях факультативного курсу «Університетська освіта».
Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти
(за наявності)?
Атестація здобувачів вищої освіти ОП «Архітектура» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної
роботи у вигляді архітектурного проєкту з пояснювальною запискою. Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання
складної спеціалізованої творчої задачі або вирішення практичної проблеми у сфері архітектури та містобудування.
Захист роботи відбувається публічно.
Строк і тривалість проведення атестації здобувачів визначається графіком освітнього процесу та регулюються
нормативно-правовими документами університету.
Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедуру проведення контрольних заходів подано в «Положенні про організацію освітнього процесу в ПЗВО
«Київський міжнародний університет» (https://bit.ly/3pZjAgD), «Положенні про внутрішню систему забезпечення
якості освіти в ПЗВО «Київський міжнародний університет», (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-provnytrishny-systemy.pdf ), «Положенні про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь у
КиМУ»,
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_reytynhovu_systemu_otsinyuvannya_nabutykh_studentom_zn
an_ta_vmin.pdf), «Положенні про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ПЗВО
«Київський міжнародний університет», (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/document_8.pdf).
Відповідно до затвердженого навчального плану розробляється робочий навчальний план на кожний навчальний
рік, який є основою для складання графіку освітнього процесу, відображає календарні строки окремих етапів
освітнього процесу, в т. ч. контрольних заходів. Кожна навчальна програма містить критерії оцінювання результатів
навчання здобувачів вищої освіти за кожним модулем, індивідуальним завданням, підсумковим контролем.
Для проведення атестації здобувачів вищої освіти створюються екзаменаційні комісії, персональний склад яких
затверджується наказом президента КиМУ. Графік проведення державної підсумкової атестації затверджується
також наказом президента та розміщується на інформаційних стендах університету.
Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних
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процедур на ОП
Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ПЗВО «Київський міжнародний університет» прозорість,
неупередженість оцінювання досягнень студентів є одним із принципів забезпечення якості освітнього процесу.
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується: рівними умовами для всіх здобувачів (тривалість контрольного заходу,
його зміст та кількість завдань, механізм підрахунку результатів тощо) і відкритістю інформації про умови
проведення контрольних заходів та єдиними критеріями оцінювання. Встановлені єдині правила перездачі
контрольних заходів, оскарження результатів атестації. Для об’єктивності проведення захисту матеріалів практики
створюється комісія у складі трьох викладачів кафедри. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляції студентів
створюється апеляційна комісія, до якої входить проректор з навчально-виховної роботи, декан факультету,
завідувач кафедри, викладач, представник органів студентського самоврядування. Студент, який не погоджується з
оцінкою, має право звернутися до екзаменатора і отримати обґрунтоване пояснення. У випадку незгоди студента з
рішенням, він може звернутися з письмовою апеляцією до декана факультету. В результаті розгляду апеляції оцінка
студента не може бути зменшена, а тільки залишена без збільшення. Випадків оскарження результатів контрольних
заходів, а також конфлікту інтересів не було.
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів?
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в ПЗВО «Київський міжнародний університет»,
затвердженим наказом президента №256 від 30.08.2019 р. (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-proorg-osv-protsesy.pdf ), «Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ПЗВО «Київський
міжнародний університет», затверджене наказом президента №333 від 03.12.2018 р.
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-vnytrishny-systemy.pdf ), «Положенням про рейтингову
систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь у КиМУ», затвердженим наказом президента №181 від
22.08.2019 р.
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_reytynhovu_systemu_otsinyuvannya_nabutykh_studentom_zn
an_ta_vmin.pdf ) здобувачам вищої освіти, які в день, визначений за розкладом складання контрольного заходу,
виставлено незадовільну оцінку або позначку «не з’явилися», надається право на повторне складання екзамену або
заліку впродовж двох перших тижнів наступного семестру за індивідуальним графіком ліквідації академічної
заборгованості. Перескладання екзаменів із кожної навчальної дисципліни допускається не більше двох разів: один
раз – провідному лектору, другий – комісії, яка створюється розпорядженням декана факультету будівництва та
архітектури. Здобувач вищої освіти може бути недопущеним до перескладання екзамену з дисципліни, доки він не
виконає всі види робіт, передбачені з цієї дисципліни робочою програмою на семестр.
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Відповідно до «Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю» ( https://bit.ly/2N483Ol ) здобувач
вищої освіти має право на оскарження дій науково-педагогічних працівників університету. У випадку незгоди з
оцінкою здобувач має право подати апеляційну заяву. Апеляційна заява подається після оприлюднення оцінок із
обов’язковим повідомленням завідувача кафедри будівництва та архітектури і декана факультету. У випадку
надходження апеляційної заяви наказом президента КиМУ для її розгляду створюється комісія. До складу комісії
входять проректор із навчально-виховної роботи, декан факультету, завідувач і викладач кафедри, представник
органів студентського самоврядування. Комісія розглядає апеляційні заяви щодо порушення процедури проведення
контрольних заходів упродовж трьох календарних днів після їх подання. За наслідками розгляду апеляції комісія
приймає одне з двох рішень: «Виставлена оцінка з дисципліни (назва дисципліни) відповідає рівню і якості
виконаної роботи та не змінюється» або «Виставлена оцінка з дисципліни (назва дисципліни) не відповідає рівню і
якості виконаної роботи та збільшується на … балів» (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи
оцінювання знань). Рішення апеляційної комісії доводиться до відома студента, який підтверджує це особистим
підписом у протоколі засідання апеляційної комісії.
Впродовж періоду здійснення освітньої діяльності випадків оскарження процедури та результатів проведення
контрольних заходів серед здобувачів ОПП не зафіксовано.
Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності у КиМУ знайшли відображення у таких
нормативно- правових документах, як:
Положення про протидію академічному плагіату, затверджене наказом президента №196 від 27.08.2019 р.
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_protydiyu_akademichnoho_plahiatu.pdf ); Кодекс академічної
доброчесності в ПЗВО «Київський міжнародний університет», затверджене наказом президента № 481 від
28.11.2019 р. (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/code_of_academic_integrity.pdf ); «Антикорупційна програма
ПЗВО «Київський міжнародний університет», затверджена наказом президента №336 від 16.09.2019 р.
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/anticorruption.pdf ). Ці документи спрямовані на підтримку ефективної
системи дотримання академічної доброчесності, яка поширюється на наукові та навчально-методичні праці
учасників освітнього процесу, атестаційні, курсові роботи здобувачів ступенів вищої освіти бакалавр
Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням
академічної доброчесності?
Перевірці на академічний плагіат підлягають рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій наукових
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журналів або оргкомітетів конференцій, семінарів тощо, на етапі подання роботи автором до розгляду для
публікації. Згідно з «Положення про протидію академічному плагіату»
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_protydiyu_akademichnoho_plahiatu.pdf) для протидії
академічному плагіату використовується онлайн-сервіс StrikePlagiarism.com. Завдяки поєднанню сучасних
технологій StrikePlagiarism допомагає підвищити якість оригінальних текстів за рахунок упровадження принципів
академічної доброчесності в університетську культуру та поліпшення академічної мотивації студентів і викладачів.
Цей онлайн-сервіс здатен на автоматичне визначення заміни символів і літер в тексті, а також на зворотну
автоматичну підстановку в текст правильних символів і пошук на плагіат модифікованої версії. За результатами
перевірки складається звіт, у якому виділено плагіат, посилання та цитати, джерела плагіату. Здобувачі за
встановленою формою заповнюють заяву, якою підтверджується факт відсутності у письмовій роботі запозичень,
про інформованість щодо можливих санкцій у випадку виявлення фактів плагіату. У разі негативного висновку
онлайн-сервісу StrikePlagiarism робота повертається на доопрацювання.
Випадків виявлення порушень академічної доброчесності на ОП «Архітектура» не було зареєстровано.
Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів у КиМУ надається консультування щодо вимог із
написання письмових робіт із наголошенням на принципи самостійності, коректного використання інформації з
інших джерел та уникання плагіату, а також правил опису джерел і оформлення цитувань. Згідно з «Положенням
про організацію освітнього процесу у ПЗВО «Київський міжнародний університет», затвердженим наказом
президента №256 від 30.08.2019 р. (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-org-osv-protsesy.pdf ),
запобігання академічного плагіату передбачає: розроблення та розповсюдження методичних матеріалів із
визначенням вимог щодо належного оформлення посилань на використані джерела; ознайомлення осіб, які
навчаються, з документами, що регламентують запобігання академічного плагіату; розміщення на веб-сайтах
періодичних видань університету викладу етичних норм публікації та рецензування статей.
Всебічне сприяння підвищенню академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу позитивно
впливає на престиж закладу вищої освіти, його кадровий склад, підвищує рейтинг у системі вищої освіти України,
що забезпечує на ринку освітніх послуг для потенційних здобувачів привабливість університету.
Для здобувачів вищої освіти ОПП «Архітектура» така інформація надається в межах вивчення всіх навчальних
дисциплін.
Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
За порушення академічної доброчесності науково-педагогічні працівники ЗВО можуть бути притягнені до
академічної дисциплінарної та іншої відповідальності, передбаченої чинним законодавством, види якої
визначаються «Положенням про протидію академічному плагіату» (https://bit.ly/2O8KAfz ) «Кодексом академічної
доброчесності в ПЗВО «Київський міжнародний університет» (https://bit.ly/3cT8PJf ). Виявлення фактів плагіату в
працях викладачів враховується під час продовження контракту. Встановлення академічного плагіату в
опублікованих працях є підставою для заборони автору включати такі праці у перелік науково-методичних
публікацій.
Згідно з п. 6 ст. 42 Закону України «Про освіту» за порушення академічної доброчесності здобувачі освіти
можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності, як: повторне проходження оцінювання (контрольна
робота, іспит, залік тощо) чи відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування з Університету
(крім осіб, які здобувають загальну середню освіту); позбавлення пільг, наданих Університетом з оплати навчання.
До здобувачів освіти можуть застосовуватися і такі заходи впливу, як: зниження результатів оцінювання роботи,
попередження тощо.
Здобувачі ОПП «Архітектура» ознайомлені з процедурою перевірки робіт на академічний плагіат і можливими
санкціями за негативного результату такою перевіркою.

6. Людські ресурси
Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх
професіоналізму?
Конкурсний добір викладачів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників в КиМУ ґрунтується
на чинних нормативно-правових документах: законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуті КиМУ,
«Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних
працівників ПЗВО «Київський міжнародний університет» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)»,
затверджене наказом президента №224 від 30.08.2019 р.
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_obrannya_npp.pdf ).
Головною метою конкурсу є добір науково-педагогічних працівників, які найбільше відповідають установленим
критеріям, а саме: високі моральні якості, відповідний фізичний та психічний стан здоров’я, повна вища освіта,
відповідний рівень професійної підготовки, підтверджений показниками наукової та професійної активності.
Розгляд документів претендентів на заміщення вакантних посад здійснюється конкурсною комісією університету,
склад якої затверджується наказом президента КиМУ. Обговорення кандидатур претендентів, за необхідності,
попередньо здійснюється трудовим колективом кафедри, факультету та оформлюється протоколом. Предметом
обговорення можуть бути: звіт про роботу за попередній період, програми розвитку підрозділу, аналіз проведених
пробних лекцій, практичних занять. На посади науково-педагогічних працівників за конкурсом обираються особи,
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які мають науковий ступінь або вчене звання, ступінь магістра (спеціаліста).
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу
Основними напрямами взаємодії КиМУ з роботодавцями є: професійно-практична підготовка студентів, стажування
викладачів; модернізація матеріально-технічного оснащення університету; працевлаштування випускників
університету; моніторинг ОП і визначення перспективних напрямів розвитку; освітні та наукові проєкти, спрямовані
на підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів і впровадження інноваційних технологій, майстер-класи,
фахові зустрічі (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/portfolio_fak_bud_i_arch.pdf ).
З метою підвищення якості ОП «Архітектура» до організації та реалізації освітнього процесу залучаються
представники від роботодавців і баз практичної підготовки, зокрема: Архітектурної палати Національної спілки
архітекторів України, ТОВ ЛІРА САПР, Державного науково-дослідного інституту ПАТ «ГІПРОцивільпромбуд»,
Українського державного науково-дослідного інституту УкрНДІпроектреставрація», ТОВ «НПК «Місто України»,
ТОВ «Консалт плюс Україна», Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, ТОВ
«Інститут «Білоцерківцивільпроект», ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного
будівництва «УкрНДПІцивільбуд», Національного заповідника «Софія Київська».
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
КиМУ активно залучає до проведення майстер-класів, круглих столів, тренінгів, тематичних семінарів, аудиторних
занять за ОПП «Архітектура» професіоналів-практиків, експертів у галузі архітектури, представників роботодавців,
наприклад: професор кафедри архітектури ФАБД, кандидат архітектури, Лауреат Державної премії України в галузі
архітектури Буравченко С.Г. «Проблеми і методи регулювання архітектурного образу історичних міст, що
розвиваються (на прикладі зарубіжних країн і Києва)»; професор кафедри основ архітектури, містобудування та
дизайну Авдєєва М.С. «Взаємозв'язок теорії ордерної системи грецької та римської класики з розв'язанням задач
архітектурного проєктування»; зустріч студентів-архітекторів з видатним архітектором, генеральним директором
ДП «Проектний інститут Державного управління справами», академіком Адаменко С.М.; відвідування і
обговорення зі студентами виставки народної художниці України, лауреата Державної премії, академіком Ралко
М.О.; відкрита лекція Голови Архітектурної палати України кандидата архітектури Чижевського О.П. «Роль НСАУ в
сучасній архітектурній освіті»; лекція - бесіда кандидата архітектури, доцента НАОМА Київської державної академії
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука Кравченко О.В. «Символіка архітектурних
споруд у геральдиці України»; лекція-тренінг на базі факультету будівництва та архітектури КиМУ за участю
провідної компанії "Капарол Україна"; лекція-тренінг: «Інсталяційні системи KAN-therm» https://bit.ly/3ryVDgJ
Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні
приклади такого сприяння
Університет сприяє розвиткові викладачів шляхом проведення підвищення кваліфікації та стажування, залучення
до участі у фахових тренінгових програмах та семінарах. В КиМУ діє «Освітня програма професійного розвитку
(підвищення кваліфікації) викладачів ПЗВО «Київський міжнародний університет» (https://bit.ly/3jpzz51 ), метою
якої є розвиток професійно-наукової, інформаційної, методологічної культури наукового пошуку, педагогічної
майстерності, необхідних для професійної комунікації, науково-професійної і викладацької діяльності. Система
сприяння розвитку науково-педагогічного працівника як науковця включає: фінансування відряджень на участь у
конференціях, семінарах тощо: наприклад, Омельяненко М.В. – відрядження до Куявсько-Поморській вищій школі
у Бидгощі (Польща) (2017, 2018 р.); друк за кошт університету посібників, курсів лекцій, наприклад: Вірченко С.П.,
Коллє Г.Г., Обухов А.В. Шуваєва-Нечипорук О.Ю. Інженерна геодезія (загальний курс): навчальний посібник;
навчальний посібник «Композиція» (укладачі: Чемакіна О.В., Грабовчак В.В., Бутик М.В.); навчальний посібник
«Інженерне обладнання будівель» (укладачі: Моркляник Б.В., Чемакіна О.В., Кузьмін О.В.); Методичні вказівки до
вивчення дисциплін; конспекти лекцій тощо; преміювання.
Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Система заходів стимулювання розвитку викладацької майстерності працівників КиМУ регламентується
«Положенням про преміювання за наукову активність науково-педагогічних і педагогічних працівників ПЗВО
«Київський міжнародний університет» (https://bit.ly/3pQdu25 ) та «Положенням про рейтингове оцінювання
професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Університету» https://bit.ly/2YOJCHl.
Керівництво університету проводить роз’яснювальну політику щодо усвідомлення перспектив професійної
діяльності, пов’язаною з їх соціальною значущістю і статусом, матеріальними, соціальними умовами праці,
можливостями особистісного зростання і самореалізації. КиМУ використовує такі заходи матеріального та
нематеріального заохочення: фінансує відрядження при проходженні стажування та підвищення кваліфікації;
організовує відкриті лекції, майстер-класи, тренінги; підтримує викладання лекцій в інших ЗВО, особливо за
кордоном; сплачує надбавки за викладання фахових предметів англійською мовою; нагороджує подяками,
почесними грамотами, клопоче про відзнаку викладачів на регіональному та державному рівнях, тощо. Рівень
викладацької майстерності береться до уваги конкурсною комісією КиМУ під час прийняття рішення щодо
продовження трудових відносин, заміщення вакантної посади науково-педагогічних працівників, враховуючи
результати моніторингу рівня професіоналізму викладачів (http://bit.ly/3pVhgYb ).
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7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Фінансові та матеріально-технічні ресурси (забезпеченість власними приміщеннями для проведення навчальних
занять та контрольних заходів, в т.ч. спеціалізованих; інформаційними ресурсами та мультимедійним обладнанням;
наявність соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки, в т.ч. читальної, актової та спортивної зал, пунктів
харчування, стадіону, медичного пункту; гуртожитку тощо) https://bit.ly/2YT4IEw, навчально-методичне
забезпечення гарантують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання.
Університет забезпечує безкоштовний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та
інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або науково-дослідної діяльності в межах
освітньої програми. Здобувачі ОП «Архітектура» мають вільний доступ до фондів та електронних каталогів
бібліотеки КиМУ, де містяться навчально-методичні матеріали з дисциплін навчального плану.
Університет має угоду з Державною науковою архітектурно-будівельною бібліотекою ім. В.Г.Заболотного, до архівів
якої (творів з архітектури, містобудування, мистецтва, дизайну, архітектурного, містобудівного та будівельного
проектування і конструювання) долучаються студенти факультету. Освітнє середовище є безпечним для життя і
здоров’я здобувачів вищої освіти, дає змогу задовольнити їхні потреби та інтереси.
КиМУ створює сприятливі умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами
https://bit.ly/3d9pFn3 та http://bit.ly/2YQQu7g
Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування
цих потреб та інтересів?
КиМУ забезпечує вільний доступ здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури (бібліотека, читальна зала,
спортивний зал, орендований спортивний майданчик, сучасний гуртожиток блочного типу, актова зала),
інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, наукової діяльності. Для забезпечення якісної підготовки фахівців
за ОПП «Архітектура» належним чином обладнані спеціалізовані кабінети з відповідним матеріальним
забезпеченням (Таблиця 1).
Задля виявлення і врахування потреб та інтересів здобувачів вищої освіти проводяться старостати, де
обговорюються питання освітньої діяльності та соціальної сфери, бесіди з кураторами, опитування, працює
Студентський парламент. За результатам опитування здобувачів освітнє середовище КиМУ задовольняє їх потреби
та інтереси більш ніж на 80%.
Для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти вжиті такі заходи: проведення анонімного
анкетування, спрямованого на вивчення актуальних потреб та інтересів (щороку); проведення регулярних зустрічей
з президентом університету та обговорення актуальних потреб та ініціатив зі студентами, підтримка стартапів;
організація гуртків, спортивних секцій, культурно-масових заходів, майстер-класів, конференцій, семінарів,
тренінгів із залученням як фахівців університету, так і успішних випускників; організація роботи комітету старост;
організація роботи Психологічної служби для захисту психічного здоров'я https://kymu.edu.ua/psikhologichnasluzhba/ ; вивчення іноземних мов.
Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Університет докладає зусиль для створення безпечного освітнього середовища, забезпечення сприятливих умов
навчання та праці, комфортної міжособистісної взаємодії, що сприяє емоційному благополуччю студентів і
працівників університету. Проводяться опитування серед здобувачів вищої освіти щодо їхніх потреб та інтересів, які
враховуються для забезпечення комфортних умов для проведення навчальних занять, проходження практики,
надання консультативної допомоги з вивчення дисциплін, доступу до всіх навчальних матеріалів; забезпечення
умов проживання в гуртожитках; організація відпочинку тощо.
Освітнє середовище КиМУ є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що забезпечується діяльністю
комплексу підрозділів університету, до яких входять: відділ охорони праці, відділ поселення в гуртожиток, медичний
пункт тощо. Для підтримки психічного здоров’я здобувачів діє Психологічна служба
(https://kymu.edu.ua/psikhologichna-sluzhba/). Всі заходи, які вживає КиМУ з метою підтримки психічного здоров’я
здобувачів вищої освіти, є ефективними. З метою визначення дієвого механізму врегулювання конфліктних
ситуацій розроблено «Положення про процедуру запобігання, попередження та врегулювання ситуацій, пов’язаних
із дискримінацією та сексуальними домаганнями у ПЗВО «Київський міжнародний університет»
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_rozsliduvannya_nasylstva.pdf).
Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією
підтримкою відповідно до результатів опитувань?
У КиМУ забезпечується освітня, соціальна, інформаційна та консультативна підтримка здобувачів ОПП
«Архітектура».
Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в ПЗВО «Київський міжнародний університет»
(https://bit.ly/3pZjAgD ) у кожній академічній групі є куратор, який здійснює первинну підтримку здобувачів вищої
освіти із усіх питань навчання в університеті, допомагає та інформує їх. Комунікація викладачів зі здобувачами ОПП
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«Архітектура» здійснюється безпосередньо під час лекційних і практичних занять, консультацій тощо. У разі
виникнення конфліктних або складних ситуацій до їх вирішення залучається завідувач кафедри будівництва та
архітектури, працівники деканату факультету.
Органом студентського самоврядування університету є Студентський парламент, створений з метою самостійного
вирішення здобувачами вищої освіти питань щодо навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, їхньої
участі в громадському житті та управлінні КиМУ. Цей дорадчий орган забезпечує здобувачам інформаційну,
соціальну та організаційну підтримку, надаючи змогу долучатися до соціальної діяльності, організації різноманітних
комунікативних активностей (квести, концерти, професійні турніри та конкурси тощо) за участю викладачів,
представників різних професійних груп. Органи студентського самоврядування КиМУ забезпечують захист прав та
інтересів здобувачів.
Сприяти професійному зростанню здобувачів ОПП «Архітектура», створювати умови для більш повної їх
самореалізації у науковій, професійній, освітній, культурній діяльності, для спілкування випускників, студентів і
викладачів університету, забезпечивши інформаційний обмін, допомагають відділи, центри КиМУ, повний перелік
яких можна знайти за посиланням: (http://bit.ly/2MGcoHR).
У спеціалізованих кабінетах архітектурного проектування, архітектурного матеріалознавства, геодезії, технології та
організації будівництва, проектному кабінеті http://bit.ly/2YT4IEw здобувачі ОПП «Архітектура» мають змогу
проводити науково-прикладні дослідження і користуватися інформаційними та On-line ресурсами.
Для консультативної підтримки здобувачів вищої освіти долучаються представники від роботодавців, що беруть
участь у круглих столах, семінарах, де вони діляться власним досвідом роботи в галузі.
За результатами опитування, 95,3% здобувачів позитивно оцінюють рівень освітньої підготовки в університеті,
вважають достатньою соціальну, організаційну та інформаційну підтримку, 88,4% здобувачів вважають, що
отримали навички спілкування, комунікації. Це підтверджує належний рівень механізмів освітньої, організаційної,
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти.
Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП
(якщо такі були)
КиМУ створює достатні умови для реалізації права на освіту для осіб із особливими освітніми проблемами, які
навчаються за ОПП «Архітектура». Так, на сайті університету розміщено детально інформацію для осіб, які мають
право на спеціальні умови вступу, подано механізм зарахування окремих категорій вступників (п.4.Правил прийому
до Київського міжнародного університету в 2021 році» (https://kymu.edu.ua/pravila-priyomu-do-kiivskogomizhnarodnogo-universitetu/ ).
Забезпечено доступність навчальних приміщень для осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп населення
відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, зокрема безперешкодний під’їзд автомобільного
транспорту до спеціально обладнаного входу до навчального корпусу, який не містить сходинок, порогів і надає
можливості безперешкодного доступу до навчальних приміщень особам з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення (в т.ч. для інваліда на візку), спеціально обладнаний пасажирський ліфт для осіб із інвалідністю та
інших маломобільних груп населення, спеціально обладнаний санітарний вузол для осіб з порушеннями опорнорухового апарату, спеціально обладнано зону прийому осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп населення,
яка розташована на першому поверсі.
Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу?
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
У КиМУ існує досить чітка політика і процедура вирішення конфліктних ситуацій, які є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації ОПП «Архітектура».
Освітня діяльність університету базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи,
справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації; відкритості та
прозорості.
Зокрема, в КиМУ працює Психологічна служба, завданням якої є сприяння повноцінному особистісному й
інтелектуальному розвитку студентів, створено сприятливі умови для формування у них мотивації до самоосвіти і
саморозвитку, плідної навчальної та науково-дослідної діяльності. Проводяться також психологічне
консультування, психодіагностика, соціологічні дослідження, організовується робота по психологічній підтримці
соціально уразливих груп студентів (студенти з особливими потребами, сироти, молоді сім’ї), методичне
консультування – для кураторів груп, молодих викладачів.
Урегулювання конфлікту інтересів у КиМУ здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»
та «Антикорупційної програми ПЗВО «Київського міжнародного університету»
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/anticorruption.pdf ) за допомогою одного з зазначених заходів: усунення
працівника від виконання завдань; встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного
завдання; перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника; переведення на іншу посаду; звільнення
працівника.
Для повідомлення про факти порушення Антикорупційної програми
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/anticorruption.pdf ), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень на офіційному веб-сайті КиМУ розміщено скриньку довіри та контакти для звернень (номер
телефону для здійснення повідомлень, електронна адреса тощо) (https://kymu.edu.ua/skrynka-doviry/ ). Розгляд
звернень і скарг, що надходять, здійснюється відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації»,
«Про звернення громадян».
Впродовж періоду провадження освітньої діяльності за ОП «Архітектура» конфліктних ситуацій не було.
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8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому
доступі в мережі Інтернет
Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП у ПЗВО «Київський
міжнародний університет» регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу в ПЗВО «Київський
міжнародний університет» (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-org-osv-protsesy.pdf ),
«Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ПЗВО «Київський міжнародний університет»
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-vnytrishny-systemy.pdf ), «Методичні рекомендації щодо
розроблення освітніх програм у КиМУ»
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/metodychni_rekomendatsiyi_shchodo_rozrobky_osvitnikh_prohram.pdf ).
Перегляд ОП здійснюється шляхом визначення принципів і процедур забезпечення якості вищої освіти; здійснення
моніторингу ОП; щорічне опитування суб’єктів вищої освіти, стейкхолдерів; забезпечення підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників; забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації та проведення
освітнього процесу; інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; забезпечення
публічності інформації про ОП; дотримання суб’єктами вищої освіти академічної доброчесності тощо.
Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Здійснення постійного моніторингу змісту вищої освіти полягає у періодичному аналізі та перегляді змістового
наповнення освітніх програм, навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін щодо їх відповідності
нагальним вимогам ринку праці, потребам здобувачів вищої освіти тощо. Моніторинг і перегляд ОПП
«Архітектура» шляхом: реалізації освітньої програми та її компонентів відповідно до чіткої структури та прозорого
плану впровадження; виконання моніторингу програми та її компонентів шляхом опитування студентів і
працівників з метою оцінювання викладання, навчання та оцінювання, а також роботодавців; використання
системи зворотного та прямого зв’язку для аналізу результатів оцінювання та очікуваних розроблень у предметній
області з урахуванням потреб суспільства і наукового середовища; використання отриманої інформації для
вдосконалення програми загалом та її компонентів.
Моніторинг здійснюється членами проектної групи та випусковою кафедрою. До здійснення моніторингу
долучались науково-педагогічні працівники, професіонали-практики, здобувачі вищої освіти, випускники, інші
стейкхолдери. Суттєвим для перевірки та перегляду ОПП «Архітектура» є зворотний зв’язок із зацікавленими
сторонами. Моніторинг проводиться із застосуванням методів анкетування, опитування, інтерв’ювання (в т.ч.
здобувачів вищої освіти та випускників з метою аналізу їх власного досвіду), моніторинг досягнутих результатів,
оцінювання ОПП «Архітектура» щодо її відповідності критеріям забезпечення якості освітніх програм тощо.
У 2017 році ОПП «Архітектура» було розроблено членами проєктної групи. У 2019 році за ініціативи проєктної
групи з метою врахування змін, що відбулися в науково-професійному полі, в яких реалізується ОПП, а також змін
ринку праці (з урахуванням пропозицій потенційних роботодавців) ОПП було удосконалено. За результатами
останнього перегляду у 2020 році ОП «Архітектура» були внесені зміни із врахуванням стандарту вищої освіти за
спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти (https://bit.ly/39UjQYH) та рекомендацій експертної комісії і ГЕР НАЗЯВО під
час попередньої акредитаційної експертизи.
З результатами аналізу компетентнісної моделі здобувача вищої освіти для варіативної частини ОПП формується
перелік вибіркових дисциплін професійно-практичної підготовки навчального плану здобувача вищої освіти. Така
процедура відповідає вимогам внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу в КиМУ. На сайті
університету всім зацікавленим особам пропонуються для обговорення проекти ОП і можливість надати пропозиції
щодо внесення змін та їх удосконалення (http://bit.ly/3rtL4v6 ).
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться
до уваги під час перегляду ОП
У ПЗВО «Київський міжнародний університет» з метою визначення задоволеності організацією та проведенням
освітнього процесу та можливостями наукового зростання впроваджена практика опитування здобувачів вищої
освіти (http://bit.ly/2YNYfLj ). Під час обговорення ОП та аналізу результатів опитування на засіданнях кафедри
будівництва та архітектури здобувачі вищої освіти виявили фаховий інтерес до навчання комп’ютерним технологіям
архітектурного проектування, що було враховано при формуванні циклу вибіркових дисциплін: «Основи візуалізації
архітектурних об'єктів», «Графоаналітичне моделювання складних архітектурних форм», «Комп’ютерні техніки в
архітектурному проектуванні», які логічно продовжують і розширюють дисципліни циклу професійної підготовки
«Основи комп’ютерного проектування», «Архітектурна, інженерна і комп’ютерна графіка», «Архітектурне
проектування з використанням комп’ютерних систем». Зустріч студентів з представниками ТОВ «Консалт плюс
Україна», «Архпалата НСАУ» сприяла зацікавленності до нормативно-правової діяльності в архітектурі та
будівництві, що знайшло відображення у впровадженні курсу «Нормативно-правове забезпечення архітектурномістобудівельної діяльності». Окремі побажання враховано в робочих програмах дисциплін фахового спрямування
(введення завдань з архітектурних начерків, практики з архітектурного макетування, врахування зацікавленості
культовими спорудами тощо). Обговорення ОП і прийняті рішення відображені в протоколах засідань кафедри
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будівництва і архітектури (http://bit.ly/3p6nqTV )
Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення
якості ОП
Згідно з «Положенням про студентське самоврядування КиМУ», ухваленого Загальними зборами Студентського
парламенту КиМУ від 20.09.2019 р. (https://kymu.edu.ua/polozhennya-pro-studentske-samovryaduvannya/) органи
студентського самоврядування виносять пропозиції щодо контролю за якістю освітнього процесу; сприяють
навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що
виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або студентами та викладачами; спільно з
відповідними структурними підрозділами університету сприяють забезпеченню інформаційної, правової,
психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам; є представниками в колегіальних та робочих
органах університету; вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів та програм.
Органи студентського самоврядування залучаються до аналізу й узагальнення зауважень та пропозицій студентів
щодо організації освітнього процесу і звертаються до адміністрації університету з пропозиціями щодо їх вирішення
(https://kymu.edu.ua/portfolio-zakhodiv-studentskogo-parlamentu/). Адміністрація КиМУ інформує представників
Органів студентського самоврядування про рішення, що стосуються безпосередньо студентів університету.
Пропозиції студентів обговорюються на засіданнях ВР факультету будівництва та архітектури та ВР університету
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/protokol_30.01.2020.pdf ).
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її
якості
До процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості активно залучаються роботодавці.
Дієвою формою врахування інтересів роботодавців за ОПП «Архітектура» є щорічне проведення семінарів, круглих
столів, участі у засіданнях кафедри, процедурах захисту курсових та кваліфікаційних робіт, практик, внесення
пропозицій через сайт університету (http://bit.ly/3aVqQnt ). Під час зустрічей науково-педагогічних працівників з
представниками роботодавців обговорюються питання проблемних компетентностей, вносяться пропозиції щодо
наповнення ОП необхідними ОК з відповідними ПРН, переліку вибіркових дисциплін. Зведена таблиця пропозицій
роботодавців представлена на сайті університету http://bit.ly/3p6nqTV . Захист курсових проектів проводиться
відкрито і публічно, за участю роботодавців. З метою забезпечення якості освітнього процесу та проведення його
аналізу до складу Державної екзаменаційної комісії включені представники роботодавців.
Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій
працевлаштування випускників ОП
Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП
реалізується через їх опитування (https://kymu.edu.ua/opytuvannya/ ). Така практика сприяє наданню здобувачам
вищої освіти інформації щодо можливостей працевлаштування; допомога у пошуку місця навчальної та виробничої
практики; підготовка інформаційних матеріалів; залучення випускників до роботи круглих столів, конференцій,
семінарів; консультування студентів щодо формування особистого портфоліо, техніки пошуку роботи, проходження
співбесід; забезпечення прямого контакту випускників із роботодавцями; моніторинг їхнього кар’єрного зростання
шляхом ведення бази даних місць роботи та посад випускників (https://kymu.edu.ua/gordist-kimu/ ). Перший випуск
архітекторів відбувся у 2020 році. Із трьох випускників два продовжили навчання в магістратурі в КНУБА.
Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Процедури забезпечення якості реалізації, контролю та моніторингу внутрішніх показників освітньої діяльності за
ОП «Архітектура» проводяться: на рівні кафедри – слухання, обговорення та прийняття рішень щодо освітньої
діяльності з реалізації ОП «Архітектура» науково-педагогічними працівниками на засіданнях кафедри будівництва і
архітектури; на рівні факультету будівництва і архітектури – у вигляді контролю діяльності кафедри, слухання,
обговорення питань і прийняття рішень на засіданні Вченої ради факультету щодо затвердження основних
нормативних документів з реалізації ОП «Архітектура»; на рівні університету – моніторинг виконання прийнятих
рішень проводить навчально-методичний відділ університету.
Велика увага приділена моніторингу питань задоволеності здобувачами вищої освіти організацією освітнього
процесу, можливостями наукового зростання, пропозицій випускників даної програми та роботодавців, аналізу
показників професійної та наукової активності науково-педагогічних працівників.
Під час розроблення попереднього варіанту ОП «Архітектура» було недостатньо приділено уваги конкретизації
цілям освітньої програми та програмним результатам навчання з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності,
ринку праці; змісту робочих навчальних програм з дисциплін («Архітектурна композиція», «Історія мистецтв:
образотворче, декоративне, дизайн», «Основи реконструкції та реставрації будівель і споруд», «Інформаційні
технології в архітектурі»).
У 2020 році під час розроблення ОП «Архітектура» було враховано вимоги до стандарту вищої освіти за
спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», затвердженого
наказом МОН №808 від 16.06.2020 року, схвалено Вченою радою (протокол №1 від 28 серпня 2020 року) і введено
в дію наказом президента №222 від 31.08.2020 р і сучасні тенденції розвитку галузі, проаналізовано змістовнотехнологічне наповнення ОК, оновлені робочі навчальні програми.
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Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Відповідно до зауважень і рекомендацій експертної групи та Галузевої експертної ради під час проведення
акредитації ОП «Архітектура» за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 «Архітектура та
будівництво», за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (Експертний висновок галузевої експертної ради
щодо можливості акредитації освітньої програми (29.04.2020 р.; Справа № 0007/АС-20)) були проведені такі заходи
щодо удосконалення існуючої ОП:
приділено увагу конкретизації мети і цілям ОП відповідно до Стратегії розвитку Університету на 2019-2025 роки;
проведено моніторинг питань задоволеності студентами організацією освітнього процесу, можливостями наукового
зростання, пропозицій випускників та роботодавців, аналізу показників професійної та наукової активності науковопедагогічних працівників; впроваджено анонімні онлайн-форми опитування студентів щодо якості надання освітніх
послуг (google форми) (https://kymu.edu.ua/opytuvannya/). Результати аналізу враховані під час оновлення ОП
«Архітектура», розробленої на основі прийнятого стандарту вищої освіти; скореговано навчальний план відповідно
до рекомендацій експертної групи, переглянуто перелік вибіркових дисциплін, приділено увагу оновленню змісту
ОК; переглянуто кваліфікаційно-якісну характеристику кадрового складу, який забезпечує реалізацію ОП;
приділено увагу питанням стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у напрямках
викладання дисциплін навчального плану; продовжено роботу по залученню роботодавців, професіоналівпрактиків, експертів у галузі будівництва та архітектури до проведення практичних занять, майстер-класів, круглих
столів, фахових зустрічей; зоорієнтовано увагу на заходи щодо підвищення показників наукової та професійної
активності науково-педагогічних працівників, зокрема організації роботи щодо необхідності публікацій статей
викладачів у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science; підвищено наукову активність
кафедри будівництва і архітектури, зокрема шляхом проведення науково-методичних семінарів, конференцій
(«Інформатизація архітектурної освіти в умовах сталого розвитку» (квітень 2021 року).
У зв’язку з карантинними обмеженнями, введеними у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби
COVID-19, впровадженням дистанційного навчання, було проведено огляд практичної реалізації механізмів доступу
користувачів до віртуального навчального середовища університету на прикладі хмарних платформ організації
відеозв’язку (Zoom, GoogleMeet, Microsoft Teams тощо).
Доопрацьовано веб-сайт ЗВО. Довідка про врахування пропозицій і рекомендацій під час попередньої
акредитаційної експертизи представлена додатком до даних відомостей (Розділ Загальні відомості - ОП).
Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП?
Функції та сфери відповідальності за організацію окремих процедур забезпечення якості освіти: Вчена рада під
головуванням президента визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої та науково-дослідної
діяльності, визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти у вигляді
відповідних Положень КиМУ. Проректор з навчально-виховної роботи та навчально-методичний відділ: здійснює
контроль над змістом освіти і якістю викладання; організацією підвищення кваліфікації та педагогічної
майстерності НПП. Проректор із науково-педагогічної роботи – відповідає за процедуру дотримання академічної
доброчесності НПП та студентів. ННІ – організує освітній процес. Кафедра: здійснює освітній процес і перегляд ОП.
Департамент ліцензування та акредитації – здійснює контроль за процесом ліцензування і акредитації. Відділ
забезпечення якості освіти – забезпечує виконання та координує процедури ЗЯВО. Центр міжнародної та
академічної мобільності – реалізує програми академічної мобільності. Підготовче відділення – профорієнтація;
підвищення якості контингенту під час вступу. Психологічна служба – створення сприятливого середовища для
академічної спільноти. Студентський парламент – участь в обговоренні питань щодо удосконалення освітнього
процесу. Гарант освітньої програми разом із групою забезпечення здійснює моніторинг якості освітньої діяльності
за ОП. Опитування студентів про їх задоволення якістю освіти та освітнім середовищем здійснюється щорічно.
Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Структурними підрозділами КиМУ в контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості
освіти є:
- департамент ліцензування та акредитації – забезпечення процедур ліцензування і акредитації; формування звіту
самооцінювання освітньої діяльності закладу;
- відділ забезпечення якості освіти – створення умов для ефективного функціонування внутрішньої системи
забезпечення якості вищої освіти університету;
- навчальний відділ – організація, планування, контроль, аналіз і вдосконалення освітнього процесу; організація
систематичного контролю за проведенням усіх видів навчальних занять; проведення систематичного контролю за
діяльністю кафедр та дирекцій інститутів/деканів факультетів університету;
- навчально-методичний відділ – аналіз і контроль за навчально-методичним забезпеченням освітнього процесу;
координування діяльності структурних підрозділів з контролю змісту освітнього процесу; організація спільної
роботи з інститутами/факультетами та кафедрами; участь в організації підвищення кваліфікації педагогічних та
науково-педагогічних працівників;
- науковий відділ – забезпечення ефективного використання інтелектуального потенціалу та сучасних методів
управління й організації науково-дослідної роботи студентів в університеті та інші підрозділи.
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9. Прозорість і публічність
Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Нормативну основу, яка регулює права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу в КиМУ, складають:
Конституція України; Закони України «Про освіту»; «Про вищу освіту»; «Про наукову та науково-технічну
діяльність»; розпорядчі нормативно-правові документи Президента України, Кабінету Міністрів України (КМУ),
Міністерства освіти і науки (МОН) України, інших міністерств та відомств.
У КиМУ права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюються такими документами, як: Статут
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/statut_kymy.pdf); Правила внутрішнього розпорядку КиМУ
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/document_13.pdf); Положення про організацію освітнього процесу у ПЗВО
«Київський міжнародний університет» (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-org-osv-protsesy.pdf). У
цих положеннях викладено основні аспекти організації освітнього процесу, де дано чітке і зрозуміле пояснення
правил і обов’язків усіх учасників освітнього процесу в КиМУ.
Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті
КиМУ в розділі «Нормативна база» (https://kymu.edu.ua/normativna-baza/).
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному вебсайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/proekt_arkhitektura_opp_bakalavr_2020.pdf
https://kymu.edu.ua/propozytsiyi-do-proyekta-op-arkhitektura/
Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/osvitno_profesiyna_prohrama_architektyra_bakalavr_2020.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП
Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильними сторонами ОП «Архітектура» є:
мобільність, що полягає в швидкому реагуванні на вимоги ринку праці (рекомендації стейкхолдерів, опитування і
анкетування студентів), адаптація освітніх компонентів спеціальності до умов виробництва (оволодіння
комп’ютерними технологіями архітектурного проектування, усвідомлення засад архітектурно-містобудівного
проектування, орієнтування в нормативно-правовій базі архітектурно-містобудівної діяльності); врахування досвіду
інших вітчизняних ЗВО, які мають аналогічні ОП; спрямованість на розширення мобільності викладачів і
здобувачів освіти через організацію освітнього процесу з використанням інтернет-ресурсів для спілкування з
фахівцями, колегами, практиками; гнучкість урахування зміни місії викладача, який не лише передає здобувачам
освіти свої професійні знання, але й формує соціальні навички, soft skills, які сприятимуть розвитку власної кар’єри
тощо; співпраця з громадськими професійними організаціями (НСАУ), проведення майстер-класів і відкритих
лекцій з відомими архітекторами, дизайнерами, будівельниками, участь їх в обговореннях і формуванні освітніх і
робочих програм тощо; наявність комплексного набору інструментів і технологій у межах дисциплін, що
забезпечують основні вимоги представників ринку праці; спрямованість на створення передумов для дуальної
освіти; інтегрованість з освітніми програмами підготовки молодших спеціалістів, що дає змогу здійснити
рівномірний розподіл навчального навантаження за ступенями вищої освіти.
Слабкі сторони ОП «Архітектура»: відсутність програми подвійних дипломів, що підвищувало б
конкурентоспроможність випускників ЗВО на національному та міжнародному ринках праці; відсутність дуальної
форми навчання (розпочато роботу щодо освітньої діяльності зі стейкхолдерами (ЛІРА-САПР, ДП
УкрНДІПцивільбуд та ін.) ); стрімкі зміни суспільних викликів, нормативної бази галузі, за якими повинна
адаптуватися ОП «Архітектура» із вдосконаленням змісту освітніх компонентів.
Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує
здійснити задля реалізації цих перспектив?
Перспективами розвитку ОП є такі:
– реалізація програми подвійних дипломів, що сприятиме поглибленню співпраці між ЗВО-партнерами, закладе
основи довгострокової співпраці. Реалізацію програми подвійних дипломів планується здійснити шляхом
укладання нових угод про міжнародну співпрацю; міжнародних програм (ЕРАЗМУС+), що розширюватиме
можливості участі закладу вищої освіти у спільних освітніх програмах з іноземними ЗВО;
– впровадження дуальної форми здобуття освіти шляхом інтегрування навчання студентів у ЗВО з навчанням на
робочих місцях у проєктних бюро, будівельних організаціях тощо. У зв’язку з цим планується імплементувати
досвід закладів, у яких здійснювався експеримент із організації навчально-виробничого процесу з упровадженням
елемента дуальної форми навчання з позитивним результатом; укласти угоди з провідними архітектурними бюро
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про навчання за дуальною формою здобуття освіти, які стануть потенційними роботодавцями;
– впровадження в освітній процес навчання проєктуванню із застосуванням технологій BIM (Building Information
Modeling), спираючись на досвід ЗВО-партнера – СВШ (Сопот, Польща);
– забезпечення освітнього процесу сучасним програмним забезпеченням (AutoCAD, 3D Studio Max, ArchiCAD,
Sketchup, V-ray , Maxwell Render Suite, Lumion, Adobe Creative Suite, ArCADia, Norma Expert тощо);
– створення 3D-лабораторії;
– проведення постійного моніторингу і перегляд освітньо-професійної програми з урахуванням потреб і побажань
стейкхолдерів, проведення заходів щодо підвищення якості підготовки фахівців-архітекторів.


Запевнення
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
Додатки:
Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та
оцінювання
***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
Інформація про КЕП
ПІБ: Хачатурян Хачатур Володимирович
Дата: 22.02.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Назва освітнього
компонента

Вид
компонента

Силабус або інші навчальнометодичні матеріали

Назва файла

Якщо освітній компонент
потребує спеціального
матеріально-технічного
та/або інформаційного
забезпечення, наведіть
відомості щодо нього*

Хеш файла

Історія мистецтв:
образотворче,
декоративне, дизайн

навчальна
дисципліна

РП Історія
мистецтв.pdf

pIZO0tggLDc4QhM Кабінет архітектурного
MgvVJREtlifljaUZiw проектування. Мультимедійне
b1Yr8WDxF0=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)

Архітектурномістобудівна
спадщина України

навчальна
дисципліна

РП Архітектурнобудівельна
спадщина
України.pdf

GIsz+NjbeNwgHY2h Кабінет архітектурного
bYFQ1A+Kr6nzD5Sq проектування. Мультимедійне
mACBbHaby1Y=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)

Основи ландшафтної
архітектури

навчальна
дисципліна

РП Основи
ланшафтної
архітектури.pdf

LIYS6W2XfX+iEZ2h Кабінет архітектурного
C+FMlUo8ZnN9AaV проектування. Мультимедійне
URbLZhR//208=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)

Презентація
архітектурного
проекту

навчальна
дисципліна

РП Презентація
архітектурного
проекту.pdf

E6BMTczM2DZyMi/ Кабінет комп'ютерного
+aAJK8PtSHKt1/K7 проектування. Мультимедійна
GUwouG0aAxkM= система. Екран – 1 шт.,
проектор – 1 шт., комп’ютери –
10 шт., точка доступу, колонки
– 2 шт. Табличний процесор
MicrosoftExcel, програми
створення комп’ютерних
презентацій MicrosoftPowerPoint.
Програмне забезпечення:
ArchiCAD, SketchUp Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop,
Allplan, Autodesk Revit, Artlantis.

Проектування
архітектурномістобудівного
середовища

навчальна
дисципліна

РП Проектування
архітектурномістобудівного
середовища.pdf

0LeXx8sT4pYZXmI0 Кабінет архітектурного
vrtcD/yjRRFWXlF6r проектування. Мультимедійне
gnZwBeaiLQ=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)

Інтер'єр та
обладнання

навчальна
дисципліна

РП Інтер'єт та
обладнання.pdf

4n6A0oM+bDcHqf+f Кабінет архітектурного
3X4cfjF5CxC7GM1S3 проектування. Мультимедійне
issRfnfspQ=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)
Кабінет будівельного
матеріалознавства. Комплект
сит КСИ (0,16; 0,315; 0,63; 1,25;
2,5; 5,0; 10,0; 20,0; 40,0 + піддон),
конус КА (в комплекті з
воронкою, прилад ВІКА, сито
металоткане №008 СЛ-200 Н50, форма куба для бетонних
зразків 2ФК100, лопата
штикова. Лопата совкова.

зразки матеріалів: зразки
арматурної сталі, зразки ДВП,
кусочки цегли, щебінь, цегла
керамічна повнотіла,
250х120х65. кубик з пінопласту
полістирольного 50х50х50 мм,
кубик з деревини 20х20х20 мм,
кубик з щебню 50х50х50 мм, скло
ніздрювате 70х70х7 мм, пісок)
зразки кальцієвого негашеного
вапна, зразки піску, зразки
цементу, технічні терези з
рівновагами з точністю до 0,01 г,
гідростатичні терези з
точністю до 0,01 г, об’ємомір,
мірний циліндр 100-200 мл, вода,
металева лінійка 50 см
довжиною, штангенциркуль з
точністю 0,1 мм.
Ефективні сучасні
матеріали

навчальна
дисципліна

РП Ефективнi
сучасні
матеріали.pdf

qlg2Rv88OOTCjRZd Кабінет будівельного
OFLqQWuLFQhb07 матеріалознавства. Комплект
Hdx49vRY4deZc= сит КСИ (0,16; 0,315; 0,63; 1,25;
2,5; 5,0; 10,0; 20,0; 40,0 + піддон),
конус КА (в комплекті з
воронкою, прилад ВІКА, сито
металоткане №008 СЛ-200 Н50, форма куба для бетонних
зразків 2ФК100, лопата
штикова. Лопата совкова.
зразки матеріалів: зразки
арматурної сталі, зразки ДВП,
кусочки цегли, щебінь, цегла
керамічна повнотіла,
250х120х65. кубик з пінопласту
полістирольного 50х50х50 мм,
кубик з деревини 20х20х20 мм,
кубик з щебню 50х50х50 мм, скло
ніздрювате 70х70х7 мм, пісок)
зразки кальцієвого негашеного
вапна, зразки піску, зразки
цементу, технічні терези з
рівновагами з точністю до 0,01 г,
гідростатичні терези з
точністю до 0,01 г, об’ємомір,
мірний циліндр 100-200 мл, вода,
металева лінійка 50 см
довжиною, штангенциркуль з
точністю 0,1 мм.

Семантика
архітектури

навчальна
дисципліна

РП Семантика
архiтектури.pdf

ke73RGtHrXs5UBP Кабінет архітектурного
mKyxZMfhswk6Zpw проектування. Мультимедійне
0ulxdYiyEIRM8=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)

Архітектурна
евристика

навчальна
дисципліна

РП Архітектурна
евристика.pdf

YdZZkIOleYs8TqEiU Кабінет архітектурного
wL97jB0yM8ozaVC3 проектування. Мультимедійне
qeK7rC7ABk=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)

Загальна історія
урбаністики

навчальна
дисципліна

РП Загальна
історія
урбаністики.pdf

osDHhZ2xR68QZoj2 Кабінет архітектурного
oZU65wHOdgZ4+98 проектування. Мультимедійне
TeXC9AowmT+w= обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)
Кабінет з нормативного
забезпечення у будівництві.
Мультимедійна система
Проектор – 1 шт., екран – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт., точка доступу.

Навчальні, і, методичні плакати,
нормативна література, база
нормативної документації з
будівництва та промисловості
будівельних матеріалів: державні
та галузеві будівельні норми,
база стандартів у сфері
будівництва)
Синтез візуальних
видів мистецтва і
архітектури

навчальна
дисципліна

РП Синтез
візуальних видів
мистецтв і
аріхектури.pdf

5j9IzBS2tB0bFZljlI3 Кабінет архітектурного
0cCIhXAhpp6OT4Lfl проектування. Мультимедійне
E2HbpKo=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)

Основи
містобудування

навчальна
дисципліна

РП Основи
містобудування.pd
f

MTU9jsECCfm6gi/3 Кабінет архітектурного
HQVze2j6jEPDoI+3 проектування. Мультимедійне
XyKT0Lo6r8k=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)

Нормативно-правове
забезпечення
архітектурномістобудівельної
діяльності

навчальна
дисципліна

РП Нормативноправове
забнзпечення
архітектурномістобудівно
діяльності.pdf

PiiB3kAPJOnz+6zvm Кабінет з нормативного
tGMdzXJgCyUvKJb забезпечення у будівництві.
XcGkdrPcE9o=
Мультимедійна система.
Проектор – 1 шт., екран – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт., точка доступу.
Навчальні і методичні плакати,
нормативна література, база
нормативної документації з
будівництва та промисловості
будівельних матеріалів: державні
та галузеві будівельні норми,
база стандартів у сфері
будівництва)

Інтелектуальна
власність

навчальна
дисципліна

РП
Інтелектуальна
власність.pdf

hErn7cbOiRaRdcAF
+lCjR4OujKrO5vUo
HuRQ+0vKAIg=

Основи 3D візуалізації навчальна
архітектурних об'єктів дисципліна

Графоаналітичне
моделювання
складних
архітектурних форм

навчальна
дисципліна

Кабінет з нормативного
забезпечення у будівництві.
Мультимедійна система
Проектор – 1 шт., екран – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт., точка доступу.
Навчальні і методичні плакати,
нормативна література, база
нормативної документації з
будівництва та промисловості
будівельних матеріалів: державні
та галузеві будівельні норми,
база стандартів у сфері
будівництва)

РП Основи 3D
візуалізації
архітектурних
об'єктів.pdf

nq30Opl6+9zRJ6tZy Кабінет інформаційних
qMqzW0Pz1uZTrKI8 технологій. Мультимедійна
fQ94qNhvis=
система. Мультимедійна дощка
– 1 шт., проектор – 1 шт.,
комп’ютер – 12 шт., точка
доступу, колонки – 2 шт.
Текстові редактори:
MicrosoftWord. Програми
створення комп’ютерних
презентацій MicrosoftPowerPoint.
Програмне забезпечення:
AutoCAD, CorelDRAW, ЛІРА
САПР,, Autodesk 3ds MAX + VRay

РП
Графоаналітичне
моделювання
складних
архітектурних
форм.pdf

mtGZs8B9sR0l5KMC Кабінет інформаційних
SBFPLjF0ycrPJEcyC технологій. Мультимедійна
9NfVeglEzA=
система. Мультимедійна дощка
– 1 шт., проектор – 1 шт.,
комп’ютери – 12 шт., точка
доступу, колонки – 2 шт.
Текстові редактори:
MicrosoftWord. Програми
створення комп’ютерних
презентацій MicrosoftPowerPoint.
Програмне забезпечення:
AutoCAD, CorelDRAW, ЛІРА

САПР,, Autodesk 3ds MAX + VRay.
Практикум з
архітектурного
проектування
(сакральна
архітектура)

навчальна
дисципліна

РП Практикум з
архітектурного
проектування
(сакральна
архітектура).pdf

n57yKCZ/X0jXDDqz Кабінет архітектурного
ANvTqNbXBiJUjT+b проектування. Мультимедійне
s52dY+Gf65U=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)

Конструктивні
рішення в
безбар'єрному
середовищі

навчальна
дисципліна

Економіка
архітектурного
проектування

навчальна
дисципліна

РП Економіка
архітектурного
проектування.pdf

PNO7iupMQ357Diw Кабінет з нормативного
+0Vwh5EHoWtmVC забезпечення у будівництві.
zUmv9gN2j8IOQw= Мультимедійна система
Проектор – 1 шт., екран – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт., точка доступу.
Навчальні і методичні плакати,
нормативна література, база
нормативної документації з
будівництва та промисловості
будівельних матеріалів: державні
та галузеві будівельні норми,
база стандартів у сфері
будівництва)

Організація
будівництва

навчальна
дисципліна

РП Організація
будівництва.pdf

IGiCvWmKsLDWIY3 Кабінет технології будівельного
P+y3eUEm/jNlUJpN виробництва. Мультимедійне
x6Srz8m/XsrM=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., комп’ютер,
колонки – 2 шт., точка доступу.
Плакати з прикладами
організаційно-технологічної
документації: ПОБ, ППР,
технологічні.
Кабінет будівельного
матеріалознавства. Комплект
сит КСИ (0,16; 0,315; 0,63; 1,25;
2,5; 5,0; 10,0; 20,0; 40,0 + піддон),
конус КА (в комплекті з
воронкою, прилад ВІКА, сито
металоткане №008 СЛ-200 Н50, форма куба для бетонних
зразків 2ФК100, лопата
штикова. Лопата совкова.
зразки матеріалів: зразки
арматурної сталі, зразки ДВП,
кусочки цегли, щебінь, цегла
керамічна повнотіла,
250х120х65. кубик з пінопласту
полістирольного 50х50х50 мм,
кубик з деревини 20х20х20 мм,
кубик з щебню 50х50х50 мм, скло
ніздрювате 70х70х7 мм, пісок)
зразки кальцієвого негашеного
вапна, зразки піску, зразки
цементу, технічні терези з
рівновагами з точністю до 0,01 г,
гідростатичні терези з
точністю до 0,01 г, об’ємомір,
мірний циліндр 100-200 мл, вода,
металева лінійка 50 см
довжиною, штангенциркуль з
точністю 0,1 мм.

Соціологія міста

навчальна
дисципліна

РП Соціологія
міста.pdf

РП Конструктивнi duNFuAT4OUcQ8lx Кабінет з нормативного
рiшення в
4y8tzqbSXN6rBP89Z забезпечення у будівництві.
безбар'єрному
Y75Utd00ERg=
Мультимедійна система
середовищi.pdf
Проектор – 1 шт., екран – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт., точка доступу.
Навчальні, і, методичні плакати,
нормативна література, база
нормативної документації з
будівництва та промисловості
будівельних матеріалів: державні
та галузеві будівельні норми,
база стандартів у сфері
будівництва)

1AA0RP8MoVr3QTG Кабінет з нормативного
rY7zhWsGyFU5CkP3 забезпечення у будівництві.
DhRYP1F0L8uw= Мультимедійна система

Проектор – 1 шт., екран – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт., точка доступу.
Навчальні, і, методичні плакати,
нормативна література, база
нормативної документації з
будівництва та промисловості
будівельних матеріалів: державні
та галузеві будівельні норми,
база стандартів у сфері
будівництва)
Інженерний
благоустрій і
транспорт

навчальна
дисципліна

РП Інженерний
благоустрій і
транспорт.pdf

5pKGQguh2WrT67F Кабінет технології будівельного
Xxho5RnvDUS3gL3s виробництва. Мультимедійне
dFnZqH5w7Guw= обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., комп’ютер,
колонки – 2 шт., точка доступу.
Плакати з прикладами
організаційно-технологічної
документації: ПОБ, ППР,
технологічні карти

Основи BIMтехнологій в
проектуванні

навчальна
дисципліна

РП Основи ВIМтехнологiй.pdf

StRwC4ogjk1t63An4 Кабінет комп'ютерного
uQp6GsyEh9kKmhn проектування. Мультимедійна
6EQ6sNvePw8=
система. Екран – 1 шт.,
проектор – 1 шт., комп’ютери –
10 шт., точка доступу, колонки
– 2 шт. Табличний процесор
MicrosoftExcel, програми
створення комп’ютерних
презентацій MicrosoftPowerPoint.
Програмне забезпечення:
ArchiCAD, SketchUp Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop,
Allplan, Autodesk Revit, Artlantis.

Комп'ютерні техніки в навчальна
архітектурному
дисципліна
проектуванні

РП Комп'ютерні
техніки в
архітектурному
проектуванні.pdf

7n30/wN4MncjFaH Кабінет комп'ютерного
OoAUcRN13wBpdrK проектування. Мультимедійна
9gbDREoDYPSeA= система. Екран – 1 шт.,
проектор – 1 шт., комп’ютери –
10 шт., точка доступу, колонки
– 2 шт. Табличний процесор
MicrosoftExcel, програми
створення комп’ютерних
презентацій MicrosoftPowerPoint.
Програмне забезпечення:
ArchiCAD, SketchUp Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop,
Allplan, Autodesk Revit, Artlantis.

Основи реконструкції навчальна
та реставрації будівель дисципліна
і споруд

РП Основи
реконструкції та
реставрації
будівель та
споруд.pdf

VMffM55Qv1Ew3E1Y Кабінет архітектурного
MHbWsS73xNz0XK проектування. Мультимедійне
M3Rb2zZg0KhxM= обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)

Основи ергономіки

навчальна
дисципліна

РП Основи
ергономіки.pdf

buPivocb36yrm/ddZr Кабінет архітектурного
vSej6SmbCjd5EnAzT проектування. Мультимедійне
PnyHeyiw=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)
Кабінет з нормативного
забезпечення у будівництві.
Мультимедійна система.
Проектор – 1 шт., екран – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт., точка доступу.
Навчальні і методичні плакати,
нормативна література, база
нормативної документації з
будівництва та промисловості
будівельних матеріалів: державні
та галузеві будівельні норми,
база стандартів у сфері
будівництва)

Методичні основи

навчальна

РП Методичнi

s+naefcDq0sQKXgX Кабінет архітектурного

архітектурного
проектування

дисципліна

основи
архiтектурного
проектування.pdf

MLX2Jm6A16FvzzJ
Nhjgvf8FQAxI=

проектування. Мультимедійне
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)
Кабінет з нормативного
забезпечення у будівництві.
Мультимедійна система
Проектор – 1 шт., екран – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт., точка доступу.
Навчальні і методичні плакати,
нормативна література, база
нормативної документації з
будівництва та промисловості
будівельних матеріалів: державні
та галузеві будівельні норми,
база стандартів у сфері
будівництва)

Основи типологічного навчальна
аналізу в архітектурі
дисципліна

РП Основи
типологічного
аналізу в
архітектурі.pdf

Lm/Oks+ItT3EW7FP Кабінет архітектурного
eC8VD1MbSI4Kl+cyy проектування. Мультимедійне
w2OnN4L5Ls=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)
Кабінет з нормативного
забезпечення у будівництві.
Мультимедійна система
Проектор – 1 шт., екран – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт., точка доступу.
Навчальні і методичні плакати,
нормативна література, база
нормативної документації з
будівництва та промисловості
будівельних матеріалів: державні
та галузеві будівельні норми,
база стандартів у сфері
будівництва)

Випускна робота
(Дипломний проект)

підсумкова
атестація

Методичні
рекомендації ВКР
(дипломного
проекту).pdf

slydoPROeNWRGNw Кабінет архітектурного
j91SCGr/iwav+OUfv4 проектування. Мультимедійне
cF/4Xs2B3Q=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)

Переддипломна
практика

практика

Виробнича практика
(Будівельнотехнологічна
практика)

практика

РП Будівельнотехнологічна
практика.pdf

Qmta8YtVgGae6G8 Кабінет архітектурного
WWRZa8Cr4EWn3K проектування. Мультимедійне
IksHLlZRPQGsrs= обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)

Художньо-ознайомча
практика

практика

РП Художньоознайомча
практика.pdf

da82TbdTwHSfX+T Кабінет перегляду творчих
DH+7WKEBkaw40l робіт. Кронштейн-штанга для
Xwt4uD51xQ2sBk= закріплення творчих робіт
(довжина – 3 м.; ) – 2 шт.,
(довжина – 9,5 м.; ) – 1 шт.,
тумби дерев'яні для перегляду
робіт зв скульптури.

Менеджмент і
організація
будівництва

навчальна
дисципліна

РП Переддипломна rfCrvnJ73NePq1ptB+ Кабінет архітектурного
практика.pdf
T14FL3aluw9GQd1V проектування. Мультимедійне
49hL8Ap0o=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)

РП Менеджмент і
органiзацiя
будiвництва.pdf

kQMx1ViVpzPJAMtF Кабінет з нормативного
GzDSM8+4YUhbzlg забезпечення у будівництві.
EiAeNbU+AuGA= Мультимедійна система.

Проектор – 1 шт., екран – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт., точка доступу.
Навчальні і методичні плакати,
нормативна література, база
нормативної документації з
будівництва та промисловості
будівельних матеріалів: державні
та галузеві будівельні норми,
база стандартів у сфері
будівництва)
Історія України

навчальна
дисципліна

РП Історія
України.pdf

Wxx0rh2ZgtSNA3W Кабінет історії України та
Y7VipxLpKPSgeak+f української культури.
F+GX3YWgAC4=
Мультимедійна система:
проектор – 1 шт., ноутбук – 1
шт., колонки – 2 шт.,
мультимедійна дошка – 1 шт.,
точка доступу. Політичні,
географічні карти світу і
України. Навчально-методичний
матеріал, плакати, стенди,
путівники, наочні матеріали,
навчальна література.

Історія української
культури

навчальна
дисципліна

РП Історія
української
культури.pdf

4uUxec8aIJrX/AN6v Кабінет історії України та
+oLZy9MNSwK6JMI української культури.
OcOl9FLVDhI=
Мультимедійна система:
проектор – 1 шт., ноутбук – 1
шт., колонки – 2 шт.,
мультимедійна дошка – 1 шт.,
точка доступу. Політичні,
географічні карти світу і
України. Навчально-методичний
матеріал, плакати, стенди,
путівники, наочні матеріали,
навчальна література.

Українська мова (за
професійним
спрямуванням)

навчальна
дисципліна

Філософія

навчальна
дисципліна

РП Філософія.pdf

wwD6tj7RSWJPW4C Кабінет історії України та
E91jU7a7x9D0j6a4us української культури.
R8AiURBmZA=
Мультимедійна система:
проектор – 1 шт., ноутбук – 1
шт., колонки – 2 шт.,
мультимедійна дошка – 1 шт.,
точка доступу. Політичні,
географічні карти світу і
України. Навчально-методичний
матеріал, плакати, стенди,
путівники, наочні матеріали,
навчальна література.

Іноземна мова

навчальна
дисципліна

РП Іноземна
мова.pdf

N/H52q4/4tmNoWy Кабінет іноземної мови. Аудіо
2KROIHgvjfqHaBVt система, методичний матеріал,
BZMLlwUKIXdQ= лінгафонна система ЛКС-102,
аудіо навушники – 15 шт.,
ноутбук – 1 шт. Комп’ютерні
перекладачі Promt, Pragma,
словник ABBYY Lingvo.

Політологія

навчальна
дисципліна

РП Українська мова 5mzjFktLttwuW/coj Кабінет української мови і
(за професійним
N6j/twYvKEqSkDbu літератури. Мультимедійна
спрямуванням).pdf
Mefn2YQINY=
система: проектор – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт., екран – 1 шт.,
колонки – 2 шт., точка доступу.
Навчальні, граматичні,
методичні плакати,
література. Комп’ютерні
перекладачі, словники.

РП Політологія.pdf He6TBaGUFbX1pxjz Кабінет історії України та
PJyf2SRmO0pjvUezg української культури.
+ZmMMuSWp8=
Мультимедійна система:
проектор – 1 шт., ноутбук – 1
шт., колонки – 2 шт.,
мультимедійна дошка – 1 шт.,
точка доступу. Політичні,
географічні карти світу і
України. Навчально-методичний
матеріал, плакати, стенди,
путівники, наочні матеріали,
навчальна література.

Вища математика

навчальна
дисципліна

РП Вища
математика.pdf

W0etpUVJwIlSzuhG Кабінет вищої математики.
wRvfsqqPX8nZH1+T Мультимедійне обладнання.
GSyGdVFKgGg=
Проектор – 1 шт., екран – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт., точка доступу,
Геометричні фігури. Навчальнометодична література,
плакати «Обчислення визначених
інтегралів», «Обчислення площ
плоских фігур», «Обчислення
об’єктів тіл по площах
поперечних перерізів та об’єктів
тіл обертання», Розв’язання
диференціальних рівнянь»,
«Наближені методи
розв’язування рівнянь методом
хорд і дотичних», «Розв’язування
задач лінійного програмування
симплексним методом»,
«Побудова таблиць істинності
за заданими формулами.
Зведення формул до ДДНФ і
ДКНФ»

Архітектурнобудівельна фізика

навчальна
дисципліна

РП Архiтектурнобудiвельна
фiзика.pdf

EhkvelFbQsga3/LXn Кабінет будівельної фізики.
no9a8IaEsEfVLfLXz Мікроскопи. Манжета з
J3zr+a4Sk=
манометром. Лінійки. Буферні
розчини-електроліти.
Електроліти для визначення
рухливості іонів. Набір розчинів
відомої концентрації.
Дифракційні решітки.
Мікрооб’єкти. Рефрактометр.
Набір розчинів відомої
концентрації. Термометри.
Дозиметр ДРГЗ-04. Насос
повітряний ручний. Комплект
"Обертання". Прилад для
демонстрації залежності опору
провідника від температури.
Прилад для вивчення газових
законів з манометром.
Перемикач однополюсний
лабораторний ПРЛ-1. Важільлінійка лабораторний. Стенд
"Фізика". Набір гирь. Кільця
Ньютона 010400006. Котушка
індуктивності. Магніти різні.
Модель молекулярної будови
магніту. Комплекти плакатів з
механіки, термодинаміки,
електротехніки, молекулярної
та ядерної фізики.
Трансформатор універсальний
ТрУ. Машина електрична
зворотна. Плакати. Таблиці.
Роздатковий матеріал.
Довідники. Гігрометр
психрометричний ВИТ-1,
Гігрометр психрометричний
ВИТ-2, Термогігрометр НТ86,
Цифровий термометр з
термопарою EZODO YC311,
Термопара EZODO SF008,
Пірометр FLUS IR-827,
Люксметр LX-1010BS, Шумомір
HT-90A
Кабінет будівельного
матеріалознавства. Комплект
сит КСИ (0,16; 0,315; 0,63; 1,25;
2,5; 5,0; 10,0; 20,0; 40,0 + піддон),
конус КА (в комплекті з
воронкою, прилад ВІКА, сито
металоткане №008 СЛ-200 Н50, форма куба для бетонних
зразків 2ФК100, лопата
штикова. Лопата совкова.
зразки матеріалів: зразки
арматурної сталі, зразки ДВП,
зразки цегли, щебінь, цегла
керамічна повнотіла,
250х120х65. кубик з пінопласту

Архітектурна
інженерна і
комп’ютерна графіка

навчальна
дисципліна

РП Архiтектурна,
iнженерна та
комп'ютерна
графiка.pdf

Онови комп'ютерного
проектування

навчальна
дисципліна

РП Основи
комп'ютерного
проектування.pdf

Основи екології та
безпека
життєдіяльності

навчальна
дисципліна

Нарисна геометрія

навчальна
дисципліна

полістирольного 50х50х50 мм,
кубик з деревини 20х20х20 мм,
кубик з щебню 50х50х50 мм, скло
ніздрювате 70х70х7 мм, пісок)
зразки кальцієвого негашеного
вапна, зразки піску, зразки
цементу, технічні терези з
рівновагами з точністю до 0,01 г,
гідростатичні терези з
точністю до 0,01 г, об’ємомір,
мірний циліндр 100-200 мл, вода,
металева лінійка 50 см
довжиною, штангенциркуль з
точністю 0,1 мм.
rL97ehsN5mDkkqyF Кабінет інформаційних
CAHSXcYRMtxvojIG технологій. Мультимедійна
Atdm1T5ePbo=
система. Мультимедійна дощка
– 1 шт., проектор – 1 шт.,
комп’ютери – 12 шт., точка
доступу, колонки – 2 шт.
Текстові редактори:
MicrosoftWord. Програми
створення комп’ютерних
презентацій MicrosoftPowerPoint.
Програмне забезпечення:
AutoCAD, CorelDRAW, ЛІРА
САПР, Autodesk 3ds MAX + VRay
TWUd1D2mwOjepec Кабінет комп'ютерного
VrNe4wnh3EFYNnT проектування. Мультимедійна
1F9SBVG0GNxpY= система. Екран – 1 шт.,
проектор – 1 шт., комп’ютери –
10 шт., точка доступу, колонки
– 2 шт. Табличний процесор
MicrosoftExcel, програми
створення комп’ютерних
презентацій MicrosoftPowerPoint.
Програмне забезпечення:
ArchiCAD, SketchUp Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop,
Allplan, Autodesk Revit, Artlantis.

РП Основи екологii x4NMOfwi/pDbsWz Кабінет безпеки
та безпеки
dMgQ/z+gJsEmmi1q життєдіяльності з основами
життєдiяльностi.p
KHbzsHlu0Kis=
охорони праці. Мультимедійна
df
система: телевізор – 1 шт.,
комп’ютер – 1 шт., точка
доступу. Комплект плакатів з
безпеки життєдіяльності – 15
шт. Сумка першої допомоги – 1
шт. Інформаційні стенди з
охорони праці – 5 шт. Блок-схеми
надання долікарської допомоги –
4 шт. Маски для обличчя – 1 шт.
Респіратор – 1 шт. Костюм
рятівника. – 1 шт. Протигаз – 1
шт. Ноші – 1 шт.
РП Нарисна
геометрія.pdf

50Rh60fM5iwfMw7 Кабінет вищої математики.
wdicjlQ7XgWLl6wW Мультимедійне обладнання.
a5STrcLTqDLM=
Проектор – 1 шт., екран – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт., точка доступу
Проектор – 1 шт., екран – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт., точка доступу,
Геометричні фігури. Навчальнометодична література,
плакати «Обчислення визначених
інтегралів», «Обчислення площ
плоских фігур», «Обчислення
об’єктів тіл по площах
поперечних перерізів та об’єктів
тіл обертання», Розв’язання
диференціальних рівнянь»,
«Наближені методи
розв’язування рівнянь методом
хорд і дотичних», «Розв’язування
задач лінійного програмування
симплексним методом»,
«Побудова таблиць істинності
за заданими формулами.
Зведення формул до ДДНФ і

ДКНФ».
Основи геодезії

навчальна
дисципліна

РП Основи
геодезii.pdf

Рисунок

навчальна
дисципліна

РП Рисунок.pdf

Обмірно-геодезична
практика

практика

Живопис

навчальна
дисципліна

Архітектурне
матеріалознавство

навчальна
дисципліна

РП Обмірногеодезична
практика.pdf

РП Живопис.pdf

4kqy/QZsJqQO7oJq Кабінет інженерної геодезії.
w0uln65MMBGXGQ Наочні матеріали, плакати.
9k3CgrlA7b/CM=
Нівеліри: оптичні (ADA Ruber
X32; НИ-3, НИ-3), лазерний
(BoschQuigoPlus), геодезичні
лінійки, теодоліти: оптичні
(4Т30П) електронний (NIVEL
SYSTEM DT-5). Штативи для
нівелірів і теодолітів , прилад
ПСГ-3 пр., пенетрометр
ґрунтовий.
WlMApd/AO3ieczKG Кабінет рисунку та живопису.
l9pQo62B/d90WjCzg Допоміжне обладнання: гіпсова
VsdImYl+N8=
фігура Куб, гіпсова фігура Конус,
гіпсова фігура Піраміда, гіпсова
фігура Циліндр, гіпсова фігура
Аполлон, гіпсова фігура
Гаттамеллата, гіпсова фігура
іонічна капітель, гіпсова фігура
розетка трилистник, гіпсова
фігура Розетка п’ятилистник,
штатив для освітлювальних
приладів, штучні фрукти та
овочі 32 шт., тумби-подіуми,
гіпсові фігури – маска Венери,
череп, губи з носом, око, ніс,
капітель іонічна, вухо, стопа,
кість руки, Сафо.
O0QWgF7jXnNkM5/ Кабінет інженерної геодезії.
n96e7tVcEb6WaVvU Наочні матеріали, плакати.
k13R+jMZnmEk=
Нівеліри: оптичні (ADA Ruber
X32; НИ-3, НИ-3), лазерний
(BoschQuigoPlus), геодезичні
лінійки, теодоліти: оптичні
(4Т30П) електронний (NIVEL
SYSTEM DT-5). Штативи для
нівелірів і теодолітів , прилад
ПСГ-3 пр., пенетрометр
ґрунтовий.
Bc/ZJxvVHWTwPTL Кабінет рисунку та живопису.
TQzeNa0rZ97nFibQ Допоміжне обладнання: гіпсова
Y/Ey3361Tjkw=
фігура Куб, гіпсова фігура Конус,
гіпсова фігура Піраміда, гіпсова
фігура Циліндр, гіпсова фігура
Аполлон, гіпсова фігура
Гаттамеллата, гіпсова фігура
іонічна капітель, гіпсова фігура
розетка трилистник, гіпсова
фігура Розетка п’ятилистник,
штатив для освітлювальних
приладів, штучні фрукти та
овочі 32 шт., тумби-подіуми,
гіпсові фігури – маска Венери,
череп, губи з носом, око, ніс,
капітель іонічна, вухо, стопа,
кість руки, Сафо.

РП Архiтектурне p+/kRROlnWzuESky Кабінет будівельного
матерiалознавств dNx8ll8ji0Sro+2t7IH матеріалознавства. Комплект
о.pdf
7CbKX/XU=
сит КСИ (0,16; 0,315; 0,63; 1,25;
2,5; 5,0; 10,0; 20,0; 40,0 + піддон),
конус КА (в комплекті з
воронкою, прилад ВІКА, сито
металоткане №008 СЛ-200 Н50, форма куба для бетонних
зразків 2ФК100, лопата
штикова. Лопата совкова.
зразки матеріалів: зразки
арматурної сталі, зразки ДВП,
зразки цегли, щебінь, цегла
керамічна повнотіла,
250х120х65. кубик з пінопласту
полістирольного 50х50х50 мм,
кубик з деревини 20х20х20 мм,
кубик з щебню 50х50х50 мм, скло
ніздрювате 70х70х7 мм, пісок)

зразки кальцієвого негашеного
вапна, зразки піску, зразки
цементу, технічні терези з
рівновагами з точністю до 0,01 г,
гідростатичні терези з
точністю до 0,01 г, об’ємомір,
мірний циліндр 100-200 мл, вода,
металева лінійка 50 см
довжиною, штангенциркуль з
точністю 0,1 мм.
Лабораторія
матеріалознавства. Комп’ютер 1, колонки – 2 шт., точка
доступу. Розривна машина Р-5М,
зразки матеріалів: зразки
арматурної сталі, зразки ДВП,
ДСП, зразки цегли, щебінь, цегла
керамічна повнотіла,
250х120х65, прес (пресувальна
ванна) – 1 шт.
Конструкції будівель і
споруд

навчальна
дисципліна

РП Конструкцii
будiвел та
споруд.pdf

cJ5d9zAmEKr0hcvu Кабінет будівельного
3Ai9rQ7TcgqmHH6n матеріалознавства. Комплект
KSQzQqQ/d5w=
сит КСИ (0,16; 0,315; 0,63; 1,25;
2,5; 5,0; 10,0; 20,0; 40,0 + піддон),
конус КА (в комплекті з
воронкою, прилад ВІКА, сито
металоткане №008 СЛ-200 Н50, форма куба для бетонних
зразків 2ФК100, лопата
штикова. Лопата совкова.
зразки матеріалів: зразки
арматурної сталі, зразки ДВП,
зразки цегли, щебінь, цегла
керамічна повнотіла,
250х120х65. кубик з пінопласту
полістирольного 50х50х50 мм,
кубик з деревини 20х20х20 мм,
кубик з щебню 50х50х50 мм, скло
ніздрювате 70х70х7 мм, пісок)
зразки кальцієвого негашеного
вапна, зразки піску, зразки
цементу, технічні терези з
рівновагами з точністю до 0,01 г,
гідростатичні терези з
точністю до 0,01 г, об’ємомір,
мірний циліндр 100-200 мл, вода,
металева лінійка 50 см
довжиною, штангенциркуль з
точністю 0,1 мм.
Лабораторія
матеріалознавства. Комп’ютер 1, колонки – 2 шт., точка
доступу. Розривна машина Р-5М,
зразки матеріалів: зразки
арматурної сталі, зразки ДВП,
ДСП, зразки цегли, щебінь, цегла
керамічна повнотіла,
250х120х65, прес (пресувальна
ванна) – 1 шт.
Кабінет технології будівельного
виробництва. Мультимедійне
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., комп’ютер,
колонки – 2 шт., точка доступу.
Плакати з прикладами
організаційно-технологічної
документації: ПОБ, ППР,
технологічні карти

Основи теорії споруд

навчальна
дисципліна

РП Основи теорii
споруд.pdf

t4Q+3DSkh9Uja9Gcl Кабінет будівельного
Oo6qK7UdKKnbHAd матеріалознавства. Комплект
e+CYrzOEBo4=
сит КСИ (0,16; 0,315; 0,63; 1,25;
2,5; 5,0; 10,0; 20,0; 40,0 + піддон),
конус КА (в комплекті з
воронкою, прилад ВІКА, сито
металоткане №008 СЛ-200 Н50, форма куба для бетонних
зразків 2ФК100, лопата
штикова. Лопата совкова.

зразки матеріалів: зразки
арматурної сталі, зразки ДВП,
кусочки цегли, щебінь, цегла
керамічна повнотіла,
250х120х65. кубик з пінопласту
полістирольного 50х50х50 мм,
кубик з деревини 20х20х20 мм,
кубик з щебню 50х50х50 мм, скло
ніздрювате 70х70х7 мм, пісок)
зразки кальцієвого негашеного
вапна, зразки піску, зразки
цементу, технічні терези з
рівновагами з точністю до 0,01 г,
гідростатичні терези з
точністю до 0,01 г, об’ємомір,
мірний циліндр 100-200 мл, вода,
металева лінійка 50 см
довжиною, штангенциркуль з
точністю 0,1 мм.
Історія архітектури та
містобудування

навчальна
дисципліна

РП Історія
архітектури та
містобудуваня.pdf

8VV28o5OXQfBFQu Кабінет архітектурного
Qpc9OzrJCru8CI/rT проектування. Мультимедійне
ChokqihPxog=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)

Введення в
архітектурне
проектування

навчальна
дисципліна

РП Введення в
архітектурне
проектування.pdf

BxoBJ9XTg2Fn/TSzc Кабінет архітектурного
WdD/XTCte7z/OpLd проектування. Мультимедійне
N9/+pNRiCg=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)
Макетна майстерня. Столи для
макетування, набори макетних
ножів, металеві лінійки, верстат
ЧПК (числове програмне
керування) – 1 шт.; свердлильноприсадний верстат – 1 шт.,
форматно-розривний верстат –
1 шт.

Архітектурне
проектування

навчальна
дисципліна

РП Архітектурне
проектування.pdf

v4gu9SbjpXjSYBXih7 Кабінет архітектурного
Dej9Oxnsc1l6KpAnM проектування. Мультимедійне
ACJgO3BU=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)

Архітектурне
навчальна
проектування
дисципліна
багатофункціональних
об'єктів

РП Архітектурне zk3LTitmV9LMMRlE Кабінет комп'ютерного
проектування
v/aIYi2bnbMM5S9t проектування. Мультимедійна
багатофункціональ
WnEKEIbIvXU=
система. Екран – 1 шт.,
них об'єктів.pdf
проектор – 1 шт., комп’ютери –
10 шт., точка доступу, колонки
– 2 шт. Табличний процесор
MicrosoftExcel, програми
створення комп’ютерних
презентацій MicrosoftPowerPoint.
Програмне забезпечення:
ArchiCAD, SketchUp Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop,
Allplan, Autodesk Revit, Artlantis.
Кабінет з нормативного
забезпечення у будівництві.
Мультимедійна система
Проектор – 1 шт., екран – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт., точка доступу.
Навчальні, і, методичні плакати,
нормативна література, база
нормативної документації з
будівництва та промисловості
будівельних матеріалів: державні
та галузеві будівельні норми,
база стандартів у сфері
будівництва)

Архітектурне
проектування з
використанням
комп’ютерних систем

навчальна
дисципліна

РП Архітектурне
проектування з
використанням
комп'ютерних
систем.pdf

f79fn/dNYsP6Q61qu Кабінет комп'ютерного
wPa0galSoNLjx7xyC проектування. Мультимедійна
K7Wfh8JlA=
система. Екран – 1 шт.,
проектор – 1 шт., комп’ютери –
10 шт., точка доступу, колонки
– 2 шт. Табличний процесор
MicrosoftExcel, програми
створення комп’ютерних
презентацій MicrosoftPowerPoint.
Програмне забезпечення:
ArchiCAD, SketchUp Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop,
Allplan, Autodesk Revit, Artlantis.
Кабінет з нормативного
забезпечення у будівництві.
Мультимедійна система
Проектор – 1 шт., екран – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт., точка доступу.
Навчальні, і, методичні плакати,
нормативна література, база
нормативної документації з
будівництва та промисловості
будівельних матеріалів: державні
та галузеві будівельні норми,
база стандартів у сфері
будівництва)

Теоретичні та
методичні основи
архітектури та
містобудування

навчальна
дисципліна

Технологія
будівництва

навчальна
дисципліна

РП Технологiя
будiвництва.pdf

JHhs93ess0MrJgMd Кабінет технології будівельного
yLGZNDlH4yv3zEE+ виробництва. Мультимедійне
1xjQVPTxIdI=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., комп’ютер -1,
колонки – 2 шт., точка доступу.
Плакати з прикладами
організаційно-технологічної
документації: ПОБ, ППР,
технологічні карти

Інженерне
обладнання будівель і
споруд

навчальна
дисципліна

РП Інженерне
обладнання
будівель та
споруд.pdf

qoXx3CgaPOY7wjOJ Кабінет технології будівельного
Ye7TIUjkelIjZ8fTol6 виробництва. Мультимедійне
EWSzgn/w=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., точка доступу,
комп’ютер, колонки. Плакати з
прикладами організаційнотехнологічної документації:
ПОС, ППР, технологічні карти

Типологія будівель та
споруд

навчальна
дисципліна

РП Типологiя
будiвел та
споруд.pdf

9lNenv4v5b87GUM3 Кабінет архітектурного
+WwGCysgyMhCq0 проектування. Мультимедійне
DA69qxTPDtBdY= обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)
Кабінет з нормативного
забезпечення у будівництві.
Мультимедійна система
Проектор – 1 шт., екран – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт., точка доступу.
Навчальні, і, методичні плакати,
нормативна література, база
нормативної документації з
будівництва та промисловості
будівельних матеріалів: державні
та галузеві будівельні норми,
база стандартів у сфері
будівництва)

Екологізація та
енергоефективність

навчальна
дисципліна

РП Теоретичнi та iKGqhDqLw6GpwEC Кабінет архітектурного
методичнi основи 5746cIFmk/unjDVI3 проектування. Мультимедійне
архiтектури та
7JXnZi2Qh+k=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
мiстобудування.pd
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
f
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)

РП Екологiзацiя та RaB1HbgflUgNEcAfy Кабінет будівельного
енергоефективнiст KgKH/+ZuKu80/vW матеріалознавства. Комплект
ь будiвель.pdf
nawEjbQ3caQ=
сит КСИ (0,16; 0,315; 0,63; 1,25;

2,5; 5,0; 10,0; 20,0; 40,0 + піддон),
конус КА (в комплекті з
воронкою, прилад ВІКА, сито
металоткане №008 СЛ-200 Н50, форма куба для бетонних
зразків 2ФК100, лопата
штикова. Лопата совкова.
зразки матеріалів: зразки
арматурної сталі, зразки ДВП,
кусочки цегли, щебінь, цегла
керамічна повнотіла,
250х120х65. кубик з пінопласту
полістирольного 50х50х50 мм,
кубик з деревини 20х20х20 мм,
кубик з щебню 50х50х50 мм, скло
ніздрювате 70х70х7 мм, пісок)
зразки кальцієвого негашеного
вапна, зразки піску, зразки
цементу, технічні терези з
рівновагами з точністю до 0,01 г,
гідростатичні терези з
точністю до 0,01 г, об’ємомір,
мірний циліндр 100-200 мл, вода,
металева лінійка 50 см
довжиною, штангенциркуль з
точністю 0,1 мм.
Архітектурна
композиція

навчальна
дисципліна

РП Архiтектурна
композицiя.pdf

DVi5HOrDtSCbXqi/ Кабінет архітектурного
XBdLiPWCQSIUIZt6 проектування. Мультимедійне
reYjmUKhTvc=
обладнання. Проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
точка доступу, плакати,
індивідуальна креслярська парта
– 22 шт. (зразки студентських
проектів)
Макетна майстерня. Столи для
макетування, набори макетних
ножів, металеві лінійки, верстат
ЧПК (числове програмне
керування) – 1 шт.; свердлильноприсадний верстат – 1 шт.,
форматно-розривний верстат –
1 шт.

Скульптура

навчальна
дисципліна

РП Скульптура.pdf

o2Rik2Ww+bp19jVb Кабінет скульптури. Допоміжне
h7ixKO95hyL4JsCW обладнання: станок для
nSc/d9lpVLw=
скульптора С1 4 шт., станок
скульптора міні 10 шт, штатив
для освітлювальних приладів,
тумби-подіуми; гіпсова фігура
Конус, гіпсова фігура Піраміда,
гіпсова фігура Циліндр, гіпсова
фігура Аполлон, гіпсова фігура
Гаттамеллата, гіпсова фігура
іонічна капітель, гіпсова фігура
розетка трилистник, гіпсова
фігура Розетка п’ятилистник,
штатив для освітлювальних
приладів, штучні фрукти та
овочі 32 шт., тумби-подіуми,
гіпсові фігури – маска Венери,
череп, губи з носом, око, ніс,
капітель іонічна, вухо, стопа,
кість руки, Сафо.

* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту;
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення


Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
ID
виклад
ача

ПІБ

Посада

Структурний Кваліфікація
підрозділ
викладача

Стаж

Навчальні
дисципліни,
що їх
викладає
викладач на
ОП

Обґрунтування

376089

Городецький професор,
Олександр
Основне
Сергійович
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
доктора наук
TH 001832,
виданий
15.07.1979,
Диплом
кандидата наук
MKД 004239,
виданий
16.04.1966,
Атестат
професора ПP
014840,
виданий
28.12.1984,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) CH
020239,
виданий
08.10.1980
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Комп'ютерні
техніки в
архітектурному
проектуванні

Обґрунтування
дисципліни
«Комп'ютерні техніки
в архітектурному
проектування».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
промислове та
цивільне будівництво;
кваліфікація –
інженер-будівельник,
науковий ступінь:
доктор технічних наук
(05.23.17 – будівельна
механіка)
Стажування:
Всеукраїнська
громадська
організація
«Асоціація експертів
будівельної галузі»
Атестаційна
архітектурнобудівельна комісія;
Свідоцтво № 232; від
07.12.2017 р.Програма
підвищення
кваліфікації
«Підготовка до
професійної атестації
відповідальних
виконавців окремих
видів робіт і послуг,
пов’язаних із
створенням об’єктів
архітектури».
Кваліфікація: експерт.
Підприємство
обєднання
підприємств Інститут
післядипломної
освіти; Свідоцтво №
1128; від 30.11.2012 р.
Програма підвищення
кваліфікації
«Підготовка до
професійної атестації
експертів проектної
документації».
«Технічне обстеження
будівель в споруд».
Кваліфікація: експерт.
Кваліфікаційний
сертифікат
№АЕ000994 від
10.12.2012 р. за
спеціаплізацією
«Забезпечення
механічного опору та
стійкості (МОС))».
Кваліфікація –
експерт будівельний
№АЕ000993 від
10.12.2012 р. за
спеціаплізацією
«Технічне обстеження
будівель і споруд
(ТОБС)».
Кваліфікація –
експерт будівельний
Кваліфікаційний
сертифікат
№АР003574 від
25.09.2012 р. за
спеціаплізацією
«Забезпечення
механічного опору тв
стійкості (МС)».
Кваліфікація –

інженерпроектувальник.
Основні роботи:
1. Створення
інтегрованих САПР,
що реалізують
технологію
інформаційного
моделювання будівель
(BIM) і
вдосконаленням
програмних
комплексів САПФІР3D, ЕСПРІ,
МОНОМАХ-САПР,
ЛІРА-САПР для
проектування і
розрахунку
будівельних і
машинобудівних
конструкцій різного
призначення.
2. Розробка графічний
редактор
архітектурних і
аналітичних моделей САПФІРКОНСТРУКЦІЇ,
альтернативний
інтерфейс
користувача СТРІЧКА,
режим варіантного
проектування та ін.
3. Створення
програмний комплекс
САПФІР для
автоматизації
архітектурного
об'ємного
проектування.
4. Городецкий А. С.
Компьютерное
моделирование
процесса возведения
строительных
конструкций / А. С.
5. Городецкий, М. С.
Барабаш //
Строительная
механика и расчет
сооружений: Научнотехнический журнал.
– Москва: ЦНИИСК
им. В. А. Кучеренко,
2014. – Вып. 5 (256). –
С. 28–33.
6. Городецький О.С.
Навчальна програма з
дисципліни
«Комп'ютерні техніки
в архітектурному
проектування». К.:
КиМУ, 2020. 16с.
Лауреат державної
премії України.
Член академії
будівництва України
по відділенню
«Інноваційна
діяльність,
інформатика в
будівельному
комплексі, підготовка
довідниково-технічної
літератури».
352985

Русаков Ігор доцент,
Олександров Основне
ич
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
спеціаліста,
Полтавський
інженернобудівельний

19

Архітектурне
проектування
багатофункціо
нальних
об'єктів

Обґрунтування
дисципліни
«Архітектурне
проектування
багатофункціональни

інститут, рік
закінчення:
1983,
спеціальність:
1201
Архітектура,
Диплом
кандидата наук
KД 008489,
виданий
08.02.1989

х об’єктів».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Архітектура;
кваліфікація
архітектор) ;
науковий ступінь:
кандидат технічних
наук (05.01.01 Прикладна геометрія,
інженерна графіка)
Стажування:
ТОВ «Навчальноекспертний центр
НСАУ». Свідоцтво
№0890 від 28 жовтня
2016 р. за програмою
«Розроблення
містобулівної
документації»;
Сертифікат АА
№003652 від
30.12.2016 р.,
спеціалізація
«Розроблення
містобудівної
документації »,
кваліфікація:
архітектор
ТОВ "Навчальноекспертний центр
НСАУ", свідоцтво
№0920 від 26.11.2016
р. за програмою
"Архітектурне об'ємне
проектування"
Сертифікат АА
№003652 від
30.12.2016 р.,
спеціалізація
«Архітектурне об'ємне
проектвання»,
кваліфікація:
архітектор
Основні роботи:
1. Русаков І.О.,
Крупецьких А.Г.
Принципи організації
інтрер’єрів центру
підготовки пілотів–
операторів
безпілотної авіації.
Теорія та практика
дизайну.
Мистецтвознавство.
Вип.8.2013.
2. Русаков І.О.,
Наталушко Г.В.
Особливості
формування інтер’єрів
навчально–
тренувальних залів
авіаційних
спорткомплексів.
Теорія та практика
дизайну.
Мистецтвознавство.
Вип.8.2013.
3. Кузнецова І.О.
Русаков І.О.. Руденко
О.В., Гербич К.О.
Інноваційні напрями
в дизайні інтерєру.
Теорія та практика
дизайну.
Мистецтвознавство.
Вип.12. 2017.
4. Русаков, І.О. "У всіх
стародавніх містах

існує історична зона,
… " [Текст] / Ігор
Русаков ; спілкув. О.
Зенталь // Урядовий
кур'єр. - 2013. - 17 лип.
(№ 126). - С. 8.
5. Русаков І.О.
Навчальна програма з
дисципліни
«Архітектурне
проектування
багатофункціональни
х об’єктів». К.: КиМУ,
2020. 25 с
Практичний досвід:
ХТЦУ «Модуль»
Київської міської
спілки наукових та
інженерних
товариств, головний
архітектор.
ПП «Спілка
дизайнерів»
Розробка проектів
розвитку,
реконструкції
будівель, благоустрою
територій дитячого
будинку родинного
типу «Батьківська
турбота Пущі-Водиці.
Розробка проектів
розвитку,
реконструкції
будівель, благоустрою
територій дитячого
будинку родинного
типу Міжнародній
благодійній фундації
«Отчий дім» в
Святопетрівському
Київської обл.
Розробка проекту
реконструкції
дитячого садочка
№115 в Оболонському
р-ні м Києва.
369053

Хлюпін
викладач,
Олександр
Сумісництв
Анатолійови о
ч

Факультет
будівництва та
архітектури
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Архітектурне
проектування

Обґрунтування
дисципліни
«Архітектурне
проектування».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Архітектура;
кваліфікація:архітекто
р) ;
Стажування:
1. Міністерство освіти і
науки України.
Національний
Авіаційний
університет. «Інститут
післядипломного
навчання»; Свідоцтво
про підвищення
кваліфікації
педагогічної
діяльності 12 СПК №
616347 від 18.12.2014
р.
2. ТОВ «Навчальноекспертний центр
НСАУ» Свідоцтво №
2701 від 19 квітня
2019р; тема:
«Архітектурне об’ємне
проектування»;
кваліфікація:
архітектор;

3. Національна спілка
архітекторів України.
Атестаційна
архітектурнобудівельна комісія.
Кваліфікаційний
сертифікат АА №
004384 від 26.04.2019
р., Тема:
«Архітектурне об’ємне
проектування»;
кваліфікація:
архітектор
Основні роботи:
1. Хлюпін О.А., Дугіна
В.С. Особливості
планувальної
організації
центрального офісу
територіального
органу поліції.
«Сучасні проблеми
архітектури та
містобудуван-ня»:
наук.-техн. збірник.
Відпов. Ред.
М.М.Дьомін. –
К.:Кнуба, 2016. вип.43.
– С. 283-288.
2. Хлюпін О.А.,
Осиченко Г.О
Особливості
використання медіа
обЇєктів у історичному
середовищі міста.
«Місто-будування та
територіальне
планування: Наук. –
техн.. збірник»
Відпов. Ред.
.М.Осетрін. – К.,
КНУБА, 2016. – Вип.
59. – С.216-219;
3. Хлюпін О.А.
Фактори що
визначають
особливості проектування медіаобїєктів. «Сучасні
проблеми архітектури та
містобудування»:
наук.-техн. збірник.
Відпов. Ред.
М.М.Дьомін. –
К.:Кнуба, 2016. вип.41.
– С. 540-541.
4. Хлюпін О.А, Тромса
Є.В. Особливості
архітектурнопланувальної
організації середньоповерхової житлової
забудови підвищеної
щільності. «Сучасні
проблеми архітектури та
містобудування»:
наук.-техн. збірник.
Відпов. Ред.
М.М.Дьомін. –
К.:Кнуба, 2017. вип.47.
– С. 541-545.
5. Хлюпін О.А., Ряба
К.Ю. Особливості
проектування
реабілітаційного
центру для дітей з
функціональними
обмеженнями.
«Сучасні проблеми

архітектури та
містобудування»:
наук.-техн. збірник.
Відпов. Ред.
М.М.Дьомін. –
К.:Кнуба, 2017. вип.47.
– С. 523-527.
6. Хлюпін О.А.,
Химишинець Н.В.
Всеосяжні переваги
єдиного процесу
проектування в САПР
ALLPLAN. «Су-часні
проблеми архітектури
та містобудування»:
наук.-техн. збірник.
Відпов. Ред.
М.М.Дьомін. – К.:
Кнуба, 2017. вип.48. –
С. 484-488.
7. Хлюпін О.А., Ряба
К.Ю. Іпотерапія як
один із видів
анімалотерапії в
архітектурнопросторовій структурі
реа-білітаційного
центру для дітей.
«Сучасні проблеми
архітектури та
містобудування»:
наук.-техн. збірник.
Від-пов. Ред.
М.М.Дьомін. –
К.:Кнуба, 2017. вип.48.
– С. 448-452.
8. Хлюпін О.А, Качура
В.В. Просторова та
архітектур-нопланувальна
організація
технополісів. «Сучасні
проб-леми
архітектури та
містобудування»:
наук.-техн. Збір-ник.
Відпов. Ред.
М.М.Дьомін. –
К.:Кнуба, 2017. вип.48.
– С.435-441.
9. Хлюпін О.А.,
Оникієнко А.С.
Необхідність проектування центру МНС
оперативного
реагування у міському
середовищі. «Сучасні
проблеми архітектури
та містобу-дування»:
наук.-техн. збірник.
Відпов. Ред.
М.М.Дьомін. –
К.:Кнуба, 2017. вип.48.
– С. 290-294
10. Хлюпін О.А.,
Дашко Ю.С.
Організація житлової
за-будови підвищеної
щільності на
прибережних
територіях р. Дніпро в
м. Києві. «Сучасні
проблеми архітектури
та містобудування»:
наук.-техн. збірник.
Відпов. Ред.
М.М.Дьомін. –
К.:Кнуба, 2017. вип.48.
– С. 392-396.
11. Хлюпін О.А.,
Дорохова Н.В.

Способи модернізації
архітектурнопланувальних рішень
шкільних закладів.
«Сучасні проблеми
архітектури та
містобудування»:
наук.-техн. Збірник.
Відпов. Ред.
М.М.Дьомін. – К.:
Кнуба, 2016. вип.49. –
С. 425-430.
12. Хлюпін О.А.,
Аксютіна О.О.
Особливості урбаністичного руху та його
основні ідеї. «Сучасні
проблеми архітектури
та містобудування»:
наук.-техн. збірник.
Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:Кнуба, 2017.
вип.50. – С. 119-124.
13. Хлюпін О.А.,
Кравчук Г.В.
Особливості
формування науководослідних лабораторій
на воді. «Сучасні
проб-леми
архітектури та
містобудування»:
наук.-техн. збірник.
Відпов. Ред.
М.М.Дьомін. –
К.:Кнуба, 2017. вип.49.
– С. 468-473.
14. Методичні
вказівки до
дипломного
проектування
напряму
«Архітектура» та
спеціальності
«Архітектура та
містобудування» //
Ю.О. Дорошенко, О.А.
Хлюпін / – К.: НАУ,
2017. – 168с. (10,5/ 5
д.а.).
15. Методичні
вказівки до
дипломного
проектування
напряму
«Архітектура» та
спеціальності
«Архітектура та
містобудування» //
Ю.О. Дорошенко, О.А.
Хлюпін / – К.: НАУ,
2017. – 168с. (10,5/ 5
д.а.).
16. Хлюпін О.А.
Навчальна програма з
дисципліни
«Архітектурне
проектування». К.:
КиМУ, 2020. 23 с
17. Трансформована
мобільна будівля з
автономним енергозабезпеченням
«винахід/ А.С.
5032452/33/012672/
МКИ 45 Е04В 1/343
Е04Д13
1993/Открытия,
изобретения № 52».
18. Торговий
павільйон

«промисловий
зразок/49 ПО /3
92004063/050646 від
28.12.1994».
19. Член спілки
Архітекторів СРСР з
1984р., Член
Національної Спілки
Архітекторів України.
6 премій Спілки
Архітекторів СРСР та
України;
Дворазовий лауреат
міжнародних
конкурсів;
Премія Міністерства
будівництва та
архітектури;
Премія Академії
Архітектури України
«За високий
професіоналізм і
унікальність
концептуального
підходу при
вирішенні
містобудівних задач».
376089

Городецький професор,
Олександр
Основне
Сергійович
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
доктора наук
TH 001832,
виданий
15.07.1979,
Диплом
кандидата наук
MKД 004239,
виданий
16.04.1966,
Атестат
професора ПP
014840,
виданий
28.12.1984,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) CH
020239,
виданий
08.10.1980

64

Основи 3D
візуалізації
архітектурних
об'єктів

Обґрунтування
дисципліни «Основи
3D візуалізації
архітектурних
об'єктів».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
промислове та
цивільне будівництво;
кваліфікація –
інженер-будівельник,
науковий ступінь:
доктор технічних наук
05.23.17 – будівельна
механіка)
Стажування:
Всеукраїнська
громадська
організація
«Асоціація експертів
будівельної галузі»
Атестаційна
архітектурнобудівельна комісія;
Свідоцтво № 232; від
07.12.2017 р.Програма
підвищення
кваліфікації
«Підготовка до
професійної атестації
відповідальних
виконавців окремих
видів робіт і послуг,
пов’язаних із
створенням об’єктів
архітектури».
Кваліфікація: експерт.
Основні роботи:
1. Створення
інтегрованих САПР,
що реалізують
технологію
інформаційного
моделювання будівель
(BIM) і
вдосконаленням
програмних
комплексів САПФІР3D, ЕСПРІ,
МОНОМАХ-САПР,
ЛІРА-САПР для

проектування і
розрахунку
будівельних і
машинобудівних
конструкцій різного
призначення.
2. Розробка графічний
редактор
архітектурних і
аналітичних моделей САПФІРКОНСТРУКЦІЇ,
альтернативний
інтерфейс
користувача СТРІЧКА,
режим варіантного
проектування та ін.
3. Створення
програмний комплекс
САПФІР для
автоматизації
архітектурного
об'ємного
проектування.
Створювана цим
комплексом цифрова
модель об'єкту
дозволяє реалізувати
інформаційний
зв'язок з
програмними
комплексами ЛІРА і
МОНОМАХ,
організувати
автоматичний
підрахунок об'ємів з
підключенням
кошторисних програм
і виходом на програми
управління
будівництвом.
4. Городецький О.С.
Навчальна програма з
дисципліни «Основи
3D візуалізації
архітектурних
об'єктів». К.: КиМУ,
2020. 16 с.
Лауреат державної
премії України.
Член академії
будівництва України
по відділенню
«Інноваційна
діяльність,
інформатика в
будівельному
комплексі,
підготовка
довідниково-технічної
літератури».
348117

Самсін
Роман
Ігорович

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
юридичний
інститут

Диплом
бакалавра,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
0601 Право,
Диплом
спеціаліста,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка, рік
закінчення:

3

Інтелектуальна Обґрунтування
власність
дисципліни
«Інтелектуальна
власність».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Правознавство;
кваліфікація магістр
права); науковий
ступінь: кандидат
юридичних наук
(12.00.03 Цивільне
право і цивільний
процес; сімейне право;
міжнародне приватне
право).
Основні роботи:

2012,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
магістра,
Одеська
національна
юридична
академія, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 040708,
виданий
28.02.2017

369063

Бутик
Михайло
Васильович

викладач,
Основне
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
магістра,
Національний
авіаційний
університет,
рік закінчення:

1. Самсін Р. І.
Виникнення права
слідування як
особливого
авторського
повноваження в
законодавстві країн
Європи. Науковий
вісник Ужгородського
національного
університету. Серія
Право. 2015. Вип. 30.
Т. І. С. 151–156.
2. Самсін Р. І.
Законодавча
конкретизація
елементів права
слідування як
необхідна умова
забезпечення його
практичної реалізації.
Науковий вісник
Ужгородського
національного
університету. Серія
Право. 2015. Вип. 32.
С. 102–105.
3. Самсін Р. І. Сучасні
теоретико-правові
питання, що
виникають щодо
права слідування в
авторському праві.
Науковий вісник
Ужгородського
національного
університету. Серія
Право. 2015. Вип. 35.
Ч. 2. Т. І. С. 197–200.
4. Авторське право:
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
Київ: КиМУ, 2018.
5. Інтелектуальна
власність: Методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
Київ: КиМУ, 2019
6. Самсін Р. І. Поняття
права слідування в
авторському праві:
спроба нового підходу
до розуміння.
Právnavedaaprax:
Právna veda a prax:
výzvy moderných
európskych
integračných procesov:
zborník príspevkov z
medzinárodney
vedeckej konferencie
(Bratislava, 27–28
novembra 2015).
Bratislava:
Paneurópska vysoká
škola, faculta práva,
2015. P. 239–241.
7. Самсін Р.І
Навчальна програма з
дисципліни
«Інтелектуальна
власність». К.: КиМУ,
2020. 20 с.
11

Практикум з
архітектурного
проектування
(сакральна
архітектура)

Обґрунтування
дисципліни
«Практикум з
архітектурного
проектування
(сакральна

2009,
спеціальність:
120103 Дизайн
архiтектурного
середовища

архітектура)».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта:
спеціальність:Дизайн
архітектурного
середовища;
кваліфікація:
архітектор)
Основні роботи:
1. Бутик М.В.,
Систематизація
факторів, що
впливають на
формування
аеровокзалів «Сучасні
проблеми архітектури
та містобудування»:
наук.-техн. збірник.
Відпов. Ред.
М.М.Дьомін. –
К.:КНУБА, 2016. вип.
43. – С. 93-97.
2. Методичні
рекомендації для
виконання курсової
роботи з
архітектурного
проектування
“Вивчення класичних
архітектурних форм”
для студентів І-го
курсу спеціальності
191 – “Архітектура та
містобудування”
(Видання друге,
перероблене і
доповнене): О.В.
Чемакіна,
Запорожченко О.Ю.,
М.В.Бутик. – Київ.:
КиМУ, 2020р. – 24 с.
3. Принципи
архітектурнопланувальної
організації відкритих
міських просторів з
порушеними
територіями/
О.В.Чемакіна,
О.В.Кравченко,
М,В.Бутик// Тези
доповідей ІІ Міжнар.
наук.-практ. конгресу
"Архітектура.
Будівництво. Дизайн",
15-18 березня 2016 р.,
Київ, Україна. - К.:
НАУ, 2016. - С.19-20.
4. Методи
містобудівного аналізу
паркових територій на
прикладі міста
Києва/О.В.Чемакіна,
Л.Я.Яценко,
М.В.Бутик// Тези
доповідей:ІІІ
Міжнародного
науково-практичного
конгресу Міське
середовище - ХХІ
сторіччя.: Архітектура.
Будівництво. Дизайн,
м.Київ, 14-16 березня
2018 р. / відп. ред.
О.А. Трошкіна. - К.:
НАУ, 2018, 246 - 249 с.
5. Бутик М.В.
Навчальна програма з
дисципліни

«Практикум з
архітектурного
проектування
(сакральна
арахітекутра)». К.:
КиМУ, 2020. 17с.
Практичний досвід:
ТОВ «АрхіLiev»,
архітектор
ТОВ «Ексім
Солюшен», дизайнерпроектувальник.
348117

Самсін
Роман
Ігорович

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
юридичний
інститут

Диплом
бакалавра,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
0601 Право,
Диплом
спеціаліста,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
магістра,
Одеська
національна
юридична
академія, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 040708,
виданий
28.02.2017

3

Нормативноправове
забезпечення
архітектурномістобудівельн
ої діяльності

Обґрунтування
дисципліни
«Нормативно-правове
забезпечення
архітектурномістобудівельної
діяльності».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Правознавство;
кваліфікація магістр
права); науковий
ступінь: кандидат
юридичних наук
(12.00.03 Цивільне
право і цивільний
процес; сімейне право;
міжнародне приватне
право).
Основні роботи:
1. Самсін Р. І.
Виникнення права
слідування як
особливого
авторського
повноваження в
законодавстві країн
Європи. Науковий
вісник Ужгородського
національного
університету. Серія
Право. 2015. Вип. 30.
Т. І. С. 151–156.
2. Самсін Р. І.
Законодавча
конкретизація
елементів права
слідування як
необхідна умова
забезпечення його
практичної реалізації.
Науковий вісник
Ужгородського
національного
університету. Серія
Право. 2015. Вип. 32.
С. 102–105.
3. Самсін Р. І. Сучасні
теоретико-правові
питання, що
виникають щодо
права слідування в
авторському праві.
Науковий вісник
Ужгородського
національного
університету. Серія
Право. 2015. Вип. 35.
Ч. 2. Т. І. С. 197–200.
4. Авторське право:
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
Київ: КиМУ, 2018.
5. Інтелектуальна
власність: Методичні

рекомендації до
самостійної роботи.
Київ: КиМУ, 2019
6. Норматичноправове забезпечення
архітектурномістобудівної
діяльності. Методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
Київ: КиМУ, 2019
7. Самсін Р.І,
Чемакіна О.В
Навчальна програма з
дисципліни
«Нормативно-правове
забезпечення
архітектурномістобудівельної
діяльності». К.: КиМУ,
2020. 12 с.
376728

Буравченко
Сергій
Григорович

доцент,
Суміщення

Факультет
Диплом
будівництва та кандидата наук
архітектури
AX 001131,
виданий
02.08.1989

40

Основи
Обґрунтування
містобудування дисципліни «Основи
містобудування».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Архітектура;
кваліфікація:
архітектор ; науковий
ступінь: кандидат
архітектури (18.00.02
- архітектура будівель
і споруд)
Стажування:
1. Hnited states
department of
commerce; Certificate
of training
The SABIT
Construction Standards
training session
2. Міністерство
регіонального
розвитку, будівництва
та житловокомунального
господарства України.
Кваліфікаційний
сертифікат АА №
002469; від 19.11.2015
р. за напрямом:
«Архітектурне об’ємне
проектування»;
кваліфікація архітектор.
3. Кваліфікований
сертифікат АА №
002500; від 19.11.2015
р. за напрямом:
«Розроблення
містобудівної
документації»;
кваліфікація архітектор.
Основні роботи:
1. Буравченко С.Г., В.
Книш. Сучасний
погляд на
багатоквартирне
житло в аспектах
структурно-логічної
ієрархічної
класифікації та
оціночних пріоритетів
громадського попиту.
Архітектурний вісник
КНУБА: Зб. наук.
праць. - К.: КНУБА,
2016. – вип.10 - С.344 -

365.
2. Буравченко С.Г.,
В.Книш. Динаміка
проектування і
будівництва
багатоквартирного
житла у поетапноаналоговому
відображенні та
матричноінцидентному
оцінюванні
пріоритетності
взаємовпливовостей.
Сучасні проблеми
архітектури та
містобудування.Зб.
наукових праць. Вип.
47 -К.:КНУБА, 2017 С.456- 481.
3. Буравченко С.Г.,
Мазурок О.П.
Методичні основи
сценарного
проектування
благоустрою
прибудинкових
теритьорій перших
масових серій
багатоквартирної
забудови. Зб.
наукових праць НАУ
«Проблеми розвитку
міського
середовища.2019 –
С.69-78.
4. Буравченко С.Г.,
Спасіченко К. В.
Особливості
функціональнопланувальної
організації
доступного житла як
системи з поєднанням
житлових і
громадських функцій.
Зб. наукових праць
«Проблеми розвитку
міського
середовища».2019 –
С.69-78. – 2019. С.150-160.
5. Буравченко С.Г.,
Спасіченко К.В.
Формування
доступного житла з
урахуванням змін
вимог до квартир
протягом
експлуатації. КНУБА:
Зб. наук. праць. Теорія і практика
дизайну. НАУ. 2019. –
С.16-28., 2019 – Вип.
17 - С.29-36.
6. Буравченко С.Г., В.
Книш. Об’ємнопросторова інтеграція
багатоквартирного
житла в динаміці
формування
багатофункціональни
х об’єктів нерухомості
та штучнорозвинутого довкілля.
Архітектурний вісник
КНУБА. Зб. наук.
праць.- К.: КНУБА. –
Вип. 8-9 - С. 344 –
365.
7. Буравченко С.Г.,

Дзюба К. О. Сценарні
методи в проектуванні
громадських
просторів з
програмами
театралізації
середовища. Зб.
наукових праць
«Проблеми розвитку
міського середовища».
2020 - 1 (24) – С.6978.
8. Буравченко С.Г., О.
Чиженвський.
Посібник - довідник.
Роз’яснення з
визначення категорій
складності та класів
наслідків об’єктів
будівництва різного
призначення та їх
врахування на різних
стадіях проектування
та будівництва.
Посібник до ДСТУ Н В
1.2.16: 2013. ДП
«УкрНДПІЦИВІЛЬБУ
Д», НСАУ- К.: ТОВ
ВПК «Експрес
поліграф».2013 р.- 72
с.
9. Буравченко С.Г., Д.
Ісаєнко. А. Беркута, Д.
Барзилович.
Методичний
посібник. Деякі
особливості
визначення класів
наслідків
(відповідальності) та
категорій складності
об’єктів будівництва.
Методичний
посібник. Схвалено
НТР Мінрегіону 1грудня 2015 р. -. К.:
World Bank Group IFC
2016 - 46 с.
10. Буравченко С.Г.
Конспект лекції.
Практичні питання
визначення класу
наслідків
(відповідальності
об’єктів будівництва.
Зміни до
містобудівного та
спеціального
законодавства,
нормативно-правових
актів та документів Зб. матеріалів
науково-практичного
семінару 13-14 липня
2017 р. - К.: ДП
«УкрНДІБВ», ГІТН.
ВУГІП. - С. 39 -54
11. Буравченко С.Г., О.
Чижевський.
Посібник навчального
курсу до професійної
атестації архітекторів.
Загальний модуль.
Затверджений на
засіданні
Архітектурнобудівельної
атестаційної комісії
НСАУ. 3-е видання. –
К.: , НСАУ, 2017. – 236
с.

12. Буравченко С.Г., О.
Чижевського.
Посібник навчального
курсу до професійної
атестації архітекторів.
Спеціальний модуль.
Учбовий посібник для
архітекторів, які
здійснюють об’ємне
проектування /
Затверджений на
засіданні
Архітектурнобудівельної
атестаційної комісії
НСАУ. 3-е видання. –
К.: , НСАУ, 2018 – 256
с.
13. Буравченко С.Г.
Конспект лекції.
Проектна
документація на
будівництво. Вимоги з
визначення класу
наслідків
(відповідальності).
Експертиза проектів.
Інформаційнодовідкові матеріали.
Зміни до
містобудівного та
спеціального
законодавства,
нормативно-правових
актів та документів
(Станом на
1.11.2018.К.: ВУГІП,
2019 – С. 68-102.
14. Буравченко С.Г.
Навчальна програма з
дисципліни «Основи
містобудування». К.:
КиМУ, 2020. 20 с.
Член-кореспондент
Української Академії
Архітектури головного
науково-творчого,
методичного і
координаційного
центру архітектурномістобудівної галузі
України.
Лауреат державної
премії України в
галузі архітектури.
376728

Буравченко
Сергій
Григорович

доцент,
Суміщення

Факультет
Диплом
будівництва та кандидата наук
архітектури
AX 001131,
виданий
02.08.1989
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Основи
ландшафтної
архітектури

Обґрунтування
дисципліни «Основи
ландшафтної
архітектури».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Архітектура;
кваліфікація:
архітектор ; науковий
ступінь: кандидат
архітектури (18.00.02
- архітектура будівель
і споруд)
Стажування:
1. Hnited states
department of
commerce; Certificate
of training
The SABIT
Construction Standards
training session
2. Міністерство

регіонального
розвитку, будівництва
та житловокомунального
господарства України.
Кваліфікаційний
сертифікат АА №
002469; від 19.11.2015
р. за напрямом:
«Архітектурне об’ємне
проектування»;
кваліфікація архітектор.
3. Кваліфікований
сертифікат АА №
002500; від 19.11.2015
р. за напрямом:
«Розроблення
містобудівної
документації»;
кваліфікація архітектор.
Основні роботи:
1. Буравченко С.Г., О.
Чиженвський.
Посібник - довідник.
Роз’яснення з
визначення категорій
складності та класів
наслідків об’єктів
будівництва різного
призначення та їх
врахування на різних
стадіях проектування
та будівництва.
Посібник до ДСТУ Н В
1.2.16: 2013. ДП
«УкрНДПІЦИВІЛЬБУ
Д», НСАУ- К.: ТОВ
ВПК «Експрес
поліграф».2013 р.- 72
с.
2. Буравченко С.Г., Д.
Ісаєнко. А. Беркута, Д.
Барзилович.
Методичний
посібник. Деякі
особливості
визначення класів
наслідків
(відповідальності) та
категорій складності
об’єктів будівництва.
Методичний
посібник. Схвалено
НТР Мінрегіону 1грудня 2015 р. -. К.:
World Bank Group IFC
2016 - 46 с.
3. Буравченко С.Г., Н.
Задорожна, А.
Товстоніжко, Парута
В. Посібник з
альбомом технічних
рішень. Посібник з
проектування
малоповерхових
будівель з
автоклавного
газобетону з альбомом
технічних рішень.
Технічне видання для
фахового
використання - ВААГ,
К.: , 2017 - 208 с.
4. Буравченко С.Г.
Учбовий посібник для
студентів 4 курсу НАУ
«Філософія
архітектурної
творчості».

288846

Русевич
Тетяна
Вікторівна

викладач,
Сумісництв
о

Факультет
Диплом
будівництва та кандидата наук
архітектури
KH 005445,
виданий
09.06.1994,
Атестат
доцента 12ДЦ
021721,
виданий
23.12.2008
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Синтез
візуальних
видів
мистецтва і
архітектури

5. Буравченко С.Г., О.
Чижевський.
Посібник навчального
курсу до професійної
атестації архітекторів.
Загальний модуль.
Затверджений на
засіданні
Архітектурнобудівельної
атестаційної комісії
НСАУ. 3-е видання. –
К.: , НСАУ, 2017. – 236
с.
6. Буравченко С.Г., О.
Чижевського.
Посібник навчального
курсу до професійної
атестації архітекторів
Спеціальний модуль.
Учбовий посібник для
архітекторів, які
здійснюють об’ємне
проектування /
Затверджений на
засіданні
Архітектурнобудівельної
атестаційної комісії
НСАУ. 3-е видання. –
К.: , НСАУ, 2018 – 256
с.
7. Буравченко С.Г.
Конспект лекції.
Проектна
документація на
будівництво. Вимоги з
визначення класу
наслідків
(відповідальності).
Експертиза проектів.
Інформаційнодовідкові матеріали.
Зміни до
містобудівного та
спеціального
законодавства,
нормативно-правових
актів та документів
(Станом на
1.11.2018.К.: ВУГІП,
2019 – С. 68-102.
8. Буравченко С.Г.
Навчальна програма з
дисципліни «Основи
ланшафної
архітектури». К.:
КиМУ, 2020. 16 с.
Член-кореспондент
Української Академії
Архітектури головного
науково-творчого,
методичного і
координаційного
центру архітектурномістобудівної галузі
України.
Лауреат державної
премії України в
галузі архітектури.
Обґрунтування
дисципліни «Синтез
візуальних видів
мистецтва і
архітектури».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Архітектура,
кваліфікація:

архітектор), науковий
ступінь: кандидат
архітектури(18.00.02 Архітектура будівель і
споруд)
Стажування:
1.Міністерство освіти і
науки України.
Відокремлений
структурний підрозділ
«Інститут
інноваційної освіти
Київського
національного
університету
будівництва і
архітектури»;
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації
ПК 38639433/00017319; від 14.03.2019 р.
Тема: «Реконструкція
і нове будівництво в
історичному
середовищі»
2.Київський
міжнародний
університет;
Сертифікат про
підвищення
кваліфікації гаувовопедагогічних
працівників
Університету за
Освітньою програмою
професійного
розвитку №060/20-с
від 10.04.2020 р.
Основні роботи:
1. Русевич Т.М. Мова
архітектури – символ
або стереотип //
Архітектурний вісник
КНУБА: наук.-вироб.
зб. /Відпов. ред.
Куліков П.М. – К.:
КНУБА, 2013. – Вип.1.
-С.126-134.
2. Русевич Т.М.
Круглий дім – краса,
чи оптімальність //
Архітектурний вісник
КНУБА: Наук.-вироб.
збірник /Відпов. ред.
Куліков П.М. - К.:
КНУБА, 2014. - Вип.4.
– С. 273-279.
3. Мова архітектури
православного храмуканон чи простір
//Архітектурний
вісник КНУБА:Наук.вироб. Збірник
/Відпов. ред.. Куліков
П.М. -.: КНУБА, 2015.Вип.6 - 207-219 с.
4. Екологія
архітектурної форми
// Архітектурний
вісник КНУБА:Наук.вироб. Збірник
/Відпов. ред.. Куліков
П.М. -.: КНУБА, 2016.Вип.8-9 - 162-168 с.
5. Конкурсне
проектування як
метод навчання
студентів
архітекторів//
Архітектурний вісник

КНУБА:Наук.-вироб.
Збірник /Відпов. ред..
Куліков П.М. -.:
КНУБА, 2017.-Вип.10 218-235 с.
6. Екологічна
психологія
архітектурного
простору
//Архітектурний
вісник КНУБА: Наук.вироб. Збірник
/Відпов. ред. Куліков
П. М.-К.: КНУБА,
2019.- Вип. 20 –162168 с.
7. Семіотика в
архітектурі – наука
про знаки та знакові
системи//Архітектурн
ий вісник КНУБА:
Наук.-вироб. Збірник
/Відпов. ред. Куліков
П. М.-К.: КНУБА,
2019.- Вип. 20 – с.169 174.
8. Селище на 15002500 мешканців.
Методичні вказівки та
завдання до
виконання курсового
проекту для студентів
спеціальності 191
«Архітектура та
містобудування»
спеціалізації
«Архітектура будівель
і споруд: інноваційна
архітектура»/ уклад.:
Русевич Т. В. та ін. –
Київ: КНУБА, 2019. –
23 с.
9. Русевич Т.В. Мова
архітектури
православного храму
– канон чи простір //
ХХІІІ Міжнародна
конференція науковопедагогічних
працівників
«Формування
європейських
стандартів, цінностей
та безпекового
простору –
стратегічний напрям
української держави»,
Київ, 2018.
10. Русевич Т.В.
Візуальний аспект
формування
архітектури
православних
духовних центрів //
ХХІV Міжнародна
конференція науковопедагогічних
працівників
«Європейський вибір
України у контексті
світових політичних
процесів», Київ, 2019.
11. Русевич Т.В.
Підходи до
формування нової
храмової архітектури в
історично
сформованому
архітектурному
ансамблі // І
Міжнародна науково-

практична
конференція
«Просторовий
розвиток територій:
традиції та інновації»,
Київ, 2019.
12. Русевич Т.В., Оснік
Я.Д. Екологічні
основи реконструкції
будівель вищих
навчальних закладів
// Х Міжнародна
науково-практична
конференція
«Архітектура та
екологія», Київ, 2019.
13. Русевич Т.В., Цись
А.С. Архітектурна
семіотика – синтез
образу і змісту // ХІ
Всеукраїнська наукова
конференція «Сучасна
архітектурна освіта:
синтез мистецтв і
гармонізація
архітектурного
простору», Київ, 2019.
14. Русевич Т.В.,
Кисельов О.В.
Суперграфіка –
сучасний метод
гармонізації
архітектурного
простору // ХІ
Всеукраїнська наукова
конференція «Сучасна
архітектурна освіта:
синтез мистецтв і
гармонізація
архітектурного
простору», Київ, 2019.
15. Русевич Т.В.,
Завадська Г.А.
Сучасний синтез
мистецтв –
«Майстерня світла» у
Парижі // ХІ
Всеукраїнська наукова
конференція «Сучасна
архітектурна освіта:
синтез мистецтв і
гармонізація
архітектурного
простору», Київ, 2019.
16. Русевич Т.В.,
Нагалюк Р.О.
Особливості
формування
курортних об’єктів у
гірській місцевості //
ХІ Всеукраїнська
наукова конференція
«Сучасна архітектурна
освіта: синтез
мистецтв і
гармонізація
архітектурного
простору», Київ, 2019.
17. Русевич Т.В..
Навчальна програма з
дисципліни «Синтез
візуальних видів
мистецтва і
архітектури». К.:
КиМУ, 2020. 22 с.
376728

Буравченко
Сергій
Григорович

доцент,
Суміщення

Факультет
Диплом
будівництва та кандидата наук
архітектури
AX 001131,
виданий
02.08.1989
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Загальна
історія
урбаністики

Обґрунтування
дисципліни «Загальна
історія урбаністики».
Кваліфікація
відповідно до

спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Архітектура;
кваліфікація:
архітектор ; науковий
ступінь: кандидат
архітектури(18.00.02 архітектура будівель і
споруд)
Стажування:
1. Hnited states
department of
commerce; Certificate
of training
The SABIT
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містобудування.Зб.
наукових праць. Вип.
47 -К.:КНУБА, 2017 С.456- 481.
3. Буравченко С.Г., В.
Книш. Об’ємнопросторова інтеграція
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6. Буравченко С.Г., Д.
Ісаєнко. А. Беркута, Д.
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нормативно-правових
актів та документів Зб. матеріалів
науково-практичного
семінару 13-14 липня
2017 р. - К.: ДП

«УкрНДІБВ», ГІТН.
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відображенні та
матричноінцидентному
оцінюванні
пріоритетності
взаємовпливовостей.
Сучасні проблеми
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архітектури та
містобудування:
Наук.-техн. збірник /
Відпов. ред. В.В.
Товбич. –К., КНУБА,
2019. – Вип. 55. –С.2541.
8. Буравченко С.Г.,
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конференції (м. Київ,
1-3 квітня 2020 року).
Київ, НАУ. 2020. –
Електронний ресурс.
(0,4 д.а.)
15. Буравченко С.Г.,
TitovaK.V. ЕSports as
an architectural
phenomenon // POLIT2020: Матеріали.
Міжнародної науковопрактичної
конференції (м. Київ,
1-3 квітня 2020 року).
Київ, НАУ. 2020. –
Електронний ресурс.
(0,4 д.а.)
16. Буравченко С.Г.,
Sulaiman M.A.
Approaches to the
formation of urban
space in cities with hot

352985

Русаков Ігор доцент,
Олександров Основне
ич
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
спеціаліста,
Полтавський
інженернобудівельний
інститут, рік
закінчення:
1983,
спеціальність:
1201
Архітектура,
Диплом
кандидата наук
KД 008489,
виданий
08.02.1989

19

Ефективні
сучасні
матеріали

climate based on
sustainable
development concept.
POLIT-2020:
Матеріали
Міжнародної науковопрактичної
конференції (м. Київ,
1-3 квітня 2020 року).
Київ, НАУ. 2020. –
Електронний ресурс.
(0,4 д.а.)
17. Буравченко С.Г.,
DziubaK.O.
Тheatralization means
for the residential area
architectural
environment (on the
application of rc
“Сhaika”). POLIT2020: Матеріали
Міжнародної науковопрактичної
конференції (м. Київ,
1-3 квітня 2020 року).
Київ, НАУ. 2020. –
Електронний ресурс.
(0,4 д.а.).
18. Буравченко С.Г.
Навчальна програма з
дисципліни
«Семантика
архітектури». К.:
КиМУ, 2020. 15 с.
Член-кореспондент
Української Академії
Архітектури головного
науково-творчого,
методичного і
координаційного
центру архітектурномістобудівної галузі
України.
Лауреат державної
премії України в
галузі архітектури.
Обґрунтування
дисципліни
«Ефективні сучасні
матеріали»
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Архітектура;
кваліфікація
архітектор);
науковий ступінь:
кандидат технічних
наук (05.01.01 Прикладна геометрія,
інженерна графіка).
Стажування:
Національна спілка
архітекторів України
Архітектурнобудівельна
атестаційна комісія,
кваліфікаційний
сертифікат
архітектора № 000639
від 31.05.2011 р.
ТОВ «Навчальноекспертний центр
НСАУ». Свідоцтво
№0890 від 28 жовтня
2016 р. за програмою
«Розроблення
містобулівної
документації»;
ТОВ "Навчально-

експертний центр
НСАУ", свідоцтво
№0920 від 26.11.2016
р. за програмою
"Архітектурне об'ємне
проектування"
Сертифікат АА
№003652 від
30.12.2016 р.,
спеціалізація
«Розроблення
містобудівної
документації »,
кваліфікація:
архітектор
Сертифікат АА
№003652 від
30.12.2016 р.,
спеціалізація
«Архітектурне об'ємне
проектвання»,
кваліфікація:
архітектор
Основні роботи:
1. Русаков І.О.
Збільшення
туристичного та
рекреаційного
потенціалу акваторії
та островів в Києві з
використанням
забутого досвіду та
нових технологій /
Русаков І.О, Хромова
І.С. // Матеріали
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
“Здобутки, проблеми
та перспективи
розвитку готельноресторанного та
туристичного бізнесу”,
29 - 30 жовтня 2013 р.
– К.: НУХТ, 2013 р. –
С. 409. УДК
7.012.8:658.336(045)
2. Кузнецова І.О.
Русаков І.О.. Руденко
О.В., Гербич К.О.
Інноваційні напрями
в дизайні інтерєру
Теорія та практика
дизайну.
Мистецтвознавство.
Вип.12. 2017.
3. Русаков І.О.
Навчальна програма з
дисципліни
«Ефективні сучасні
матеріали». К.: КиМУ,
2020. 15 с.
Практичний досвід:
ХТЦУ «Модуль»
Київської міської
спілки наукових та
інженерних
товариств, головний
архітектор.
ПП «Спілка
дизайнерів»
Розробка проектів
розвитку,
реконструкції
будівель, благоустрою
територій дитячого
будинку родинного
типу «Батьківська
турбота Пущі-Водиці.
Розробка проектів
розвитку,

352985

Русаков Ігор доцент,
Олександров Основне
ич
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
спеціаліста,
Полтавський
інженернобудівельний
інститут, рік
закінчення:
1983,
спеціальність:
1201
Архітектура,
Диплом
кандидата наук
KД 008489,
виданий
08.02.1989
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Інтер'єр та
обладнання

реконструкції
будівель, благоустрою
територій дитячого
будинку родинного
типу Міжнародній
благодійній фундації
«Отчий дім» в
Святопетрівському
Київської обл.
Розробка проекту
реконструкції
дитячого садочка
№115 в Оболонському
р-ні м Києва.
Обґрунтування
дисципліни «Інтер'єр
та обладнання».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Архітектура;
кваліфікація
архітектор) ;
науковий ступінь:
кандидат технічних
наук (05.01.01 Прикладна геометрія,
інженерна графіка),
Стажування:
ТОВ «Навчальноекспертний центр
НСАУ». Свідоцтво
№0890 від 28 жовтня
2016 р. за програмою
«Розроблення
містобулівної
документації»;
Сертифікат АА
№003652 від
30.12.2016 р.,
спеціалізація
«Розроблення
містобудівної
документації »,
кваліфікація:
архітектор
ТОВ "Навчальноекспертний центр
НСАУ", свідоцтво
№0920 від 26.11.2016
р. за програмою
"Архітектурне об'ємне
проектування"
Сертифікат АА
№003652 від
30.12.2016 р.,
спеціалізація
«Архітектурне об'ємне
проектвання»,
кваліфікація:
архітектор
Основні роботи:
1. Русаков І.О.,
Крупецьких А.Г.
Принципи організації
інтрер’єрів центру
підготовки пілотів–
операторів
безпілотної авіації.
Теорія та практика
дизайну.
Мистецтвознавство.
Вип.8.2013.
2. Русаков І.О.,
Наталушко Г.В.
Особливості
формування інтер’єрів
навчально–
тренувальних залів
авіаційних

спорткомплексів.
Теорія та практика
дизайну.
Мистецтвознавство.
Вип.8.2013.
3. Кузнецова І.О.
Русаков І.О.. Руденко
О.В., Гербич К.О.
Інноваційні напрями
в дизайні інтерєру.
Теорія та практика
дизайну.
Мистецтвознавство.
Вип.12. 2017.
4. Русаков І.О.
Навчальна програма з
дисципліни «Інтер'єр
та обладнання». К.:
КиМУ, 2020. 18 с.
Практичний досвід:
ХТЦУ «Модуль»
Київської міської
спілки наукових та
інженерних
товариств, головний
архітектор.
ПП «Спілка
дизайнерів»
Розробка проектів
розвитку,
реконструкції
будівель, благоустрою
територій дитячого
будинку родинного
типу «Батьківська
турбота Пущі-Водиці.
Розробка проектів
розвитку,
реконструкції
будівель, благоустрою
територій дитячого
будинку родинного
типу Міжнародній
благодійній фундації
«Отчий дім» в
Святопетрівському
Київської обл.
Розробка проекту
реконструкції
дитячого садочка
№115 в Оболонському
р-ні м Києва.
367977

Діб Мішель
Закарія

доцент,
Основне
місце
роботи

Факультет
Диплом
будівництва та кандидата наук
архітектури
ДK 056997,
виданий
29.06.2000

0

Проектування
архітектурномістобудівного
середовища

Обґрунтування
дисципліни
«Проектування
архітектурномістобудівного
середовища».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Архітектор;
Кваліфікація: магістр
архітектури);
Науковий ступінь:
кандидат архітектури
(18.00.02 –
Архітектура будівель і
споруд).
Основні роботи:
1. Диб М.З.
Особенности объёмнопланировочного
решения
малоэтажных
пассивных жилых
домов в Украине.
Сучасні проблеми

архітектури та
містобудування
КНУБА: наук.-техн.
збірник. Київ, 2017.
Вип. 48. С. 408-413.
2. Сергейчук О.В.,
Щербакова Е.Н., Диб
М.З. Климатическое
районирование
Украины как основа
для проектирования
биосферосовместимы
х поселений.
Биосферная
совместимость:
человек, регион,
технологии, ЮгоЗападный
государственный
университет: научн.техн. журнал Курск,
2013. №1. С. 9-16.
(база РИНЦ). ISSN
2311-1518.
3. Dib M.Z.
Типологические
основы
проектирования
пассивных жилых
домов на территории
Украины. LAP
LAMBERT Academic
Publishing,
Saarbrücken, 2018. 214
p. ISBN-13: 978-613-399110-1, ISBN-10:
6133991100, EAN:
9786133991101
(онлайн).
4. ДСТУ-Н Б В.1.127:2010. Будівельна
кліматологія.
Мінрегіонбуд України;
[розроб.: Г. Фаренюк,
Є. Колесник, М. Діб, та
ін. (всього 24 особи)].
Київ, 2011. 123 с.
(Національний
стандарт України).
5. ДБН В.2.5-2006.
Природне і штучне
освітлення: Зміна №
2. Мінрегіон України;
[розроб.: Ю.
Громадський, О.
Сергейчук, М. Діб та
ін. (всього 15 осіб)].
Київ, 2012. 32 с.
(Державні будівельні
норми України).
6. Диб М.З., Сергейчук
О.В., Ландолфе M.С.
Проектирование
энергоэффективного
административнообразовательного
здания «Creative
space» в Киеве /
Матеріали 4-а
міжнародної науковопрактичної
конференції
Інтегровані
енергоефективні
технологіі у
будівництві
«ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІ
Я-2014». Київ: 2014. –
С. 76 – 80.
7. Діб М.З.
Проектування

367977

Діб Мішель
Закарія

доцент,
Основне
місце
роботи

Факультет
Диплом
будівництва та кандидата наук
архітектури
ДK 056997,
виданий
29.06.2000

0

енергоефективного
садибного житла «Hill
House» в Киівській
області / Матеріали
75-ї науковопрактичної
конференції молодих
вчених. Київ: 2014. –
С. 40.
8. Диб М.З.
Типологические
основы
проектирования
пассивных жилых
домов во II
архитектурностроительном
климатическом
районе Украины /
Матеріали ІI
міжнародної науковопрактичної
конференції
Інтегровані
енергоефективні
технологіі у
будівництві
«ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІ
Я-2012». Київ: 2012. –
С. 121 – 127.
9. Dib M.Z., Landolfi
S.M. The problems of
the thermal
reconstruction of mass
low rise dwelling /
Матеріали 8-я
міжнародної науковопрактичної
конференції
Геометричне і
компьютерне
моделювання «SED11». Сімферополь:
2011. – С. 82 – 92.
10. Діб М.З.
Навчальна програма з
дисципліни
«Проектування
архітектурномістобудівного
середовища». К.:
КиМУ, 2020. 15 с.
Графоаналітич Обґрунтування
не
дисципліни «Основи
моделювання
типологічного аналізу
складних
в архітектурі».
архітектурних Кваліфікація
форм
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Архітектор;
Кваліфікація: магістр
архітектури);
Науковий ступінь:
кандидат архітектури
(18.00.02 –
Архітектура будівель і
споруд).
Основні роботи:
1. Диб М.З. Оценка
реализованных
примеров
энергоэффективных
малоэтажных жилых
домов в Украине.
Архітектурний вісник
КНУБА: Наук.-вироб
збірник. Киів, 2018.
Вип. 16. С. 476-483.
2. Dib M.Z.
Типологические

основы
проектирования
пассивных жилых
домов на территории
Украины. LAP
LAMBERT Academic
Publishing,
Saarbrücken, 2018. 214
p. ISBN-13: 978-613-399110-1, ISBN-10:
6133991100, EAN:
9786133991101
(онлайн).
3. Подгорный А.Л.,
Сергейчук О.В., Диб
М.З., и др.
Геометрические
основы изменения №
2 ДБН В.2.5-28-2006
«Естественное и
искусственное
освещение» /
Матеріали 9-я
міжнародної науковопрактичної
конференції
Геометричне і
компьютерне
моделювання «SED12». Сімферополь:
2012. – С. 272 – 280.
4. II Міжнародна
науково-практична
конференції
«Інтегровані
енергоефективні
технологіі у
будівництві
(ЭНЕРГОИНТЕГРАЦ
ИЯ-2012)». Київський
національний
університет
будівництва та
архітектури (КНУБА).
22-24.05.2012 р. Київ
5. Діб М.З Навчальна
програма з
дисципліни
«Графоаналітичне
моделювання
складних
архітектурних форм».
К.: КиМУ, 2020. 17 с.
303970

Маклаков
доцент,
Сергій
Суміщення
Миколайови
ч

Економічний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 053530,
виданий
15.10.2019
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Економіка
Обґрунтування
архітектурного дисципліни
проектування
«Економіка
архітектурного
проектування»
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
промислове та
цивільне будівництво;
кваліфікація –
інженер-будівельник);
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Економіка
підприємства;
кваліфікація –
економіст); науковий
ступінь: кандидат
економічних наук
(08.00.07 –
демографія, економіка
праці, соціальна
економіка і політика).

Стажування:
Прилуцька міська
Рада; довідка про
стажування від
26.12.2019 р.; тема:
«Розвиток бюджетних
відносин у сучасних
умовах організації і
функціонування
бюджетної системи»;
Основні роботи:
1. Маклаков С.М.
Економіка
підприємства:
Інструктивнометодичні матеріали
для підготовки до
семінарських занять.
Київ: КиМУ, 2019. 21 с.
2. Маклаков С.М.
Понятійний апарат
мотиваційних теорій
та його розвиток.
Соціально-трудова
сфера: сучасний стан,
проблеми та
стратегічні напрями
розвитку: зб. тез доп.
учасників Міжнар.
наук.-практ. Інтернетконф., 14–16 лист.
2017 р. Київ: КНЕУ,
2017. С. 279 – 280.
URL:
http://ir.kneu.edu.ua:8
080/handle/2010/2291
2 (0,15 друк. арк.).
3. Маклаков С.М.
Важелі та інструменти
соціальноекономічної мотивації
в контексті
формування
інноваційноорієнтованої моделі
економіки. Розвиток
інноваційноінтегрованих структур
у вимірі формування
інноваційноорієнтованої моделі
економіки: зб. тез доп.
Міжнар. наук.-практ.
Інтернет-конф., 21–22
бер. 2018 р.
Кропивницький:
Ексклюзив-Систем,
2018. С. 260–263 (0,17
друк. арк.).
4. Маклаков С.М..
Навчальна програма з
дисципліни
«Економіка
архітектурного
проектування». К.:
КиМУ, 2020. 13 с.
369063

Бутик
Михайло
Васильович

викладач,
Основне
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
магістра,
Національний
авіаційний
університет,
рік закінчення:
2009,
спеціальність:
120103 Дизайн
архiтектурного
середовища
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Презентація
Обґрунтування
архітектурного дисципліни
проекту
«Презентація
архітектурного
проекту».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Дизайн
архітектурного
середовища;
кваліфікація:
архітектор)

Основні роботи:
1. Принципи
архітектурнопланувальної
організації відкритих
міських просторів з
порушеними
територіями/
О.В.Чемакіна,
О.В.Кравченко,
М,В.Бутик// Тези
доповідей ІІ Міжнар.
наук.-практ. конгресу
"Архітектура.
Будівництво. Дизайн",
15-18 березня 2016 р.,
Київ, Україна. - К.:
НАУ, 2016. - С.19-20.
2. Методи
містобудівного аналізу
паркових територій на
прикладі міста
Києва/О.В.Чемакіна,
Л.Я.Яценко,
М.В.Бутик// Тези
доповідей:ІІІ
Міжнародного
науково-практичного
конгресу Міське
середовище - ХХІ
сторіччя.: Архітектура.
Будівництво. Дизайн,
м.Київ, 14-16 березня
2018 р. / відп. ред.
О.А. Трошкіна. - К.:
НАУ, 2018, 246 - 249 с.
3. Методичні вказівки
до виконання
самостійної роботи по
курсу «Композиція»
Розділ.1 «Основи
об'ємно-просторової
композиції» :
Чемакіна О.В.,
Тимошенко М.М.,
Бутик М.В. – Київ.:
КиМУ, 2020 – 16 с.
4. О.В.Чемакіна,
В.В.Грабовчак,
М.В.Бутик
Композиція:
Навч.посіб. – К.:
КИМУ, 2020 – 136 с.
5. Методичні
рекомендації для
виконання курсової
роботи з
архітектурного
проектування
“Вивчення класичних
архітектурних форм”
для студентів І-го
курсу спеціальності
191 – “Архітектура та
містобудування”
(Видання друге,
перероблене і
доповнене): О.В.
Чемакіна,
Запорожченко О.Ю.,
М.В.Бутик. – Київ.:
КИМУ, 2020р. – 24 с.
6. Бутик М.В.
Навчальна програма з
дисципліни
«Презентація
архітектурного
проекту». К.: КиМУ,
2020. 20 с.
Практичний досвід:
ТОВ «АрхіLiev»,

архітектор
ТОВ «Ексім
Солюшен», дизайнерпроектувальк.Русаков
376089

Городецький професор,
Олександр
Основне
Сергійович
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
доктора наук
TH 001832,
виданий
15.07.1979,
Диплом
кандидата наук
MKД 004239,
виданий
16.04.1966,
Атестат
професора ПP
014840,
виданий
28.12.1984,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) CH
020239,
виданий
08.10.1980
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Організація
будівництва

Обґрунтування
дисципліни
«Організація
будівництва».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
промислове та
цивільне будівництво;
кваліфікація –
інженер-будівельник,
науковий ступінь:
доктор технічних наук
(05.23.17 – будівельна
механіка).
Стажування:
Всеукраїнська
громадська
організація
«Асоціація експертів
будівельної галузі»
Атестаційна
архітектурнобудівельна комісія;
Свідоцтво № 232; від
07.12.2017 р.Програма
підвищення
кваліфікації
«Підготовка до
професійної атестації
відповідальних
виконавців окремих
видів робіт і послуг,
пов’язаних із
створенням об’єктів
архітектури».
Кваліфікація: експерт.
Підприємство
обєднання
підприємств Інститут
післядипломної
освіти; Свідоцтво №
1128; від 30.11.2012 р.
Програма підвищення
кваліфікації
«Підготовка до
професійної атестації
експертів проектної
документації».
«Технічне обстеження
будівель в споруд».
Кваліфікація: експерт.
Кваліфікаційний
сертифікат
№АЕ000994 від
10.12.2012 р. за
спеціаплізацією
«Забезпечення
механічного опору та
стійкості (МОС))».
Кваліфікація –
експерт будівельний
№АЕ000993 від
10.12.2012 р. за
спеціаплізацією
«Технічне обстеження
будівель і споруд
(ТОБС)».
Кваліфікація –
експерт будівельний
Кваліфікаційний
сертифікат
№АР003574 від
25.09.2012 р. за
спеціаплізацією
«Забезпечення

механічного опору тв
стійкості (МС)».
Кваліфікація –
інженерпроектувальник.
Основні роботи:
1. Створення
інтегрованих САПР,
що реалізують
технологію
інформаційного
моделювання будівель
(BIM) і
вдосконаленням
програмних
комплексів САПФІР3D, ЕСПРІ,
МОНОМАХ-САПР,
ЛІРА-САПР для
проектування і
розрахунку
будівельних і
машинобудівних
конструкцій різного
призначення.
5. Розробка графічний
редактор
архітектурних і
аналітичних моделей САПФІРКОНСТРУКЦІЇ,
альтернативний
інтерфейс
користувача СТРІЧКА,
режим варіантного
проектування та ін.
6. Городецький О.С.,
Колле Г.П. Навчальна
програма з
дисципліни
«Організація
будівництва». К.:
КиМУ, 2020. 19 с.
Лауреат державної
премії України.
Член академії
будівництва України
по відділенню
«Інноваційна
діяльність,
інформатика в
будівельному
комплексі, підготовка
довідниково-технічної
літератури».

376720

Тимошенко
Марія
Миколаївна

доцент,
Основне
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
спеціаліста,
Київський
інженернобудівельний
інститут, рік
закінчення:
1962,
спеціальність:
Міське
будівництво та
господарство,
Диплом
кандидата наук
MAX 000511,
виданий
16.10.1970,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) CH
016446,
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Соціологія
міста

Обґрунтування
дисципліни
«Соціологія міста».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
міське будівництво та
господарство,
кваліфікація –
інженер-будівельник ;
науковий ступінь:
кандидат архітектури,
(841 – Районне
планування і
містобудукування /
18.00.04 –
містобудування та
ланшафна
архітектура)
Стажування:
Міністерство освіти і
науки України.
«Національний

виданий
21.11.1979

авіаційний
університет»;
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації 12 СПВ
№ 159073 від 24
травня 2016 року.
Тема: «Інноваційні
технології системи
вищої технічної
освіти» .
Основні роботи:
1. Sourcesof
development of aviation
bases in Ukrain.
Personalities and
memorable plases.
Матеріали
Міжнародного
конгресу «Aviation in
the XXI –stcentry.
Safety in Aviation and
Space
Technologites»/Proceed
ing/volum3-K.HAY.2012.P. 9.29-9.32.
2. Тимошенко М.М.
Новітні тенденції в
проектуванні і
організації великих і
крупнів аеропортів.
Матеріали науковопрактичної
конференції
«Аеропорт – вікно в
майбутнє». К.: НАУ.
2012.-С.67-69.
3. Тимошенко М.М.
Визначна роль
польських
архітекторів у
розвитку архітектури і
урбанізму України у
XIX-XXст. Матеріали
научно-практичного
семінару «Polacy na
Podoli». м. КамянецьПодільський. Люблін2012.-С. 17-26.
4. Тимошенко М.М.
Планувальна
організація маєтка
Кутузова М.І.
«Горощки»
Волинської губернії.
Матеріали
Міжнародної науковопрактичної
конференції.
Формування
культурно-побутового
середовища палацевопаркових комплексів
другої половини
XVIII-початку XX ст.,
Чернігів, 2013.-С. 1317-87с.
5. Тимошенко М.М.
Лешек Дезидерій
Владислав
Городецький – віртуоз
маркетингу і паблікрілейшинзу.
Матеріали VI
Всеукраїнської
наукової конференції.
«Архітектура: образ,
естетика, емоційний
контекст.
Присвячується 150річчю з дня

народження в
Городецького - VI
Всеукраинская
научная конференция
7-8 ноября 2013
КНУБА.-К.-2013С. 3639.
6. Тимошенко М.М.
Перспективні
концепти ВУЗ-овської
підготовки дизайнерів
урбаністів. Збірник
наукових праць
«Дизайн теорія та
практика». Вмпуск 4.НАУ.-К.:2014. С.145148.
7. Тимошенко М.М.
Характерні тенденції в
архітектурні м. Баки:
погляд сучасних
українських
архітекторів.
Народознавчі зошити
АНУ.-Фенікс.-Львів.2015.-С.146-157.С.234
8. Тимошенко М.М.
Новітні рішення
аеропорту ім. Айдара
Алієва в м. Баки. XII
міжнародна науковотехнічна конференція
«АВІА-2015». 28-29
квітня 2015 року.К.:НАУ.-(ел.ресурс).
9. Тимошенко М.М.,
Kovalevska O (Le soles
AIR Franc Toulouse).
Air cluster portables
between cities,
countries and
continents. Матеріали
конференції «Міське
середовище XXI ст.
Архітектура,
будівництво, дизайн».
НАУ, 18-20 березня
2016.-К.:2016.0С.8385. С.143.
10. Тимошенко М.М.,
Степанчук О.В.
Натурні обстеження
транспортних потоків
на міських
магістралях.
Методичні вказівки
щодо проведення
практичних занять на
5 курсі ін.-ту
аеропортів НАУ.-К.:
НАУ,-2013.-С.239.
11. Тимошенко М.М.
Бібер С.Г. Особливості
архітектури будівель у
сегменті інноваційних
технологій
акварелаксації. Зб.
Наукових праць.
КНУБА, Київ, 2014р.
12. Тимошенко М.М.
Air cluster portables
between cities,
countries and
continents. Матеріали
конференції «Міське
середовище XXI
століття. Архітектура,
будівництво, дизайн».
НАУ, 2016-Київ,
КНУБА, 2016.
13. Тимошенко М.М.,

Marintseva K. Urban
planning requirement
fur aircluster/consensus on
reconstruction. Вісник
НАУ, Київ, 2017. С.4548.
14. Тимошенко М.М.,
Семироз Н.Г.
Невігластво в
архітектурі Києва XXXI ст. Матеріали 11
Міжнародної наукової
конференції Києва
XX-XXI ст.
«Архітектура
історичного Києва.
Контекст утворення»
24.09.2017, КНУБА.
15. Тимошенко М.М.,
Semuroz N, Simontnko
V. Source of
development of basis in
Ukraine –IXX-XX.
Personalitcies and
memorables places.
Globale journai of
Houman-Social
Scienceinterdisciplinery
v. 18.iss.1vers.1/0 year
2018 url. https://
socialcienceresearch.org
/index.php/GJ
HSS/article/view/2465/
2354
9. Тимошенко М.М.
Голодомор в Україні
1932-1933р., як
військовооперативний силовий
захід. Урбаністичні
наслідки. Матеріали
міжнародної наукової
конференції
«Соціопросторова та
символічна інженерія
суспільства: до
річниці Голодомору та
масових репресій
1932-1933р.р.» 1012.05.2018. КНУБА,
представництво
Польської академії
наук в Києві. Київ,
КНУБА.
10. Тимошенко М.М.
Навчальна програма з
дисципліни
«Соціологія міста». К.:
КиМУ, 2020. 20 с.
366623

Чемакіна
Октябрина
Володимирів
на

завідувач
Факультет
Диплом
кафедри/до будівництва та кандидата наук
цент,
архітектури
AX 000668,
Основне
виданий
місце
14.11.1984,
роботи
Атестат
доцента ДЦ
017717,
виданий
01.01.1989
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Інженерний
благоустрій і
транспорт

Обґрунтування
дисципліни
«Інженерний
благоустрій і
транспорт».Кваліфіка
ція відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
архітектура,
кваліфікація –
архітектор ; науковий
ступінь: кандидат
архітектури (18.00.04
– містобудування та
ландшафтна
архітектура)
Основні роботи:
1. Чемакіна О.В.
Агєєва Г.М.
Інженерний

благоустрій населених
міст. Навчальний
посібник Київ: НАУ,
2017 168 с.
2. Чемакіна О.В.
Агєєва Г.М.
Бжезовська Н.В.
Теорія
містобудування:
методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
методичні
рекомендації до
самостійної роботи. К.
: НАУ, 2018
3. Чемакіна О.В.
Свірко В.О. Рубцов
А.Л. Олійник О.П.
Дизайнерська
діяльність: системи
візуальної інформації.
Методичні
рекомендації. Київ:
УкрНДІ ДЕ, 2017. –
191 с.
4. Чемакіна О.В.
Агєєва Г.М.
Бжезовська Н.В.
«Теорія
містобудування:
практикум».
Практикум. К. : НАУ,
2018
5. Чемакіна О.В.,
Кузьмін О.В., Шуваєва
О.Ю. «Інженерне
обладнання будівель»:
навч. посіб. /
Чемакіна О.В.,
Кузьмін О.В., Шуваєва
О.Ю. К.: КиМУ, 2020.
225 с.
Чемакіна О.В., Бойко
О.Л. Навчальна
програма з
дисципліни
«Інженерний
благоустрій і
транспорт». К.: КиМУ,
2020. 17 с
367683

Бойко Олена старший
Леонідівна
викладач,
Сумісництв
о

Факультет
будівництва та
архітектури

15

Інженерний
благоустрій і
транспорт

Обґрунтування
дисципліни
«Інженерний
благоустрій і
транспорт».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
прикладна геодезія;
кваліфікація: інженер
- геодезист)
Стажування:
1. Національний
технічний університет
«Дніпровська
політехніка»;
кваліфікаційний
сертифікат. №
013920; 05.07.2018р.
Кваліфікація:
Інженер-геодезист.
2. Міністерство освіти
і науки. Національний
технічний університет
України «Київський
політехнічний
інститут імені Ігоря
Сікорського» Інститут
після дипломної

освіти. ННК «Світовий
центр даних з
геоінформатики та
сталого розвитку»;
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації СП №
02070921/1003626-18;
від 20.04.2018 р. Тема:
«Основи
геоінформаційних
технологій»;
Основні роботи:
1. Застосування
ефективних
геодезичних
технологій для
визначення
положення підземних
споруд на
Дніпровських схилах у
м.Києві / Бойко О.,
Ковтун В., Шульц Р.,
Сидоренко В. /
Сучасні досягнення
геодезичної науки та
виробництва. -2017.
№ІІ(34).-с.72-76
2. Prerequisites for the
Sntegrated
Geoinformation
Systems
Inplementation for
Spatial Planning of
Airport Complexes /
Boyko O. Prusov D.//
Proceedings of the
Nstional Aviation
Universiti, № 4 (77),
2018, p.39-46.
6. Бойко О.Л.
Методичні
рекомендації до
вивчення курсу з
дисципліни «Основи
геодезії» для студентів
1 курсу спеціальності
191 Архітектура та
містобудування галузі
знань 19 Архітектура
та будівництво. – К.:
КиМУ, 2020. – 45 с.
7.Чемакіна О.В.,
Бойко О.Л. Навчальна
програма з
дисципліни
«Інженерний
благоустрій і
транспорт». К.: КиМУ,
2020. 17 с
376089

Городецький професор,
Олександр
Основне
Сергійович
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
доктора наук
TH 001832,
виданий
15.07.1979,
Диплом
кандидата наук
MKД 004239,
виданий
16.04.1966,
Атестат
професора ПP
014840,
виданий
28.12.1984,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
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Основи BIMтехнологій в
проектуванні

Обґрунтування
дисципліни «Основи
ВІМ-технологій в
проектуванні».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
промислове та
цивільне будівництво;
кваліфікація –
інженер-будівельник,
науковий ступінь:
доктор технічних наук
(05.23.17 – будівельна
механіка)
Стажування:
Всеукраїнська
громадська

(старшого
дослідника) CH
020239,
виданий
08.10.1980

організація
«Асоціація експертів
будівельної галузі»
Атестаційна
архітектурнобудівельна комісія;
Свідоцтво № 232; від
07.12.2017 р.Програма
підвищення
кваліфікації
«Підготовка до
професійної атестації
відповідальних
виконавців окремих
видів робіт і послуг,
пов’язаних із
створенням об’єктів
архітектури».
Кваліфікація: експерт.
Підприємство
обєднання
підприємств Інститут
післядипломної
освіти; Свідоцтво №
1128; від 30.11.2012 р.
Програма підвищення
кваліфікації
«Підготовка до
професійної атестації
експертів проектної
документації».
«Технічне обстеження
будівель в споруд».
Кваліфікація: експерт.
Кваліфікаційний
сертифікат
№АЕ000994 від
10.12.2012 р. за
спеціаплізацією
«Забезпечення
механічного опору та
стійкості (МОС))».
Кваліфікація –
експерт будівельний
№АЕ000993 від
10.12.2012 р. за
спеціаплізацією
«Технічне обстеження
будівель і споруд
(ТОБС)».
Кваліфікація –
експерт будівельний
Кваліфікаційний
сертифікат
№АР003574 від
25.09.2012 р. за
спеціаплізацією
«Забезпечення
механічного опору тв
стійкості (МС)».
Кваліфікація –
інженерпроектувальник.
Основні роботи:
1. Створення
інтегрованих САПР,
що реалізують
технологію
інформаційного
моделювання будівель
(BIM) і
вдосконаленням
програмних
комплексів САПФІР3D, ЕСПРІ,
МОНОМАХ-САПР,
ЛІРА-САПР для
проектування і
розрахунку
будівельних і
машинобудівних

конструкцій різного
призначення.
2. А.С. Городецкий.
Проблемы
автоматизированного
проектирования
инженерных
конструкций. В
сборнике трудов
Ленинградского дома
научно-технической
пропаганды. – Л.
1981. С 10-16.
3. Городецкий А.С.,
Евзеров И.Д.
Компьютерные
модели конструкций
(Издание второе
дополненное). – К.:
«Факт», 2007. – 392 с.
4. Городецкий А.С.
Компьютерное
моделирование
процесса возведения
строительных
конструкций. Сборник
научных трудов
Луганского
национального
университета, серия
«Технические науки».
–Л.: Изд-во «ЛНАУ»,
2007, с. 3–9
5. А.С. Городецкий.
Компьютерное
моделирование
процессов жизненного
цикла конструкций. В
сб. тезисов докладов
Международной
конференции
«Актуальные
проблемы
компьютерного
моделирования
конструкций и
сооружений»,
Челябинск, 2012,
июнь, с 4–6.
6. Городецкий А. С.
Компьютерное
моделирование
процесса возведения
строительных
конструкций / А. С.
Городецкий, М. С.
Барабаш //
Строительная
механика и расчет
сооружений: Научнотехнический журнал.
– Москва: ЦНИИСК
им. В. А. Кучеренко,
2014. – Вып. 5 (256). –
С. 28–33.
7. Городецкий А. С
Numerical Methods for
Determining Stiffness
Properties of a Bar
Cross-Section / А. С.
Городецкий, М. С.
Барабаш, Ю. Б.
Филоненко //
Cybernetics and
Systems Analysis.
2019. Т. 55. – № 2.
С. 180-188.
8. Городецький О.С.
Навчальна програма з
дисципліни «Основи
ВІМ-технологій в

376720

Тимошенко
Марія
Миколаївна

доцент,
Основне
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
спеціаліста,
Київський
інженернобудівельний
інститут, рік
закінчення:
1962,
спеціальність:
Міське
будівництво та
господарство,
Диплом
кандидата наук
MAX 000511,
виданий
16.10.1970,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) CH
016446,
виданий
21.11.1979
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проектуванні». К.:
КиМУ, 2020. 17 с.
Обґрунтування
дисципліни «Основи
реконструкції та
реставрації будівель і
споруд».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
міське будівництво та
господарство,
кваліфікація –
інженер-будівельник ;
науковий ступінь:
кандидат архітектури,
(841 – Районне
планування і
містобудукування /
18.00.04 –
містобудування та
ланшафна
архітектура)
Стажування:
Міністерство освіти і
науки України.
«Національний
авіаційний
університет»;
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації 12 СПВ
№ 15907;
«Інноваційні
технології системи
вищої технічної
освіти» від
24.05.2016р.
Основні роботи:
1. Тимошенко М.М.
Новітні тенденції в
проектуванні і
організації великих і
крупнів аеропортів.
Матеріали науковопрактичної
конференції
«Аеропорт – вікно в
майбутнє». К.: НАУ.
2012.-С.67-69.
2. Тимошенко М.М.
Дизайн
архітектурного макроміді-мілі-середовища
авіаційного комплекса
в м. Баки. Збірник
наукових праць
«Дизайн теорія та
практика». Випуск 5.
–НАУ.-К.:2015. С.7077.
3. Тимошенко М.М.
Новітні рішення
аеропорту ім. Айдара
Алієва в м. Баки. XII
міжнародна науковотехнічна конференція
«АВІА-2015». 28-29
квітня 2015 року.К.:НАУ.-(ел.ресурс).
4. Тимошенко М.М.,
Бондар Ю.М. Натурні
обстеження
Історичних пам’яток
Маєткової культури в
Україні. Методичні
рекомендації для 5
курсу ІАП з
дисципліни «Методи
натурних обстежень

«ОКР спеціаліст,
магістр». –К:
НАУ.2013.-38с.
5. Тимошенко М.М.,
Лапенко О.І. Курс
лекцій. Реконструкція
будівель і споруд.
ННІАП. Кафедра
Будівельних
конструкцій. –К.:
НАУ, 2013.-38с.
(електроний курс).
6. Тимошенко М.М.,
Дорошенко Ю.О.,
Агєєва Г., Семироз
Н.Г. Своя крыша над
головой.: восстанови,
построй, купи. Книга
практичний посібник.
Препдставництво
ООН в Україні
департамент
№Доступне житло
для жертв АТО на
Сході України» Київ.
2014, 165с.
7. Тимошенко М.М.,
Яблонський П.,
Бутенко М.
Маскування авіа
комплексів в Україні
засобами архітектури
та дизайну.
Національний
університет оборони
ім.. І. Чернявського,
Вісник 2 (44) 2018,
Київ.
8. Тимошенко М.М.,
Бутик М.В.
Навчальна програма з
дисципліни «Основи
реконструкції та
реставрації будівель і
споруд». К.: КиМУ,
2020. 15 с.
369063

Бутик
Михайло
Васильович

викладач,
Основне
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
магістра,
Національний
авіаційний
університет,
рік закінчення:
2009,
спеціальність:
120103 Дизайн
архiтектурного
середовища
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Обґрунтування
дисципліни «Основи
реконструкції та
реставрації будівель і
споруд».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Дизайн
архітектурного
середовища;
кваліфікація:
архітектор)
Основні роботи:
1. Бутик М.В.
Особливості
комплексного
забезпечення безпеки
аеровокзалів засобами
архітектури. «Сучасні
проблеми архітектури
та містобудування»:
Наук. –техн.. збірник.
Відпов. Ред.
.М.Осетрін. – К.,
КНУБА, 2015. – Вип.
58. – С.129-136;
2. Бутик М.В., Хлюпін
О.А. Особливості
формування
архітектури
підприємств торгівлі в
системі аеропорту

«Сучасні проблеми
архітектури та
містобудування»:
наук. -техн. збірник.
Відпов. Ред.
М.М.Дьомін. – К.:
КНУБА, 2015. вип.40.
– С. 183-187.
3. Бутик М.В.,
Систематизація
факторів, що
впливають на
формування
аеровокзалів «Сучасні
проблеми архітектури
та містобудування»:
наук.-техн. збірник.
Відпов. Ред.
М.М.Дьомін. –
К.:КНУБА, 2016.
вип.43. – С. 93-97.
7. Бутик М.В.
Формування типів
можливих загроз
безпеці в в будівлях
аеровокзалів.
«Сучасні проблеми
архітектури та
містобудуван-ня»:
наук.-техн. збірник.
Відпов. Ред.
М.М.Дьомін. –
К.:КНУБА, 2016.
вип.43. – С. 83-88.
8. Тимошенко М.М.,
Бутик М.В.
Навчальна програма з
дисципліни «Основи
реконструкції та
реставрації будівель і
споруд». К.: КиМУ,
2020. 15 с.
Практичний досвід:
ТОВ «АрхіLiev»,
архітектор
ТОВ «Ексім
Солюшен», дизайнерпроектувальк.
367977

Діб Мішель
Закарія

доцент,
Основне
місце
роботи

Факультет
Диплом
будівництва та кандидата наук
архітектури
ДK 056997,
виданий
29.06.2000

0

Основи
ергономіки

Обґрунтування
дисципліни «Основи
ергономіки».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Архітектор;
Кваліфікація: магістр
архітектури);
Науковий ступінь:
кандидат архітектури
(18.00.02 –
Архітектура будівель і
споруд).
Основні роботи:
1. Диб М.З.
Особенности объёмнопланировочного
решения
малоэтажных
пассивных жилых
домов в Украине.
Сучасні проблеми
архітектури та
містобудування
КНУБА: наук.-техн.
збірник. Київ, 2017.
Вип. 48. С. 408-413.
2. Диб М.З. Учѐт
демографии при
проектировании

энергоэффективного
одноквартирного и
блокированного
жилья в Украине.
Сучасні проблеми
архітектури та
містобудування
КНУБА: наук.-техн.
збірник. Київ, 2014.
Вип. 35. С. 350-354.
3. Сергейчук О. В.,
Злоба В. В., Діб М. З.
Енергозберігаюча
система для світлових
прорізів будівель:
патент на корисну
модель № 99738.,
Україна, МПК Е06В
3/00. - № u 2014
12542; Заявл.
12.11.2014; Опубл.
25.06.2015, Бюл. № 12.
4 с.
4. Dib M.Z.
Типологические
основы
проектирования
пассивных жилых
домов на территории
Украины. LAP
LAMBERT Academic
Publishing,
Saarbrücken, 2018. 214
p. ISBN-13: 978-613-399110-1, ISBN-10:
6133991100, EAN:
9786133991101
(онлайн).
5. Методичні
рекомендації до
практичних занять з
курсу «Основи
ергономіки», Київ:
КиМУ,- 2020, 20 с.
6. Діб М.З. Навчальна
програма з
дисципліни «Основи
ергономіки». К.:
КиМУ, 2020. 17 с.
366623

Чемакіна
Октябрина
Володимирів
на

завідувач
Факультет
Диплом
кафедри/до будівництва та кандидата наук
цент,
архітектури
AX 000668,
Основне
виданий
місце
14.11.1984,
роботи
Атестат
доцента ДЦ
017717,
виданий
01.01.1989
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Обґрунтування
дисципліни
«Методичні основи
архітектурного
проектування».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
архітектура,
кваліфікація –
архітектор; науковий
ступінь:
кандидат архітектури
(18.00.04 –
містобудування та
ландшафтна
архітектура) .
Основні роботи:
1. Дизайн-ергономічні
чинники створення
візуальних
інформаційних
систем. - Теорія та
практика дизайну. 2018. - Вип. 15. - С.
149-173
2. Особливості
формування
архітектурного
середовища центру

релаксації в аеропорту
Проблеми розвитку
міського середовища:
Наук.-техн. збірник / К.: НАУ, 2013. - Вип.
9.- с. 89-94.
3. Функціональний
аналіз відкритих
архітектурних
просторів, що містять
порушені теритоії у
планувалній структурі
міст Донбасу. Вісник
Харківської державної
академії дизайну і
мистецтв. Вип.15. –
Харків.:2008 – 163-169
4. Моделювання
систем візуальної
інформації в
середовищі
транспортних центрів
.Теорія та практика
дизайну. Збірник
наукових праць. –
Вип. 19. Дизайн
архітектурного
середовища – К.: НАУ,
2019. –C.77–87.
5. Комп’ютерна
програма «Методика
комп’ютеризованого
проектування
піктографічної
інформації» свідоцтво
про реєстрацію
авторського права на
твір № 76708 Дата
реєстрації: 07.02.
2018. Рубцов А.Л.,
Свірко В.О., Феденко
І.І.
6. Просторова
організація
середовища
життєдіяльності для
маломобільних груп
населення навчальнометодичнийпосібник
К. : НАУ, 201835 с.
Бармашина Л. М.
7. Архітектурне
проектування
Навчальний посібник
Київ: НАУ, 2016 300 с.
Л. М. Бармашина, Г. І.
Болотов та ін.
8. Теоретичні та
методичні основи
архітектури та
містобудування
Навчальнометодичний посібник
Київ: НАУ, 2006 154с.
Бармашина Л.М.
9. Чемакіна О.В.
Свірко В.О. Рубцов
А.Л. Олійник О.П.
Дизайнерська
діяльність: системи
візуальної інформації.
Методичні
рекомендації. Київ:
УкрНДІ ДЕ, 2017. –
191 с.
10. Чемакіна О.В.
Агєєва Г.М.
Бжезовська Н.В.
«Теорія
містобудування:
практикум».

Практикум. К. : НАУ,
2018
11. Методичні
рекомендації для
виконання курсової
роботи з
архітектурного
проектування
“Вивчення класичних
архітектурних форм”
для студентів І-го
курсу спеціальності
191 – “Архітектура та
містобудування”
(Видання друге,
перероблене і
доповнене): О.В.
Чемакіна,
Запорожченко О.Ю.,
М.В.Бутик. – Київ.:
КиМУ, 2020р. – 24 с.
12. Чемакіна О.В.
Навчальна програма з
дисципліни
«Методичні основи
архітектурного
проектування». К.:
КиМУ, 2020. 20 с.
367977

Діб Мішель
Закарія

доцент,
Основне
місце
роботи

Факультет
Диплом
будівництва та кандидата наук
архітектури
ДK 056997,
виданий
29.06.2000
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Обґрунтування
дисципліни «Основи
типологічного аналізу
в архітектурі».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Архітектор;
Кваліфікація: магістр
архітектури);
Науковий ступінь:
кандидат архітектури
(18.00.02 –
Архітектура будівель і
споруд).
Тема дисертації:
«Типологічні основи
проектування
пасивних житлових
будинків на території
України»
Основні роботи:
1. Диб М.З. Оценка
реализованных
примеров
энергоэффективных
малоэтажных жилых
домов в Украине.
Архітектурний вісник
КНУБА: Наук.-вироб
збірник. Киів, 2018.
Вип. 16. С. 476-483.
2. Діб М.З.
Проектування
енергоефективного
садибного житла «Hill
House» в Киівській
області / Матеріали
75-та науковопрактичної
конференції молодих
вчених. Київ: 2014. –
С. 40.
3. Діб М.З.
Типологічні основи
формування
«Пасивних будинків»
в різних
біокліматологічних
архітектурнобудівельних районах

Украіни / Матеріали
74-і науковопрактичної
конференції молодих
вчених. Київ: 2013. –
С. 40.
4. Диб М.З.
Типологические
основы
проектирования
пассивных жилых
домов во II
архитектурностроительном
климатическом
районе Украины /
Матеріали ІI
міжнародної науковопрактичної
конференції
Інтегровані
енергоефективні
технологіі у
будівництві
«ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІ
Я-2012». Київ: 2012. –
С. 121 – 127.
5. Діб М.З. Навчальна
програма з
дисципліни «Основи
типологічного аналізу
в архітектурі». К.:
КиМУ, 2020. 20 с.
376089

Городецький професор,
Олександр
Основне
Сергійович
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
доктора наук
TH 001832,
виданий
15.07.1979,
Диплом
кандидата наук
MKД 004239,
виданий
16.04.1966,
Атестат
професора ПP
014840,
виданий
28.12.1984,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) CH
020239,
виданий
08.10.1980
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Онови
Обґрунтування
комп'ютерного дисципліни «Основи
проектування
комп'ютерного
проектування».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
промислове та
цивільне будівництво;
кваліфікація –
інженер-будівельник,
науковий ступінь:
доктор технічних наук
(05.23.17 – будівельна
механіка)
Стажування:
Всеукраїнська
громадська
організація
«Асоціація експертів
будівельної галузі»
Атестаційна
архітектурнобудівельна комісія;
Свідоцтво № 232; від
07.12.2017 р.Програма
підвищення
кваліфікації
«Підготовка до
професійної атестації
відповідальних
виконавців окремих
видів робіт і послуг,
пов’язаних із
створенням об’єктів
архітектури».
Кваліфікація: експерт.
Підприємство
обєднання
підприємств Інститут
післядипломної
освіти; Свідоцтво №
1128; від 30.11.2012 р.
Програма підвищення
кваліфікації
«Підготовка до

професійної атестації
експертів проектної
документації».
«Технічне обстеження
будівель в споруд».
Кваліфікація: експерт.
Кваліфікаційний
сертифікат
№АЕ000994 від
10.12.2012 р. за
спеціаплізацією
«Забезпечення
механічного опору та
стійкості (МОС))».
Кваліфікація –
експерт будівельний
№АЕ000993 від
10.12.2012 р. за
спеціаплізацією
«Технічне обстеження
будівель і споруд
(ТОБС)».
Кваліфікація –
експерт будівельний
Кваліфікаційний
сертифікат
№АР003574 від
25.09.2012 р. за
спеціаплізацією
«Забезпечення
механічного опору тв
стійкості (МС)».
Кваліфікація –
інженерпроектувальник.
Основні роботи:
1. Розробка графічний
редактор
архітектурних і
аналітичних моделей САПФІРКОНСТРУКЦІЇ,
альтернативний
інтерфейс
користувача СТРІЧКА,
режим варіантного
проектування та ін.
2. Створення
програмного
комплексу САПФІР
для автоматизації
архітектурного
об'ємного
проектування.
3. Городецький О.С.
Навчальна програма з
дисципліни «Основи
комп'ютерного
проектування». К.:
КиМУ, 2020. 16 с.
Член академії
будівництва України
по відділенню
«Інноваційна
діяльність,
інформатика в
будівельному
комплексі, підготовка
довідниково-технічної
літератури».
166423

Вірченко
Сергій
Петрович

викладач,
Основне
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
спеціаліста,
Київський
ордена
Трудового
Червоного
Прапора
інженернобудівельний
інститут, рік

14

Конструкції
будівель і
споруд

Обґрунтування
дисципліни
«Конструкції будівель
і споруд».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Архітектура;
кваліфікація -

закінчення:
1979,
спеціальність:
архітектура

архітектор)
Стажування:
1. Міністерство
регіонального
розвитку, будівництва
та житловокомунального
господарства України;
Кваліфікаційний
сертифікат АА №
000122; від 20.06.2012
р. Тема:
«Архітектурне об’ємне
проектування»;
кваліфікація –
архітектор.
2. Київський
міжнародний
університет;
Сертифікат про
підвищення
кваліфікації гаувовопедагогічних
працівників
Університету за
Освітньою програмою
професійного
розвитку №135/20-с
від 10.04.2020 р.
Основні роботи:
1. Вірченко С.П.
Архітектура будівель і
споруд: Методичні
редомендації до
вивчення курсу– К.:
КиМУ, 2018. – 38 с.
2. Вірченко С. П.,
Омельяненко М.В.,
Омельяненко М.В.
Методичні вказівки до
виконання курсового
проекту з дисципліни
«Архітектурне
проектування.
Частина 3.
«Архітектурне
проектування та
макетування».К.:
Київ: КиМУ, 2019. 24
с.
3. Вірченко С.П.
Особливості
застосування
типології будівель в
сучасних умовах //
Матеріали XXIIV
Міжнародної науковопрактичної
конференції
професорськовикладацького складу
«Україна між Заходом
і Сходом: реалії та
перспективи», Секція
будівництва та
архітектури. – К.:
КиМУ, 2017. – С.228233.
4. Вірченко С.П.
Сучасні тенденції
проектування та
особливості
застосування
типології будівель //
Матеріали XXIII
Міжнародної науковопрактичної
конференції
професорськовикладацького складу
«Формування

європейських
стандартів, цінностей
та безпекового
простору –
стратегічний напрям
української держави»,
Секція «Сучасні
європейські тенденції
в сфері будівництва та
архітектури». – К.:
КиМУ, 2018. – С. 255259.
5. Вірченко С.П.
Медіа-архітектура –
нові технології та нові
можливості //
Матеріали Круглого
столу «Сучасні
конструкційні
матеріали та
нормативне
забезпечення
України». – К.: КиМУ,
2018. – С. 30-32
6. Павлюк В.В.,
Вірченко С.П.
Навчальна програма з
дисципліни
«Конструкції будівель
і споруд». К.: КиМУ,
2020. 30 с.
376720

Тимошенко
Марія
Миколаївна

доцент,
Основне
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
спеціаліста,
Київський
інженернобудівельний
інститут, рік
закінчення:
1962,
спеціальність:
Міське
будівництво та
господарство,
Диплом
кандидата наук
MAX 000511,
виданий
16.10.1970,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) CH
016446,
виданий
21.11.1979

60

Конструктивні
рішення в
безбар'єрному
середовищі

Обґрунтування
дисципліни
«Конструктивні
рішення в
безбар"єрному
середовищі».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність :
міське будівництво та
господарство,
кваліфікація:
інженер-будівельник ;
науковий ступінь:
кандидат архітектури,
(841 – Районне
планування і
містобудукування
/18.00.04 –
містобудування та
ланшафна
архітектура)
Стажування:
Міністерство освіти і
науки України.
«Національний
авіаційний
університет»;
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації 12 СПВ
№ 159073; від 24
травня 2016 року;
Тема: «Інноваційні
технології системи
вищої технічної
освіти»
Основні роботи:
1. Тимошенко М.М.
Новітні тенденції в
проектуванні і
організації великих і
крупнів аеропортів.
Матеріали науковопрактичної
конференції
«Аеропорт – вікно в
майбутнє». К.: НАУ.
2012.-С.67-69.

2. Тимошенко М.М.,
Бібер С.Г. Особливості
архітектури будівель у
сегменті інноваційних
технологій
акварелаксації.
КНУБА. Зб. Наукових
праць. Київ.2014р.
3. Тимошенко М.М.,
Семироз
Н.Г.,Симоненко В.М.,
Кухар Л.П. Склад і
обсяг презентаційного
матеріалу до
дипломного проекту.
Методичні
рекомендації з
підготовки по кафедрі
архітектури ОКР
«бакалавр, спеціаліст,
магістр». -К.:
НАУ,2013-С.24.
4. Тимошенко М.М.,
Дорошенко Ю.О.,
Агєєва Г., Семироз
Н.Г. Своя крыша над
головой.: восстанови,
построй, купи. Книга
практичний посібник.
Препдставництво
ООН в Україні
департамент
№Доступне житло
для жертв АТО на
Сході України» Київ.
2014, 165с.
5. Тимошенко М.М.
Сучасні концепти
ВУЗ-кої освіти
архітекторів і
дизайнерів у Франції.
Проблеми розвитку
міського середовища.
Матеріали
конференції КНУБА
Випуск 11, Київ, 2016.
6. Тимошенко М.М.
Навчальна програма з
дисципліни
«Конструктивні
рішення в
безбар"єрному
середовищі
288846

Русевич
Тетяна
Вікторівна

викладач,
Сумісництв
о

Факультет
Диплом
будівництва та кандидата наук
архітектури
KH 005445,
виданий
09.06.1994,
Атестат
доцента 12ДЦ
021721,
виданий
23.12.2008
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Архітектурномістобудівна
спадщина
України

Обґрунтування
дисципліни
«Архітектурномістобудівна
спадщина України».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Архітектура,
кваліфікація:
архітектор), науковий
ступінь: кандидат
архітектури (18.00.02
- Архітектура будівель
і споруд)
Стажування:
1. Міністерство освіти і
науки України.
Відокремлений
структурний підрозділ
«Інститут
інноваційної освіти
Київського
національного
університету

будівництва і
архітектури»;
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації
ПК 38639433/00017319; від 14.03.2019.
Тема: «Реконструкція
і нове будівництво в
історичному
середовищі»
2.Київський
міжнародний
університет;
Сертифікат про
підвищення
кваліфікації гаувовопедагогічних
працівників
Університету за
Освітньою програмою
професійного
розвитку №060/20-с
від 10.04.2020 р.
Основні роботи:
1. Русевич Т.М. Мова
архітектури – символ
або стереотип //
Архітектурний вісник
КНУБА: наук.-вироб.
зб. /Відпов. ред.
Куліков П.М. – К.:
КНУБА, 2013. – Вип.1.
-С.126-134.
2. Русевич Т.В.
Візуальний аспект
формування
архітектури
православних
духовних центрів //
ХХІV Міжнародна
конференція науковопедагогічних
працівників
«Європейський вибір
України у контексті
світових політичних
процесів», Київ, 2019.
3. Русевич Т.В.
Підходи до
формування нової
храмової архітектури в
історично
сформованому
архітектурному
ансамблі // І
Міжнародна науковопрактична
конференція
«Просторовий
розвиток територій:
традиції та інновації»,
Київ, 2019.
4. Русевич Т.В.
Навчальна програма з
дисципліни
«Архітектурномістобудівна
спадщина України».
К.: КиМУ, 2020. 16 с.
353547

Колле
Геннадій
Георгійович

викладач,
Основне
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
спеціаліста,
Макіївський
інженернобудівельний
інститут, рік
закінчення:
1985,
спеціальність:
7.06010101
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Організація
будівництва

Обґрунтування
дисципліни
«Організація
будівництва».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності:
(базова освіта:
спеціальність:
Промислове та

промислове та
цивільне
будівництво

цивільне будівництво;
кваліфікація:
інженер-будівельник)
Основні роботи:
1. Обухов А.В., Коллє
Г.Г. Методичні
вказівки до виконання
курсової роботи з
навчальної
дисципліни
«Технологія
будівництва»,
«Потоковий монтаж
одноповерхової
промислової будівлі»
для студентів
спеціальності 192
«Будівництво та
цивільна інженерія»
галузі знань 19
«Архітектура та
будівництво». К.:
КиМУ, 2019. 44с.
2. Коллє Г.Г.
Визначення
тріщиностійкості
вісесиметричних тіл з
урахуванням формо
змінення //
Матеріали XX
Міжнародної науковопрактичної
конференції «Україна
в євроінтеграційних
процесах», Секція
будівництва та
архітектури. - К.:
КиМУ, 2015. – С. 145148.
3. Коллє Г.Г.
Раціоналізація
параметрів
залізобетонних
анізотропних
оболонок //
Матеріали XXI
Міжнародної науковопрактичної
конференції «Україна
в світових та
європейських
інтеграційних
процесах: стратегія і
тактика», Секція
будівництва та
архітектури. – К.:
КиМУ, 2016. – С. 108110.
7. Коллє Г.Г. Нові
ресурсоекономні
конструкції з
профільних труб //
Матеріали Круглого
столу «Сучасні
конструкційні
матеріали та
нормативне
забезпечення
України». – К.: КиМУ,
2018. – С. 10-12.
8. Городецький О.С.,
Колле Г.П. Навчальна
програма з
дисципліни
«Організація
будівництва». К.:
КиМУ, 2020. 19 с.
Практичний досвід:
Київський
міжнародний
університет. Інженер.

Виконання робіт з
будівництва та
ремонту об’єктів.
Оцінка технічного
стану і паспортизації
будівель і споруд.
(внутрішне
сумісництво)
180486

Могилевська завідувач
Ольга
кафедри/до
Юріївна
цент,
Основне
місце
роботи

Економічний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Інститут
підвищення
кваліфікації і
перепідготовки
кадрів
Мінмашпрому
України, рік
закінчення:
1997,
спеціальність:
7.03050801
фінанси і
кредит,
Диплом
доктора
філософії ДД
1669, виданий
12.03.2008,
Диплом
кандидата наук
ДK 000673,
виданий
22.12.2011,
Атестат
доцента AД
003130,
виданий
15.10.2019
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Менеджмент і
організація
будівництва

Обґрунтування
дисципліни
«Менеджмент і
організація
будівництва»:
науковий ступінь:
кандидат економічних
наук (08.00.04 –
Економіка та
управління
підприємствами (за
видами економічної
діяльності));
вчене звання: доцент
кафедри економіки
підприємництва,
менеджменту.
Основні роботи:
1.Могилевська О.Ю.,
Могилевський Ю.В.
Ефективна стратегія
маркетингу як
ключовий чинник
підвищення
конкурентоспроможн
ості підприємств
промислового
комплексу. Сучасні
питання економіки і
права: зб. наук. праць
КиМУ. Київ, 2015. №
1(9). С. 5–13; 85–86.
2.Могилевська О.Ю.
Роль сучасних
технологій в
адмініструванні
підприємства. Сучасні
питання економіки і
права: зб. наук. праць
КиМУ. Київ, 2016. №
1–2. С. 15–19; 149.
6. Могилевська О.Ю.
Роль сучасних
технологій в
адмініструванні
підприємства. Сучасні
питання економіки і
права: зб. наук. праць
КиМУ. Київ, 2016. №
1–2. С. 15–19; 149.
12. Могилевська О.Ю.
Сучасна парадигма
розвитку науковотехнічного потенціалу
підприємств
промислового
комплексу України.
Економіка та
суспільство. МДУ,
Мукачево. №9. 2017.
С. 511-516.
(IndexCopernicus)
13. Могилевська О.Ю.,
Слободяник А.М.
Економічна сутність
інвестиційної
привабливості
промислового
холдингу. Глобальні
та національні
проблеми економіки.
МНУ, Миколаїв. 2018.
№21. С. 335–338.

(IndexCopernicus)
14. Могилевська О.Ю.
Маркетинговий підхід
до інноваційної
діяльності
підприємств
промислового
комплексу. Збірник
наукових праць
(Серія: економічні
науки. Сучасні
питання економіки і
права. випуск 1(7).
Київ. КиМУ. 2018. С.
25-37.
15. Могилевська О.Ю.
Формування
інноваційної
організаційної
культури в умовах
глобалізації бізнесу.
Сучасні питання
економіки і права: зб.
наук. праць. Київ,
КиМУ, 2018. №1(7). С.
52–60.
16. Могилевська О.Ю.
Роль маркетингу в
формуванні
конкурентоспроможн
ого потенціалу
підприємства. Сучасні
питання економіки і
права, Збірник
наукових праць
(Серія: економічні
науки), Київ, КиМУ,
випуск 2(8), 2018. C.
22–31.
19.Могилевська О.Ю.
Менеджмент:
навчальний посібник.
Київ. КиМУ, 2016. 378
с. (протокол Вченої
ради № 6 від
29.02.2016 р.)
20.Сідак І.В.,
Могилевська О.Ю.
Модернізаця
економічної
діяльності
підприємства в умовах
діджиталізації.
Інноваційна
економіка:
економічнв, політичні
та правові аспекти /
Колективна
монографія за
матеріалами
Всеукраїнської
науково-практичної
інтернет-конфреенції
«Стратегії стійкого
розвитку економіки» /
За ред. Прокопенко
Н.С. Київ:
Видавцицтво
Європейського
університета. 2019. 192
с. С. 120-123.
21..Могилевська О.Ю.
Сучасна концепція
маркетингового
управління
підприємствами
промислового
комплексу.
NewEconomics:
матеріали ІІ
Міжнародного

наукового форуму.
Краків, Польща, 1–11
листопада2015. С. 119–
121.
22.Могилевська О.Ю.
Теоретичні аспекти
стратегічного
управління
підприємством на
основі його ключових
компетенцій.
Розвиток економіки
країни: можливості,
проблеми,
перспективи:
матеріалиміжнародно
ї науково-практичної
конференції.
Запоріжжя, 20–21
січня 2017. С. 113–115.
23. Могилевська
О.Ю.., Діб М.З.
Навчальна програма з
дисципліни
«Менеджмент і
організація
будівництва». К.:
КиМУ, 2020. 17 с
288846

Русевич
Тетяна
Вікторівна

викладач,
Сумісництв
о

Факультет
Диплом
будівництва та кандидата наук
архітектури
KH 005445,
виданий
09.06.1994,
Атестат
доцента 12ДЦ
021721,
виданий
23.12.2008
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Історія
мистецтв:
образотворче,
декоративне,
дизайн

Обґрунтування
дисципліни «Історія
мистецтв:
образотворче,
декоративне, дизайн».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Архітектура,
кваліфікація:
архітектор), науковий
ступінь: кандидат
архітектури (18.00.02
- Архітектура будівель
і споруд)
Стажування:
1. Міністерство освіти і
науки України.
Відокремлений
структурний підрозділ
«Інститут
інноваційної освіти
Київського
національного
університету
будівництва і
архітектури»;
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації
ПК 38639433/00017319; від 14.03.2019.
Тема: «Реконструкція
і нове будівництво в
історичному
середовищі».
2.Київський
міжнародний
університет;
Сертифікат про
підвищення
кваліфікації гаувовопедагогічних
працівників
Університету за
Освітньою програмою
професійного
розвитку №060/20-с
від 10.04.2020 р.
Основні роботи:
1. Русевич Т.М. Мова

архітектури – символ
або стереотип //
Архітектурний вісник
КНУБА: наук.-вироб.
зб. /Відпов. ред.
Куліков П.М. – К.:
КНУБА, 2013. – Вип.1.
-С.126-134.
2. Русевич Т.М. Ханс
Арп – далёкий и
близкий //
Архітектурний вісник
КНУБА: Наук.-вироб.
збірник /Відпов. ред..
Куліков П.М. - К.:
КНУБА, 2014. - Вип.2
– С. 105-113.
3. Мова архітектури
православного храмуканон чи простір
//Архітектурний
вісник КНУБА:Наук.вироб. Збірник
/Відпов. ред.. Куліков
П.М. -.: КНУБА, 2015.Вип.6 - 207-219 с.
4. Екологія
архітектурної форми
// Архітектурний
вісник КНУБА:Наук.вироб. Збірник
/Відпов. ред.. Куліков
П.М. -.: КНУБА, 2016.Вип.8-9 - 162-168 с.
5. Семіотика в
архітектурі – наука
про знаки та знакові
системи//Архітектурн
ий вісник КНУБА:
Наук.-вироб. Збірник
/Відпов. ред. Куліков
П. М.-К.: КНУБА,
2019.- Вип. 20 – с.169 174.
6. Русевич Т.В. Мова
архітектури
православного храму
– канон чи простір //
ХХІІІ Міжнародна
конференція науковопедагогічних
працівників
«Формування
європейських
стандартів, цінностей
та безпекового
простору –
стратегічний напрям
української держави»,
Київ, 2018.
7. Русевич Т.В.
Візуальний аспект
формування
архітектури
православних
духовних центрів //
ХХІV Міжнародна
конференція науковопедагогічних
працівників
«Європейський вибір
України у контексті
світових політичних
процесів», Київ, 2019.
8. Русевич Т.В.
Підходи до
формування нової
храмової архітектури в
історично
сформованому
архітектурному

ансамблі // І
Міжнародна науковопрактична
конференція
«Просторовий
розвиток територій:
традиції та інновації»,
Київ, 2019.
9. Русевич Т.В., Цись
А.С. Архітектурна
семіотика – синтез
образу і змісту // ХІ
Всеукраїнська наукова
конференція «Сучасна
архітектурна освіта:
синтез мистецтв і
гармонізація
архітектурного
простору», Київ, 2019.
10. Русевич Т.В.,
Нагалюк Р.О.
Особливості
формування
курортних об’єктів у
гірській місцевості //
ХІ Всеукраїнська
наукова конференція
«Сучасна архітектурна
освіта: синтез
мистецтв і
гармонізація
архітектурного
простору», Київ, 2019.
11. Русевич Т.В..
Навчальна програма з
дисципліни «Історія
мистецтв:
образотворче,
декоративне, дизайн».
К.: КиМУ, 2020. 22 с.
375793

Павлюк
Віталій
Володимиро
вич

доцент,
Основне
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
магістра,
Київський
національний
університет
будівництва і
архітектури,
рік закінчення:
2002,
спеціальність:
092104
Технологія
будівельних
конструкцій,
виробів і
матеріалів,
Диплом
кандидата наук
ДK 033333,
виданий
09.03.2006,
Атестат
доцента 12ДЦ
020312,
виданий
30.10.2008

18

Архітектурне
Обґрунтування
матеріалознавс дисципліни
тво
«Архітектурне
матеріалознавство».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта:
спеціальність:Техноло
гія будівельних
конструкцій, виробів і
матеріалів;
кваліфікація: магістр;
науковий ступінь:
кандидат технічних
наук (05.23.05 –
будівельні матеріали
та вироби). Тема
дисертації:
«Золоцементносульфа
тні в'яжучі речовини,
модифіковані
кремнеземистими
добавками, та бетони
на їх основі»
Вчене звання: доцент
кафедри технології
будівельних
конструкцій і виробів
(Атестат доцента 12ДЦ
№ 020312 від 30
жовтня 2008р.)
Основні роботи:
1. Пушкарьова К.К.,
Павлюк В.В., Павлюк
1.М., Яменко О.Б.,
Віхрій О.О. Сухі
будівельні суміші на
основі модифікованих

золо-цементних
композицій. Науково
техн. 36. Будівельні
матеріали, вироби та
санітарна техніка №
35 - Київ. - 2010. - С.
136-140
2. Гоц В.І., Павлюк
В.В., Яценко В.В.
Пластифіковані
бетони на основі
пуцоланових
цементів. Науково
техн. 36. Будівельні
матеріали, вироби та
санітарна техніка №
35 Київ. - 2010. -С.5357
3. Гоц В.І., Павлюк
В.В., Яценко В.В.
Чайковський В.В.
Товарні бетони на
основі модифікованих
пуцоланових
цементів. 36. наук. пр.
"Ресурсоекономні
матеріали,
конструкції, будівлі та
споруди". Рівне. 2010. - Вип. 20. - С. 2330.
4. Павлюк В.В.,
Чайковський В.В.
Дисперсноармовані
бетони на основі
пуцоланових
цементів,
модифіковані
поліпропіленовою
фіброю. Науково техн.
36. Будівельні
матеріали, вироби та
санітарна техніка №
38 Київ. - 2010. -С. 3236
5. Пушкарьова К.К.,
Павлюк В.В., Павлюк
І.М. Оптимізація
складу
дрібнозернистих
дисперсноар-мованих
бетонів на основі
композиційного
цементу 3
підвищеним вмістом
техногенних відходів.
Науково-технічні
проблеми сучасного
залізобетону. - Київ,
2011.-Вип. 74.-С. 604609.
6. Пушкарьова К.К.,
Павлюк В.В., Павлюк
І.М. Сухі будівельні
суміші 3
покращеними
експлуатаційними
властивостями на
основі модифікованих
золоцементних
в'яжучих речовин.
Науково техн. 36.
Будівельні матеріали,
вироби та санітарна
техніка № 41.Київ. 2011. - С. 132-138
7. Пушкарьова К.К.,
Павлюк В.В., Павлюк
І.М. Будівельні
розчини для
влаштування підлог

на ос¬нові
модифікованих золоцементних в'яжучих
речо¬вин. Науково
техн. 36. Будівельні
матеріали, вироби та
санітарна техніка №
43 - Київ. - 2012. - С.
109-118
8. Пушкарьова К.К.,
Павлюк В.В.
Особливості хімічної
активації золовмісних
цементів та їх
використання для
отримання
ефективних
бу¬дівельних
матеріалів. 36. наук.
пр. "Ресурсоекономні
матеріали,
конструкції, будівлі та
споруди". - Рівне. 2013. - Вип. 26. - С.
393-401.
9. Павлюк В.В.
Старостіна Г.В.
Енергоефективні
матеріали для
елементів підлоги.
Техніка будівництва
№33 Київ. - 2014.-С.
43-45
10. Павлюк В.В.
Старостіна Г.В.
Енергозберігаючі
в'яжучі композиціїна
основі золошла-кових
відходів ТЕС
модифіковані
сульфатними і
карбонатними
добавками.
Енергоефективність в
будівництві та
архітектурі. Випуск 7,
Київ 2015.-С.189
11. Павлюк В.В.
Старостіна Г.В.
Дослідження
енергоефективних
сумішей для
закріплення
матеріалів на основі
золошла-кових
відходів ТЕС. Науково
техн. 36. Будівельні
матеріали, вироби та
санітарна техніка №
56 - Київ. - 2015. - С.
136-138
12. Павлюк В.В.
Старостіна Г.В.
Дослідження
властивостей сухих
будівельних сумішей
модифікованих
відходами ТЕС. Вісник
ОДАБА випус №63
Одеса - 2016-С. 179
13. Павлюк В.В.,
Бондаренко О.П.,
Комлик В.І. Оцінка
пуцоланової
активності зол ТЕС
при застосу-ванні в
енергоефективних
бетонах. Вісник
ОДАБА випус №69
Одеса-2017-С.106-114
14. Павлюк В.В.,

Бондаренко О.П.,
Комлик В.І.
Енергоефективні
дисперс-ноармавані
бетони на ос-нові
пластифікованих
пуцоланових
цементів. Науково
техн. 36. Будівельні
матеріали, вироби та
санітарна техніка №
58 - Київ. - 2017. - С.
92-100
15. Павлюк В.В.,
Бондаренко О.П.
Структуроутворення
шлакопортландцементних
в’яжучих систем,
модифіко¬ваних
лужними сполуками
та пластифікуючи ми
добавками різних
типів. Науковий
вісник будівництва,
Т.92 №2 - Харків. 2018. С.197- 203.
16. Гоц В.І., Павлюк
В.В., Шилюк П.С.
Бетони і будівельні
розчини. Підручник,
м. Київ - 2016, Основа.
45,8.
17. Пушкарьова К.К.,
Гончар О.А., Павлюк
В.В. Комплексне
використання відходів
паливно-енергетичної
промисловості для
отримання
композиційних
матеріалів з
підвищеними
експлуатаційними
характеристиками.
Матеріали міжнар.
наук.-практ.
конференції
"Енергозберігаючі
технології.
Застосування відходів
промисловості в
будівельних
матеріалах та
будівництві." Київ. 2004. -С.96-103
18. Павлюк В.В.,
Чайковський В.В.
Бетони на основі
пуцоланових цементів
модифіковані поліпропіленовою фіброю.
Тези доповідей
наукової конференції
молодих вчених,
аспірантів і студентів,
Київ, КНУБА, 2010 частина 2,- С. 23-24
19. Павлюк В.В., Бугай
Г.Ю.
Енергозаощадження в
технології
дрібнозернистих
бетонів. Матеріали VII
міжнародної конф., 310 черв. 2011р., Варна,
Болгарія. Т.З / відп. За
випуск Ю.О. Ступак,
В.М. Четверик. - Д.,
2011.-С. 238-240.
20. Павлюк В.В.,

Бондаренко О.П.,
Комлик В.І.
Енергоефективні
композиційні цементи
для вико-нання робіт
в зимових умовах.
Міжнародна наукова
конференція
"Будівельне
матеріалознавство".
Харків -2017.
21. Павлюк В.В.,
Вірченко С.П.
Навчальна програма з
дисципліни
«Архітектурне
матеріалознавство».
К.: КиМУ, 2020. 19 с.
Лауреат премії
президента України
для молодих вчених за
роботу «Створення
екологічно чистих
енерго- та
ресурсозберігаючих
технологій сучасних
будівельних
матеріалів з
поліпшеними
характеристиками на
основі відходів
електростанцій».
Член-кореспондент
Академії будівництва
України по
відділенню
«Енергозбереження, в
будівництві,
будіндустрії і
промисловості
будматеріалів».
353377

Позняк
Сергій
Віталійович

викладач,
Сумісництв
о

Факультет
будівництва та
архітектури

6

Живопис

Обґрунтування
дисципліни
«Живопис».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Графіка. Художньотехнічне оформлення
друкованої продукції,
кваліфікація:
художник графіки по
оформленню
друкованої продукції.
Основні роботи:
Член Спілки
художників України.
(з 2008р.)
Заслужений художник
України (посвідчення
ПЗ № 021522 від 22
серпня 2019р.)
Творчі проекти
(виставки):
1. Всеукраїнський
конкурс «Смарагдова
ліра» державної
прикордонної служби
україни у номінації
«Образотворче
мистецтво», серія
живописних і
графічних робіт, Київ,
2020 р.
2. Виставка
живописних робіт
претендентів на
Всеукраїнську Премію
ім. ДЕРЕГУСА у

виставковому залі
Національної Спілки
художників України,
Київ, 2020 р.
3. Конкурс Відділу
Культури київської
міської державної
адміністрації «Київретро. Кінець XIX –
початок XX ст.», серія
живописних робіт,
Київ, 2019 р.
4. Художня виставка
живопису «Не вмирає
душе наша, не вмирає
воля!» у фойє
київської міської
державної
адміністрації,
присвячена
захисникам Вітчизни
(АТО), 2019 р.
5. Персональна
виставка живописних
робіт «Портрети» у
фойє Міжрегіональної
Академії управління
персоналом , Київ,
2019 р.
6. Всеукраїнський
конкурс ім. Богдана
Хмельницького
Міністерства оборони
україни. Серія
живописних і
графічних робіт
«АТО», Київ, 2016 р.
7. Персональна
виставка живописних
робіт «Київ-ретро.
Кінець XIX – початок
XX ст.» у галереї
«Золота палітра» ,
Київ, вул.
Золотоворітська, 2015
р.
8. Виставка
акварельних робіт
«Портрет сучасника»
у бібліотеці
Киівського
національного
університету
будівництва і
архітектури, Київ,
2015 р.
9. Позняк С.В.
Скульптура:
Методичні
редомендації до
вивчення курсу– К.:
КиМУ, 2018. – 50 с.
1. Позняк С.В.,
Правдохіна Ю.В.
Методичні
рекомендації щодо
вивчення
практичного курсу
«Живопис» 191
Архітектура та
містобудування галузі
знань 19 Архітектура
та будівництво
освітнього ступеня
«бакалавр». – К.:
КиМУ, 2020 – 72 с.
2. Позняк С.В.,
Правдохіна Ю.В.
Методичні
рекомендації щодо
вивчення

практичного курсу
«Композиція» 191
Архітектура та
містобудування галузі
знань 19 Архітектура
та будівництво
освітнього ступеня
«бакалавр». – К.:
КиМУ, 2020. – 80 с.
3. Позняк С.В.
Навчальна програма з
дисципліни
«Скульптура». К.:
КиМУ, 2020. 11 с.
Практичний досвід:
Київська студія
науково-популярних
фільмів, художникмультиплікатор;
Видавництво
“Политиздат
Украины”, художній
редактор
376725

Правдохіна
Юліка
Валентинівн
а

викладач,
Основне
місце
роботи

367683

Бойко Олена старший
Леонідівна
викладач,
Сумісництв
о

Факультет
будівництва та
архітектури
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Рисунок

Обґрунтування
дисципліни
«Рисунок».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Графіка;
кваліфікація:художни
к-графік
Член національної
спілки художників
України
Основні роботи:
1. Правдохіна Ю.В.
Навчальна програма з
дисципліни
«Рисунок». К.: КиМУ,
2020. 20 с.
Творчі виставки:
м.Львів. Ілюстрації до
української казки
«Молодильна вода» та
поезій І.Франка
Китай, м. Пекін
Восьмий китайський
щорічний конкурс на
кращу іноземну
поштову марку
м. Київ. Персональна
виставка в
Представництві ООН
в Україні.
м. Київ. Конкурс
«Краща поштова
марка України»
м.Київ, галерея
«Митець»
персональна виставка
«Правда»
Греція, Аріни,
Посольство України в
Греції, виставка
«Український колорит
мистецтва батика»

Факультет
будівництва та
архітектури

15

Основи геодезії Обґрунтування
дисципліни «Основи
геодезії».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
прикладна геодезія;
кваліфікація: інженер
- геодезист)
Стажування:

1. Національний
технічний університет
«Дніпровська
політехніка»;
кваліфікаційний
сертифікат. №
013920; 05.07.2018р.
Кваліфікація:
Інженер-геодезист.
2. Міністерство освіти
і науки. Національний
технічний університет
України «Київський
політехнічний
інститут імені Ігоря
Сікорського» Інститут
після дипломної
освіти. ННК «Світовий
центр даних з
геоінформатики та
сталого розвитку»;
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації СП №
02070921/1003626-18
від 20.04.2018 р. Тема:
«Основи
геоінформаційних
технологій»
Основні роботи:
1. Застосування
ефективних
геодезичних
технологій для
визначення
положення підземних
споруд на
Дніпровських схилах у
м.Києві / Бойко О.,
Ковтун В., Шульц Р.,
Сидоренко В. /
Сучасні досягнення
геодезичної науки та
виробництва. -2017.
№ІІ(34).-с.72-76
2. Концептуальні
засади ВІМ/GIS
інтеграції
геопросторових даних
аеропортів,
отриманих лазерним
скануванням / Бойко
О.Л., Ляшенко Д.О.,
Прусов Д.Е. //
Технічні науки і
технології: зб. наук.
праць.-Чернігів, 2019.Вип.68.-С.656-665.
3. Вступ до
будівельної справи /
Навчальний посібник
/ Першаков В.М.,
Бєлятинський А.О.,
Чемакіна О.В.,
Машков І.Л., Бойко
О.Л., Краюшкіна К.В.,
Лисницька К.М / за
заг. ред.
В.М.Першакова. – К.:
НАУ, 2016. – 122 с.
4. Державний
земельний кадастр:
лабораторний
практикум/уклад. Л.В.
Самойленко,
Н.Ф.Іщенко, О.Л.
Бойко - К.: НАУ, 2018
– 54 с.
5. Бойко О.Л.
Методичні
рекомендації до

вивчення курсу з
дисципліни «Основи
геодезії» для студентів
1 курсу спеціальності
191 Архітектура та
містобудування галузі
знань 19 Архітектура
та будівництво. – К.:
КиМУ, 2020. – 45 с.
6. Бойко О.Л.
Методичні
рекомендації до
вивчення
практичного курсу з
дисципліни
«Інженерна геодезія»
для студентів 3 курсу
коледжу спеціальності
192 Будівництво та
цивільна інженерія
галузі знань 19
Архітектура та
будівництво. – К.:
КиМУ, 2020. – 60 с.
7. Нове рішення для
мобільного
сканування
великомасштабних
об`єктів / Бойко О.Л.,
Глущенко В.І. // ІІІ
Міжнародна науковопрактична
конференція
«Застосування
космічних та
геоінформаційних
систем в інтересах
національної безпеки
та оборони», 5 квітня
2018 р., стр.123-124
8. Gis of airports in the
spatial planning and
regional development
system / O.Boyko // VII
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE FROM
THE SERIES
«PHENOMENA OF
BORDERLAND» (OLD
NEW SPACE),
29.06.2018, Szczecin,
Poland, pg.14
9. Geoinformation
providing of airport
development / Olena
Boyko // TheEighth
WorldCongress
«AviationintheXXIstcentury»SafetyinAviat
ionAndSpaceTechnolog
ies, October 10-12,
2018, Kyiv, pg.14.42 –
14.45
10. Definition of
coordinates and heights
of obstacles by polar
method / Boyko O.
,S.D. Kryachok, V.Yu.
Belenok// Materials of
the XIV International
Scientific and Technical
Conference "AVIA2019", April 23-25,
2019, С. 23.8-23.12.
11. Бойко О.Л.
Навчальна програма з
дисципліни «Основи
геодезії». К.: КиМУ,
2020. 21 с.

243712

Тимкович
Галина
Іванівна

доцент,
Основне
місце
роботи

Факультет
Диплом
будівництва та кандидата наук
архітектури
ДK 032080,
виданий
15.12.2005,
Атестат
доцента 12ДЦ
039801,
виданий
23.09.2014

39

Нарисна
геометрія

Обґрунтування
дисципліни «Нарисна
геометрія».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Технологія і
комплексна
механізація розробки
торфових родовищ;
кваліфікація
гірничний інженер.
науковий ступінь:
кандидат технічних
наук (05.01.01
Прикладна геометрія,
інженерна графіка).
Тема дисертації:
«Геометричне
моделювання
деформованого стану
опалубної структури
змінної геометрії»
Основні роботи:
1. Тимкович Г.І.
Алгоритм побудови
раціональних
поверхонь для
робочих органів
землеоброблювальної
техніки при лінійно
змінних параметрах їх
форми профілю.
Вип.4, т.56.
Мелітополь, вид.
ТДАТУ.- 2015. с. 221226.
2. Тимкович Г.І.
Узагальнена
геометрична
інтерпретація
фізичних параметрів
руху грунту в
шнекових робочих
органах
землеоброблювальної
техніки. Збірник
наукових праць
(Спецвипуск)
«Будівництво та
техніка безпеки».
«Геометричне та
комп’ютерне
моделювання:
енергозбереження,
екологія, дизайн» Вип. 48 –
Симферополь, 2014. –
с. 187-191.
3. Тимкович Г.И.
Методические
указания и учебные
задания по
начертательной
геометрии и
инженерной графике
для иностранных
студентов факультета
авиационных и
космических систем. –
К.: НТУУ «КПІ»,
«Політехніка», 2015. –
41 с.
4. Тимкович Г.І.
Оптимізація
деформаційних
характеристик
гнучкого елементу
опалубки змінної
геометрії // ХХІІІ

50961

Барбасов
Сергій
Олександров
ич

викладач,
Основне
місце
роботи

Факультет
інформаційних
технологій

Диплом
спеціаліста,
Чернігівський
національний
педагогічний
університет
імені Т.Г.
Шевченка, рік
закінчення:
2011,
спеціальність:
010103
Педагогіка і
методика
середньої
освіти. Фізика

9

366623

Чемакіна
Октябрина
Володимирів
на

завідувач
Факультет
Диплом
кафедри/до будівництва та кандидата наук
цент,
архітектури
AX 000668,
Основне
виданий
місце
14.11.1984,
роботи
Атестат
доцента ДЦ
017717,
виданий
01.01.1989

32

Міжнародна
конференція науковопедагогічних
працівників
«Формування
європейських
стандартів, цінностей
та безпекового
простору –
стратегічний напрям
української держави»,
Київ, 2018.
5. Тимкович Г.І.
Навчальна програма з
дисципліни «Нарисна
геометрія». К.: КиМУ,
2020. 25 с.
Основи
Обґрунтування
екології та
дисципліни «Осно
безпека
екології та безпеки
життєдіяльност життєдіяльності».
і
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Педагогіка і методика
середньої освіти;
кваліфікація – фізик,
вчитель фізики, основ
інформатики,
астрономії, безпеки
життєдіяльності).
Стажування:
Київський
міжнародний
університет; довідка
про стажування від
21.10.2016 р.; тема:
«Управління
безпекою
життєдіяльності та
охороною
навколишнього
природного
середовища»
Основні роботи:
1. Барбасов С.О.
Основи здорового
способу життя.
Навчальний посібник.
К.: КиМУ, 2017. 160 с.
2. Барбасов С.О. Курс
Лекцій з дисципліни
«Основи екології та
безпеки
життєдіяльності». –
К.КиМУ,2016. – 158 с.
3. Барбасов С.О.,
Колле Г.П. Навчальна
програма з
дисципліни «Основи
екології та безпеки
життєдіяльності
Архітектурна
композиція

Обґрунтування
дисципліни
«Архітектурна
композиція».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
архітектура,
кваліфікація –
архітектор; науковий
ступінь:
кандидат архітектури
(18.00.04 –
містобудування та
ландшафтна

архітектура) .
Основні роботи:
1. ДСТУ «Дизайн і
ергономіка. Знаки
графічні для
транспортних центрів.
Загальні положення»
2019р. Рубцов А.,
Свірко В.,
2. Дизайн систем
візуальної інформації.
Навчальний посібник
Херсон : Олді-плюс,
2019. 200 с. А.Л.
Рубцов, В.О.Свірко
3. Стандартизація
дизайнерської
діяльності.
Навчальний посібник
Херсон : Олді-плюс,
2019. 250 с. А.Л.
Рубцов, В.О.Свірко
4. Дизайнерська
діяльність: системи
візуальної інформації.
Науково-методичне
видання Київ: УкрНДІ
ДЕ, 2017. 190с Свірко
В.О.
Рубцов А.Л.
5. Чемакіна О.В.
Свірко В.О.Рубцов
А.Л. Олійник О.П.
Дизайнерська
діяльність: системи
візуальної інформації.
Методичні
рекомендації. Київ:
УкрНДІ ДЕ, 2017. –
191 с.
6. Чемакіна О.В.
Агєєва Г.М.
Бжезовська Н.В.
Теорія
містобудування:
методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
методичні
рекомендації до
самостійної роботи. К.
: НАУ, 2018
7. Чемакіна О.В.
Свірко В.О. Рубцов
А.Л. Олійник О.П.
Дизайнерська
діяльність: системи
візуальної інформації.
Методичні
рекомендації. Київ:
УкрНДІ ДЕ, 2017. –
191 с.
8. Чемакіна О.В.
Агєєва Г.М.
Бжезовська Н.В.
«Теорія
містобудування:
практикум».
Практикум. К. : НАУ,
2018
9. Методичні вказівки
до виконання
самостійної роботи по
курсу «Композиція»
Розділ.1 «Основи
об'ємно-просторової
композиції» :
Чемакіна О.В.,
Тимошенко М.М.,
Бутик М.В. – Київ.:
КиМУ, 2020 – 16 с.

10. О.В.Чемакіна,
В.В.Грабовчак,
М.В.Бутик
Композиція:
Навч.посіб. – К.:
КиМУ, 2020 – 136 с.
11. Методичні
рекомендації для
виконання курсової
роботи з
архітектурного
проектування
“Вивчення класичних
архітектурних форм”
для студентів І-го
курсу спеціальності
191 – “Архітектура та
містобудування”
(Видання друге,
перероблене і
доповнене): О.В.
Чемакіна,
Запорожченко О.Ю.,
М.В.Бутик. – Київ.:
КИМУ, 2020р. – 24 с.
12. Методичні
вказівки для
виконання
практичного завдання
по курсу
«Архітектурна
графіка» (укладачі
Чемакіна О.В.,
Дриженко В.О.) – Київ
КиМУ 2020р.,42 с
13. Методичні
вказівки до виконання
завдань по малюнку з
натури геометричних
тіл для слухачів
підготовчих курсів та
студентів (укладачі
Чемакіна О.В. Бутик
М.В.) – Київ КиМУ
2020р.,32 с
11. О.В.Чемакіна,
Л.М.Бармашина
«Теоретичні та
методичні основи
архітектури і
містобудування»:
Навч.-метод.посібник.
– К., НАУ, 2006 – 153
с., 52 іл.
12. Чемакіна О.В.
Навчальна програма з
дисципліни
«Архітектурна
композиція». К.:
КиМУ, 2020. 21 с.
353377

Позняк
Сергій
Віталійович

викладач,
Сумісництв
о

Факультет
будівництва та
архітектури

6

Скульптура

Обґрунтування
дисципліни
«Живопис».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Графіка. Художньотехнічне оформлення
друкованої продукції,
кваліфікація:
художник графіки по
оформленню
друкованої продукції.
Член Спілки
художників України.
(з 2008р.)
Заслужений художник
України (посвідчення
ПЗ № 021522 від 22

серпня 2019р.)
Творчі проекти
(виставки):
1. Всеукраїнський
конкурс «Смарагдова
ліра» державної
прикордонної служби
україни у номінації
«Образотворче
мистецтво», серія
живописних і
графічних робіт, Київ,
2020 р.
2. Виставка
живописних робіт
претендентів на
Всеукраїнську Премію
ім. ДЕРЕГУСА у
виставковому залі
Національної Спілки
художників України,
Київ, 2020 р.
3. Конкурс Відділу
Культури київської
міської державної
адміністрації «Київретро. Кінець XIX –
початок XX ст.», серія
живописних робіт,
Київ, 2019 р.
4. Художня виставка
живопису «Не вмирає
душе наша, не вмирає
воля!» у фойє
київської міської
державної
адміністрації,
присвячена
захисникам Вітчизни
(АТО), 2019 р.
5. Персональна
виставка живописних
робіт «Портрети» у
фойє Міжрегіональної
Академії управління
персоналом , Київ,
2019 р.
6. Всеукраїнський
конкурс ім. Богдана
Хмельницького
Міністерства оборони
україни. Серія
живописних і
графічних робіт
«АТО», Київ, 2016 р.
7. Персональна
виставка живописних
робіт «Київ-ретро.
Кінець XIX – початок
XX ст.» у галереї
«Золота палітра» ,
Київ, вул.
Золотоворітська, 2015
р.
8. Виставка
акварельних робіт
«Портрет сучасника»
у бібліотеці
Киівського
національного
університету
будівництва і
архітектури, Київ,
2015 р.
9. Позняк С.В.
Скульптура:
Методичні
редомендації до
вивчення курсу– К.:
КиМУ, 2018. – 50 с.
4. Позняк С.В.,

243712

Тимкович
Галина
Іванівна

доцент,
Основне
місце
роботи

Факультет
Диплом
будівництва та кандидата наук
архітектури
ДK 032080,
виданий
15.12.2005,
Атестат
доцента 12ДЦ
039801,
виданий
23.09.2014
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Архітектурна
інженерна і
комп’ютерна
графіка

Правдохіна Ю.В.
Методичні
рекомендації щодо
вивчення
практичного курсу
«Живопис» 191
Архітектура та
містобудування галузі
знань 19 Архітектура
та будівництво
освітнього ступеня
«бакалавр». – К.:
КиМУ, 2020 – 72 с.
5. Позняк С.В.,
Правдохіна Ю.В.
Методичні
рекомендації щодо
вивчення
практичного курсу
«Композиція» 191
Архітектура та
містобудування галузі
знань 19 Архітектура
та будівництво
освітнього ступеня
«бакалавр». – К.:
КиМУ, 2020. – 80 с.
6. Позняк С.В.
Навчальна програма з
дисципліни
«Скульптура». К.:
КиМУ, 2020. 11 с.
Практичний досвід:
Київська студія
науково-популярних
фільмів, художникмультиплікатор;
Видавництво
“Политиздат
Украины”, художній
редактор
Обґрунтування
дисципліни
«Архітектурна
інженерна і
комп’ютерна
графіка».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Технологія і
комплексна
механізація розробки
торфових родовищ;
кваліфікація
гірничний інженер.
Науковий ступінь:
кандидат технічних
наук (05.01.01
Прикладна геометрія,
інженерна графіка).
Вчене звання: доцент
кафедри нарисної
геометрії, інженерії та
комп’ютерної графіки
(12ДЦ №039801 від
23.09.2014 р.,
протокол №6/02-Д)
Стажування:
1. НТУУ «КПІ»;
Cвідоцтво 12СПК
723993; від 21
жовтня2015 р. Тема:
«Проектування WEBресурсів навчальних
дисциплін»
2. Київський
міжнародний
університет;

Сертифікат про
підвищення
кваліфікації гаувовопедагогічних
працівників
Університету за
Освітньою програмою
професійного
розвитку №025/20-с
від 10.04.2020 р.
Основні роботи:
1. Тимкович Г.І.
Реалізація
дидактичних
принципів в задачах
параметризації на
прикладах вивчення
курсу AutoCAD
(початковий рівень)
Сучасні проблеми
моделювання.
Збірник наукових
праць. Вип.1.
Мелітополь. Вид.
МДПУ ім.
Б.Хмельницького,
2015- 155с. стр.88-91.
2. Тимкович Г.І.
Методичні вказівки до
використання пакета
AutoCAD за темою
«Оформлення
креслень деталей з
урахуванням допусків
і посадок». К.: НТУУ
«КПІ», «Політехніка»,
2014. – 29 с.
3. Тимкович Г.І.
Методичні вказівки з
інженерної графіки до
самостійної роботи
студентів по
створенню
креслеників та
розрахунковографічних робіт. К.:
НТУУ «КПІ»,
«Політехніка», 2015. –
29 с.
4. Тимкович Г.И.
Методические
указания и учебные
задания по
начертательной
геометрии и
инженерной графике
для иностранных
студентов факультета
авиационных и
космических систем. –
К.: НТУУ «КПІ»,
«Політехніка», 2015. –
41 с.
5. Тимкович Г.І.
Навчальна програма з
дисципліни
«Архітектурна
інженерна і
комп’ютерна
графіка». К.: КиМУ,
2020. 16 с.
227381

Крупеня
Ірина
Миколаївна

завідувач
кафедри/до
цент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин

Диплом
спеціаліста,
Національний
університет
"Острозька
академія", рік
закінчення:
2004,
спеціальність:

9

Політологія

Обґрунтування
дисципліни «Історія
політичних вчень та
політологія».
Науковий ступінь:
кандидат політичних
наук (23.00.04 –
політичні проблеми
міжнародних систем

060101
Правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 043283,
виданий
26.06.2017

та глобального
розвитку).
Стажування: ГО
«Центр міжнародного
гуманітарного права і
перехідного
правосуддя»; довідка
про стажування від
30.10.2020 р. на тему:
«Політичний аспект
дотримання
верховенства права в
умовах агресії
Російської Федерації».
Основні роботи:
1. Крупеня І.М.
Реванш чи
умиротворення:
теоретикофілософський вимір.
Реструктуризація
глобального простору:
історичні імперативи
та виклики:зб.
матеріалів
міжнародної науковопрактичної
конференції
Дипломатичної
академії України при
МЗС України (19
квітня 2016 року, м.
Київ) / за заг. ред. В.Г.
Ціватого, Н.О.
Татаренко. К.: ДАУ
при МЗС України.
2016. 168 с.
2. KrupenyaI.
TheUkrainiancrisis:
aTestfortheRuleofLaw.S
ocialandlegalaspectsoft
hedevelopmentofcivil
society institutions:
collective monograph.
Part I. Warsaw: BMT
Erida Sp.z o.o., 2019. С.
19–32.
3. Крупеня І.М.
Україна в контексті
формування
європейських
цінностей і
стандартів: сучасні
виклики та загрози.
Проблеми державного
будівництва в Україні:
зб. матеріалів ХХІІ
міжнародної науковопрактичної
конференції
професорськовикладацького складу
«Формування
європейських
стандартів, цінностей
та безпекового
простору –
стратегічний напрям
української
держави».: 14 березня
2018 р., тези доп. К. :
КиМУ. 2018. Вип.
№26. Т.1. 238 с. С. 25–
28.
4. Крупеня І.М.,
Алексанян В.І.
Навчальна програма з
дисципліни
«Політологія». К.:
КиМУ, 2020. 17 с.

175837

Щудла
Наталія
Михайлівна

викладач,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин

Диплом
бакалавра,
Приватний
вищий
навчальний
заклад
"Київський
міжнародний
університет",
рік закінчення:
2010,
спеціальність:
030508
Філологія,
Диплом
магістра,
Приватний
вищий
навчальний
заклад
"Київський
міжнародний
університет",
рік закінчення:
2011,
спеціальність:
030507
Переклад
(англійська
мова)

10

Іноземна мова

Обґрунтування
дисципліни «Іноземна
(англійська) мова»:
кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Переклад (англійська
мова); кваліфікація –
філолог, перекладачреферент, перекладач
англійської та
німецької мов).
Стажування:
Київський університет
імені Бориса
Грінченка;
кафедра германської
філології Інституту
філології; довідка про
стажування від
30.12.2020 р. на тему:
«Застосування
сучасних технологій і
методів навчання
іноземної мови у
вищій школі».
Основні роботи:
1. Тіменко І.В., Щудла
Н.М., Тимошенко І.Б.
Англійська мова.
Тексти та вправи:
Методична розробка.
К.: КиМУ, 2016. 103 с.
2. Тимошенко І.Б,
Щудла Н.М.,Idioms In
Use : Методична
розробка для
студентів КиМУ. К. :
КиМУ, 2015. 26 с.
3. Тіменко І. В., Щудла
Н. М., Тимошенко І. Б.
Лексико-граматичний
посібник з англійської
мови: навчальний
матеріал до базового
підручника “INSIDE
OUT.
INTERMEDIATE” / І.
В. Тіменко, І. Б.
Тимошенко, Н. М.
Щудла. К.: КиМУ,
2019. 87 с.
3. Щудла Н.М.
Урахування
стилістичних
особливостей
художніх і
публіцистичних
текстів при перекладі
// Художньопубліцистичний
дискурс: функціонал і
декодування:
колективна
монографія [наук.
ред. Кінщак О.М.]. К.:
КиМУ, 2018. С. 243–
258.
4. Щудла Н.М.,
Тіменко І.В.
Навчальна програма з
дисципліни «Іноземна
мова». К.: КиМУ,
2020. 20 с.

78566

Шарко Олег
Віталійович

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин

Диплом
магістра,
Київський
національний
університет

5

Філософія

Обґрунтування
дисципліни
«Філософія»:
кваліфікація
відповідно до

імені Тараса
Шевченка, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
0301
Фiлософiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 035993,
виданий
25.02.2016

352187

Зінченко
Ольга
Зіновіївна

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
журналістики,
кіно і
телебачення

Диплом
бакалавра,
Дрогобицький
державний
педагогічний
університет
імені Івана
Франка, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
0101
Педагогічна
освіта, Диплом
спеціаліста,
Дрогобицький
державний
педагогічний
університет
імені Івана
Франка, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
010103
Педагогіка і
методика
середньої
освіти.
Українська
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спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Філософія;
кваліфікація –
філософ. Викладач
ВНЗ. Науковий
співробітник. Експерт
із суспільнополітичних питань);
науковий ступінь:
кандидат
філософських наук
(09.00.06 – Логіка).
Тема дисертації:
«Явище семантичної
неясності: логікофілософський аналіз».
Стажування: Інститут
держави і права ім.
В.М. Корецького НАН
України; довідка про
стажування від №286
від 15.10.2020 р.; тема:
«Проблема
взаємозв’язку
політичної філософії
та теорії міжнародних
відносин».
Основні роботи:
1. Шарко О.В.
Філософія: курс
лекцій. К.: КиМУ,
2016. 140 с.
2. Шарко О. В. Явище
семантичної
неясності: логікофілософський аналіз:
монографія. Київ:
КиМУ, 2018. 342 с.
3. Шарко О.В. Історія
ідей як напрямок
досліджень. Проблеми
міжнародних
відносин. Вип. 16.
Київ: КиМУ, 2019. С.
266–285.
4. Шарко О.В.
Навчальна програма з
дисципліни
«Філософія». К.:
КиМУ, 2020. 18 с.
Українська
Обґрунтування
мова (за
дисципліни
професійним
«Українська мова (за
спрямуванням) проф. спрям.)»:
кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Педагогіка і методика
середньої освіти.
Українська мова і
література та мова і
література
(російська);
кваліфікація –
вчитель української
мови, української та
зарубіжної літератур
загальноосвітньої
школи другого та
третього ступенів і
вчителя російської
мови
загальноосвітньої
школи першого,
другого та третього
ступенів. Стажування:
Київський
міжнародний
університет; кафедра

мова і
література та
мова і
література
(російська),
Диплом
кандидата наук
ДK 046651,
виданий
20.03.2018

127118

Чебанова
Ольга
Євгеніївна

завідувач
кафедри/п
рофесор,
Основне
місце
роботи

НавчальноДиплом
науковий
кандидата наук
інститут
KД 046349,
журналістики,
виданий
кіно і
12.06.1991,
телебачення
Атестат
доцента ДЦ
000532,
виданий
26.06.1995

слов’янської філології
та загального
мовознавства; тема:
«Українська мова (за
проф. спрям.)»
довідка про
стажування від
26.04.2019 р..
Основні роботи:
1. Ющук І.П., Зінченко
О.З. Українська мова
професійного
спрямування:
навчальний посібник.
К.: КиМУ, 2019. 247 с.
2. Зінченко О.З.
Типові лексичні
помилки у діловому
мовленні К.: КиМУ,
2020. 68 с.
3. Зінченко О.З.
Загальне редагування:
методичні вказівки до
вивчення курсу. К.:
КиМУ, 2018. 44 с.
4. Зінченко О.З.
Навчальна програма з
дисципліни
«Українська мова (за
проф. спрям.)». К.:
КиМУ, 2020. 18 с.
41

Історія
української
культури

Обґрунтування
дисципліни «Історія
української культури».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Російська мова та
література;
кваліфікація –
викладач російської
мови та літератури);
науковий ступінь:
кандидат
філологічних наук
(10.00.01 Російська
мова та література);
вчене звання: доцент
кафедри зарубіжної
літератури.
Стажування:
1. Київський
міжнародний
університет; довідка
про стажування від
28.04.2016 р. на тему:
«Українська культура
в контексті
європейської
культури».
2. Київський
міжнародний
університет;
Сертифікат про
підвищення
кваліфікації гаувовопедагогічних
працівників
Університету за
Освітньою програмою
професійного
розвитку №083/20-с
від 10.04.2020 р.
Основні роботи:
1. Чебанова О.Є
Сучасність і людина
як проблема в аспекті
культурологічного
підходу. Вища школа,

2016.- № 3. C. 54–61.
2. Історія української
культури. Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
студентів
спеціальності: 024
Туризм. К.: КиМУ,
2016.
3. Історія світової
культури. Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
студентів
спеціальності: 226
Фармація. К.: КиМУ,
2017.
4. Філософські основи
культури та
професійна етика.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
аспірантів
спеціальності: 015.
Професійна освіта. К.:
КиМУ, 2016.
5. Чебанова О.Є.
Викладання
літератури у закладах
вищої освіти
гуманітарного
профілю в умовах
сучасних
цивілізаційних змін /
Проблеми державного
будівництва в Україні
№27: у 2 томах:
збірник матеріалів
ХХІV Міжнародної
конференції науковопедагогічних
працівників «
Європейський вибір
України у контексті
світових політичних
процесів», 14 березня
2019 року / Київський
міжнародний
університет. К.: КиМУ,
2019. Т.1. 334 с. С.
224–228.
6. Чебанова О.Є..
Навчальна програма з
дисципліни «Історія
української культури».
К.: КиМУ, 2020. 19 с.
366925

Мохнатюк
доцент,
Ігор
Основне
Олексійович місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин

Диплом
спеціаліста,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
030301 Історія,
Диплом
кандидата наук
ДK 046090,
виданий
09.04.2008
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Історія
України

Обґрунтування
дисципліни «Історія
України».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Історія; кваліфікація –
історик, викладач
історії); науковий
ступінь: кандидат
історичних наук
(07.00.06 –
історіографія,
джерелознавство та
спеціальні історичні
дисципліни).
Стажування:
Київський університет
імені Бориса
Грінченка; сертифікат
курсу «Історія

України» для ОКР
«Бакалавр» від
08.04.2015 р.; тема:
«Використання
інформаційнокомунікаційних
технологій у
навчальному процесі.
2-й рівень ІКТкомпетентностей
викладача».
Основні роботи:
1. Іванюк О.Л.,
Ковальов Е.А.,
Мохнатюк І.О.
Археологічні розвідки
в Наддніпрянській
Україні в контексті
військово-історичних
досліджень в ХІХ – на
початку ХХ
ст.Сторінки історії.
КПІ. 2020. (№50).
DOI: 10.20535/23075244.50.2020.210119;
2. Мохнатюк І.О.,
Іванюк О.Л. Осібні
аспекти імперської
політики пам’яті щодо
Наддніпрянської
України і Криму в ХІХ
– на початку ХХ ст.
Київські історичні
студії. 2019. № 2 (9). С.
6–11.
3. Мохнатюк І.О.
Відображення
історичного процесу в
художньолітературній творчості
Івана Франка. Київські
історичні студії. 2015.
С. 114–119.
4. Мохнатюк І. О. І.
Франко про роль
інтелігенції у розвитку
українського
суспільства. "Гілея:
науковий вісник":
збірник наукових
праць. Київ, 2017.
Випуск 118. 2017, С.
30-34.
5. Мохнатюк І.О.
Навчальна програма з
дисципліни «Історія
України». К.: КиМУ,
2020. 19 с.
375793

Павлюк
Віталій
Володимиро
вич

доцент,
Основне
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
магістра,
Київський
національний
університет
будівництва і
архітектури,
рік закінчення:
2002,
спеціальність:
092104
Технологія
будівельних
конструкцій,
виробів і
матеріалів,
Диплом
кандидата наук
ДK 033333,
виданий
09.03.2006,
Атестат
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Архітектурнобудівельна
фізика

Обґрунтування
дисципліни
«Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта:
спеціальність:Техноло
гія будівельних
конструкцій, виробів і
матеріалів;
кваліфікація:
матимістр; науковий
ступінь: кандидат
технічних наук
(05.23.05 – будівельні
матеріали та вироби).
Основні роботи:
1. Павлюк В.В.,
Терещенко Л.В.,
Бондар К.В. Оцінка
тепловиділення
цементу загально

доцента 12ДЦ
020312,
виданий
30.10.2008

будівельного
призначення,
модифікованого
хімічними добавками.
36. наук. пр.
"Ресурсоекономні
матеріали,
конструкції, будівлі та
споруди". Рівне. 2010.
- Вип. 20. С. 82-87.
2. Павлюк В.В.,
Терещенко Л.В.,
Бондар К.В.
Модифіковані
композиційні цементи
для виконання робіт в
зимових умовах.
Науково техн. 36.
Будівельні матеріали,
вироби та санітарна
техніка № 38 Київ. 2010. -С.27- 31
3. Гоц В.І., Павлюк
В.В., Петрикова С.М.
Островська Л.М.
Особливості
впровадження
енергоощадних
технологій у
виробництво збірного
залізобетону.
Современные
проблемы
строительства сб.
науч. Тр. № 13.
Донецк - 2010 С.179182.
4. Павлюк В.В.
Енергоощадні бетони
для ви¬готовлення
елементів противаг
ліфтів та особливості
їх застосування.
"Ресурсоекономні
матеріали,
конструкції, будівлі та
споруди". Рівне. 2011.
Вип. 21,-С. 50-54.
5. О.П. Бондаренко,
В.Ю. Апанасенко, В.В.
Павлюк, К.Д.
Захарченко, Є.Д.
Новоселенко. Вплив
добавок поліфункціональної дії на синтез
міцності штучного
каменю на основі
лужного
шлакопортландцемен
ту. Будівництво
України № 4 Київ. 2014. - С.11-15
6. Павлюк В.В.
Старостіна Г.В.
Енергозберігаючі
в'яжучі композиціїна
основі золошла-кових
відходів ТЕС
модифіковані
сульфатними і
карбонатними
добавками.
Енергоефективність в
будівництві та
архітектурі. Випуск 7,
Київ 2015.-С.189
7. Павлюк В.В.,
Бондаренко О.П.,
Комлик В.І.
Енергоефективні
дисперс-ноармавані

бетони на ос-нові
пластифікованих
пуцоланових
цементів. Науково
техн. 36. Будівельні
матеріали, вироби та
санітарна техніка №
58 - Київ. - 2017. - С.
92-100
8. Павлюк В.В.
Енергозберігаючі
технології в
будівництві.
Методичні вказівки до
вивчення дисципліни
для студентів які
навчаються за
напрямом підготовки
6.060101
«Будівництво», Київ
2011.
9. Пушкарьова К.К.,
Гончар О.А., Павлюк
В.В. Комплексне
використання відходів
паливно-енергетичної
промисловості для
отримання
композиційних
матеріалів з
підвищеними
експлуатаційними
характеристиками.
Матеріали міжнар.
наук.-практ.
конференції
"Енергозберігаючі
технології.
Застосування відходів
промисловості в
будівельних
матеріалах та
будівництві." Київ. 2004. -С.96-103
10. Павлюк В.В.,
Терещенко Л.В.,
Бондар К.В.
Модифицированные
пуццо-лановые
цементы для
возведения
монолитных
конструкций в зимних
условиях. Тезисы
докладов шестой
научной конференции
«Материалы и
покры¬тия в
экстримальных
условиях: исследования
применение,
экологически чистые
технологии
производства и
утилизации изделий»,
Большая Ялта -2010. С. 371.
11. Павлюк В.В.,
Бондаренко О.П.,
Комлик В.І.
Енергоефективні
композиційні цементи
для вико-нання робіт
в зимових умовах.
Міжнародна наукова
конференція
"Будівельне
матеріалознавство".
Харків -2017.
12. Павлюк В.В.

Навчальна програма з
дисципліни
«Аархітектурнобудівельна фізика».
К.: КиМУ, 2020. 19 с.
352985

Русаков Ігор доцент,
Олександров Основне
ич
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
спеціаліста,
Полтавський
інженернобудівельний
інститут, рік
закінчення:
1983,
спеціальність:
1201
Архітектура,
Диплом
кандидата наук
KД 008489,
виданий
08.02.1989
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Архітектурне
проектування з
використання
м
комп’ютерних
систем

Обґрунтування
дисципліни
«Архітектурне
проектування з
використання
комп’ютерних
систем».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Архітектура;
кваліфікація
архітектор) ;
науковий ступінь:
кандидат технічних
наук (05.01.01 Прикладна геометрія,
інженерна графіка),
Стажування:
ТОВ «Навчальноекспертний центр
НСАУ». Свідоцтво
№0890 від 28 жовтня
2016 р. за програмою
«Розроблення
містобулівної
документації»;
Сертифікат АА
№003652 від
30.12.2016 р.,
спеціалізація
«Розроблення
містобудівної
документації »,
кваліфікація:
архітектор
ТОВ "Навчальноекспертний центр
НСАУ", свідоцтво
№0920 від 26.11.2016
р. за програмою
"Архітектурне об'ємне
проектування"
Сертифікат АА
№003652 від
30.12.2016 р.,
спеціалізація
«Архітектурне об'ємне
проектвання»,
кваліфікація:
архітектор
Основні роботи:
1. Русаков І.О.,
Крупецьких А.Г.
Принципи організації
інтрер’єрів центру
підготовки пілотів–
операторів
безпілотної авіації.
Теорія та практика
дизайну.
Мистецтвознавство.
Вип.8.2013.
2. Русаков І.О.,
Наталушко Г.В.
Особливості
формування інтер’єрів
навчально–
тренувальних залів
авіаційних
спорткомплексів.
Теорія та практика
дизайну.
Мистецтвознавство.

Вип.8.2013.
3. Кузнецова І.О.
Русаков І.О.. Руденко
О.В., Гербич К.О.
Інноваційні напрями
в дизайні інтерєру
Теорія та практика
дизайну.
Мистецтвознавство.
Вип.12. 2017.
4. Русаков, І.О. "У всіх
стародавніх містах
існує історична зона,
… " [Текст] / Ігор
Русаков; спілкув. О.
Зенталь // Урядовий
кур'єр. - 2013. - 17 лип.
(№ 126). - С.8
5. Русаков І.О.
Навчальна програма з
дисципліни
«Архітектурне
проектування з
використання
комп’ютерних
систем». К.: КиМУ,
2020. 24с
Практичний досвід:
ХТЦУ «Модуль»
Київської міської
спілки наукових та
інженерних
товариств, головний
архітектор.
ПП «Спілка
дизайнерів»
Розробка проектів
розвитку,
реконструкції
будівель, благоустрою
територій дитячого
будинку родинного
типу «Батьківська
турбота Пущі-Водиці.
Розробка проектів
розвитку,
реконструкції
будівель, благоустрою
територій дитячого
будинку родинного
типу Міжнародній
благодійній фундації
«Отчий дім» в
Святопетрівському
Київської обл.
Розробка проекту
реконструкції
дитячого садочка
№115 в Оболонському
р-ні м Києва.
237186

Дьомічев
Костянтин
Едуардович

доцент,
Факультет
Сумісництв інформаційних
о
технологій

Диплом
спеціаліста,
Черкаський
національний
університет
імені Богдана
Хмельницьког
о, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
080101
Математика,
Диплом
магістра,
Львівський
регіональний
інститут
державного
управління

10

Вища
математика

Обґрунтування
дисципліни «Вища
математика».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Математика;
кваліфікація –
математика, викладач
математики);
науковий ступінь:
кандидат технічних
наук (01.05.02 –
Математичне
моделювання та
обчислювальні
методи).
Член-кореспондент
ГО «Академія

Національної
академії
державного
управління
при
Президентові
України, рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я, Диплом
кандидата наук
ДK 037575,
виданий
01.07.2016,
Атестат
доцента AД
001918,
виданий
05.03.2019

будівництва України»
1.Математичне
моделювання
термомеханічних
процесів у пружнопластичних
циліндричних тілах:
Монографія /
Дьомічев К.Е.,
Стеблянко П.О.,
Черняков Ю.А.,
Петров О.Д. – К.:
Київський
міжнародний
університет. – 2017. –
169 с. Глава II
Математичне
моделювання
стаціонарних і
нестаціонарних
процесів
термомеханіки для
пружно-пластичних
циліндричних тіл,
Глава V Чисельне
моделювання та
алгоритмізація
процесів
термомеханіки для тіл
циліндричної форми.
2. Дьомічев К.Е.
Математичне та
комп’ютерне
моделювання
складних технічних
систем: Монографія /
К.Е.Дьомічев, В.Є.
Бондаренко, Т.І.
Цюпій, В.В. Хайдуров
- К.: Вид-во
Київського
міжнародного
університету (ISBN
978-617-651-206-6),
2019. – 248 с.
2.Вища та прикладна
математика:
Навчальний посібник
/ Дьомічев К.Е.,
Стеблянко П.О.,
Крилова Т.В. –К.:
Київський
міжнародний
університет. – 2018. –
293 с.
3.K. Domichev, P.
Steblyanko, A. Petrov,
Iterative methods
improved accuracy for
solving nonstationary
problem
thermomechanics / K.
Domichev, P.
Steblyanko, A. Petrov /
Theoretical and
experimental aspects of
revealing and solving
the current issues of
fundamental sciences ,
London, 2017 – Award
protocol № 143c-2017.
– p.27-37.
4.Pavel A. Steblyanko
Application of
Fractional Steps
Method for
Determining the Stress
and Strain Field during
the Temperature Load
of Cylindrical Bodies. /
Pavel A. Steblyanko,

Кonstantin E.
Dyomichev // Eastern
European Scientific
Journal, Dusseldorf,
2015. – № 1. – p. 138147.
5.Дьомічев К.Е.
Чисельне
моделювання стану
пружно-пластичних
циліндричних тіл під
дією
високотемпературних
навантажень /К.Е.
Дьомічев, П.О.
Стеблянко //
"Комп’ютерне
моделювання: аналіз,
управління,
оптимізація, " Збірник
наукових праць
Дніпропетровський
державний хімікотехнічний університет.
- 2017, № 1 (1).Дніпропетровськ,
2017.- С. 56-63.
6.Стеблянко П. А.
Итерационный метод
решения систем
линейных
алгебраических
уравнений ускоренной
сходимости. / П. А.
Стеблянко, К. Э.
Демичев, В. А. Дзюба,
Т. В. Кравчук. // Тези
доповідей
Міжнародної наукової
конференції
«Математичні
проблеми технічної
механіки». –
Дніпродзержинськ,
2015.–С. 113.
7.Domichev K. Method
of splitting
nonstationary
thermomechanics task
with considering
electromagnetic fields.
“Inżynieria i
technologia.
Współczesne problemy i
perspektywy rozwoju”,
Zbiór artykułów
naukowych. –
Warszawa (PL). 2017.p.76-79
8.Математичне та
комп’ютерне
моделювання
температурного поля
пружно-пластичних
циліндричних тіл під
дією
електромагнітного
навантаження. Тези
доповідей ХХІІ
Міжнародної науковопрактичної
конференції
викладачів КиМУ
«Україна між Заходом
і Сходом: реалії та
перспективи»,
КиМУ.2017 – с.
9. Domichev K.
Mathematical and
computer modeling of
the temperature field of

375793

Павлюк
Віталій
Володимиро
вич

доцент,
Основне
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
магістра,
Київський
національний
університет
будівництва і
архітектури,
рік закінчення:
2002,
спеціальність:
092104
Технологія
будівельних
конструкцій,
виробів і
матеріалів,
Диплом
кандидата наук
ДK 033333,
виданий
09.03.2006,
Атестат
доцента 12ДЦ
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Конструкції
будівель і
споруд

elastic plastic multiple
cylindrical blood /K.
Domichev // Nowy
sposób rozwoju
inżynieria i technologia:
Zbiór artykułów
naukowych. – Poznan
(PL). 2017. – p.170–172.
10. Дьомічев К.Е.
Розробка деяких
положень концепції
підготовки студентів
технічних
спеціальностей з
дисципліни
«Комп’ютерні методи
та засоби розв’язання
інженерних задач» /
К.Е. Дьомічев, Н.М.
Волосова, Д.В.
Тертичний // МНПК
Математичні
проблеми технічної
механіки–2018. –
ДДТУ. 2018. – C. 42.
11. Дьомічев К.Е.
Математичне та
комп’ютерне
моделювання
нестаціонарного
напруженодеформованого
пружно-пластичного
стану тіл під дією
фізико-механічних
полів / К.Е. Дьомічев
// МНКП Актуальні
питання сьогодення. –
Вінниця, 2018. – С.
82–85.
12. Domichev K.
Modeling of body
behavior from trilline
biphase material taking
into temperature /K.
Domichev, P.
Steblyanko, A.Petrov //
МНПК Інноваційні
технології, моделі
управління
кібербезпекою ITMK2020. – Дніпро, 2020.
– С.76
13. Дьомічев К.Е.
Навчальна програма з
дисципліни «Вища
математика». К.:
КиМУ, 2020. 20 с.
Обґрунтування
дисципліни
«Конструкції будівель
і споруд».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта:
спеціальність:Техноло
гія будівельних
конструкцій, виробів і
матеріалів;
кваліфікація: магістр;
науковий ступінь:
кандидат технічних
наук (05.23.05 –
будівельні матеріали
та вироби).
Вчене звання: доцент
кафедри технології
будівельних
конструкцій і виробів
(Атестат доцента 12ДЦ

020312,
виданий
30.10.2008

№ 020312 від 30
жовтня 2008р.)
Основні роботи:
1. Пушкарьова К.К.,
Гончар О.А., Павлюк
В.В. Пластифіковані
золоцементні
композиції та бетони
на їх основі. Вісник
Одеської державної
акаде¬мії будівництва
та архітектури. Одеса. - 2004. - Вип.
15. - С.244- 250.
2. Петрикова Є.М.,
Амеліна Н.О.,
Майстренко А.А.,
Павлюк В.В.
Виготовлення
елементів
благоустрою. Вісник
донбаської
національної академії
будівництва і
архітектури. Сучасні
бу¬дівельні
матеріали, конструкції
та інноваційні
технології зведення
будівель і споруд №
5(85) том II Макіївка. 2010. С. 226- 233.
3. Петрикова Є.М.,
Павлюк В.В. Арматура
для залізобетон¬них
конструкцій.
Методичні вказівки до
вико¬нання
лабораторних робіт
для студентів
спеціальності
7.092104 «технологія
будівельних
конструкцій, виробів і
матеріалів». Київ,2007
4. Павлюк В.В.
Старостіна Г.В.
Дослідження
ресурсно- енергоефективних
будівельних сумішей
на основі золошлакових відходів ТЕС.
БудМайстерКлас
Робоча програма та
тези доповідей першої
всеукраїнської
науково- практичної
конференції молодих
вчених аспірантів,
студентів. - Київ,
КНУБА, 2015. - С. 124.
5. Пушкарьова К.К.,
Гончар О.А., Павлюк
В.В. Комплексне
використання відходів
паливно-енергетичної
промисловості для
отримання
композиційних
матеріалів з
підвищеними
експлуатаційними
характеристиками.
Матеріали міжнар.
наук.-практ.
конференції
"Енергозберігаючі
технології.
Застосування відходів

промисловості в
будівельних
матеріалах та
будівництві." Київ. 2004. -С.96-103
6. Павлюк В.В.,
Вірченко С.П.
Навчальна програма з
дисципліни
«Конструкції будівель
і споруд». К.: КиМУ,
2020. 30 с.
Лауреат премії
президента України
для молодих вчених за
роботу «Створення
екологічно чистих
енерго- та
ресурсозберігаючих
технологій сучасних
будівельних
матеріалів з
поліпшеними
характеристиками на
основі відходів
електростанцій»
Член-кореспондент
Академії будівництва
України по
відділенню
«Енергозбереження, в
будівництві,
будіндустрії і
промисловості
будматеріалів».
376720

Тимошенко
Марія
Миколаївна

доцент,
Основне
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
спеціаліста,
Київський
інженернобудівельний
інститут, рік
закінчення:
1962,
спеціальність:
Міське
будівництво та
господарство,
Диплом
кандидата наук
MAX 000511,
виданий
16.10.1970,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) CH
016446,
виданий
21.11.1979

60

Типологія
будівель та
споруд

Обґрунтування
дисципліни
«Типологія будівель
та споруд».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
міське будівництво та
господарство,
кваліфікація –
інженер-будівельник ;
науковий ступінь:
кандидат архітектури,
(841 – Районне
планування і
містобудукування/
18.00.04 –
містобудування та
ланшафна
архітектура)
Основні роботи:
1. Sourcesof
development of aviation
bases in Ukrain.
Personalities and
memorable plases.
Матеріали
Міжнародного
конгресу «Aviation in
the XXI –stcentry.
Safety in Aviation and
Space
Technologites»/Proceed
ing/volum3-K.HAY.2012.P. 9.29-9.32.
2. Тимошенко М.М.
Новітні тенденції в
проектуванні і
організації великих і
крупнів аеропортів.
Матеріали науковопрактичної
конференції

«Аеропорт – вікно в
майбутнє». К.: НАУ.
2012.-С.67-69.
3. Тимошенко М.М.
Новітні тенденції в
проектуванні
аеропортів. Матеріали
науково-практичної
конференції «Політ
2013.Сучасні
проблеми науки».
НАУ.-К.: 2013.
4. Тимошенко М.М.,
Бібер С.Г. Особливості
архітектури будівель у
сегменті інноваційних
технологій
акварелаксації.
КНУБА. Зб. Наукових
праць. Київ.2014р.
5. Тимошенко М.М.
Новітні рішення
аеропорту ім. Айдара
Алієва в м. Баки. XII
міжнародна науковотехнічна конференція
«АВІА-2015». 28-29
квітня 2015 року.К.:НАУ.-(ел.ресурс).
6. Тимошенко М.М.,
Семироз Н.Г., Бібер
С.Г. Загальноосвітній
навчальний заклад на
320 учнів. Методичні
рекомендації до
курсового проекту для
4 курсу з дисципліни
«Архітектурне
проектування».
Наукові праці ін.-ту
аеропортів НАУ.-К.:
НАУ, 2013-28с.
7. Тимошенко М.М.,
Дорошенко Ю.О.,
Агєєва Г., Семироз
Н.Г. Своя крыша над
головой.: восстанови,
построй, купи. Книга
практичний посібник.
Препдставництво
ООН в Україні
департамент
№Доступне житло
для жертв АТО на
Сході України» Київ.
2014, 165с.
8. Тимошенко М.М.
Пневматичні об’єкти в
дизайні міського
архітектурного
середовища. Випуск 1
(20) науково-технічна
конференція. Київ,
НАУ,2018.
14. Тимошенко М.М.,
Яблонський П.,
Бутенко М.
Маскування авіа
комплексів в Україні
засобами архітектури
та дизайну.
Національний
університет оборони
ім.. І. Чернявського,
Вісник 2 (44) 2018,
Київ.
15. Тимошенко М.М.
Навчальна програма з
дисципліни
«Типологія будівель і
споруд». К.: КиМУ,

2020. 16 с.
352963

ШуваєваНечипорук
Ольга
Юріївна

викладач,
Основне
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
магістра,
Київський
національний
університет
будівництва і
архітектури,
рік закінчення:
2011,
спеціальність:
092108
Теплогазопост
ачання і
вентиляція
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Інженерне
обладнання
будівель і
споруд

Обґрунтування
дисципліни
«Інженерне
обладнання будівель і
споруд».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність теплогазопостачання і
вентиляція;
кваліфікація: магістр
будівництва
Стажування:
1. Міністерство освіти і
науки України.
Київський
національний
університет
будівництва і
архітектури.
Кваліфікаційний
атестат № АА000106;
від 27.06.2019 р. Тема:
«Обстеження
інженерних систем
будівель».
2. Київський
міжнародний
університет;
Сертифікат про
підвищення
кваліфікації гаувовопедагогічних
працівників
Університету за
Освітньою програмою
професійного
розвитку №010/20-с
від 10.04.2020 р.
Основні роботи:
1. Исследование
эффективности
солнечного
отопительного
прибора для
пассивного отопления
в регионах с
длительной облачной
погодой / Шуваева
О.Ю., Милейковский
В.А. /
BudownictwooZoptyma
lizowanymPotencijaleen
ergetycznym 1(19) 2017,
s/95-104/.
2. Дослідження
сонячного
опалювального
приладу для пасивних
систем використання
сонячної енергії. /В.О.
Мілейковський, О.Ю.
Шуваєва //
Вентиляція,
освітлення та
теплогазопостачання:
науково-технічний
збірник. – Вип. 19 –
К.: КНУБА, 2016. – С.
112-116.
3. Дослідження ККД
сонячного
опалювального
приладу підвищеної
ефективності для
пасивного опалення. /
В.О. Мілейковський,
О.Ю. Шуваєва //
Вентиляція,

освітлення та
теплогазопостачання:
науково-технічний
збірник. – Вип. 21 –
К.: КНУБА, 2017. – С.
27-36.
4. Дослідження
роботи системи
очищення повітря
цеху бавовняних
виробів/ Шуваєіа
О.Ю., Зінич П.Л.
//Вентиляція,
освітлення та
теплогазопостачання:
науково-технічний
збірник. – Вип. 25 /
відповідальний
редактор Е. С. Малкін.
– Київ: КНУБА, 2018.
– 73 с.
5. Дослідження
роботи пасивного
сонячного
опалювального
приладу в умовах
тривалих хмарних
періодів. Шуваєва
О.Ю., Зінич П.Л.,
Мілейковський
В.О./Матеріали І
Міжнародної науковопрактичної
конференції (м.Київ,
10-11 жовтня 2019р.).
К.:ДКС Центр, 2019.
218с/ с. 50-52.
6. Методичні
рекомендації до
практичних занять і
самостійної роботи з
дисциплін «Системи
формування
мікроклімату»,
«Інженерні системи
будівель»,
«Налагодження, пуск
та експлуатація
систем ТГПіВ» для
студентів
спеціальності 192
«Будівництво та
цивільна інженерія»
освітньопрофесійної
програми
«Теплогазопостачанн
я і вентиляція» всіх
форм
навчання/Укладачі:
П.Л. Зінич., О.Ю.
Шуваєва-Нечипорук К.: ІІНО КНУБА, 2019.
– 33с.
7. Чемакіна О.В.,
Кузьмін О.В., Шуваєва
О.Ю. «Інженерне
обладнання будівель»:
навч. посіб. /
Чемакіна О.В.,
Кузьмін О.В., Шуваєва
О.Ю. К.: КиМУ, 2020.
225 с.
8. Чемакіна О.В.,
Шуваєва-Нечипорук
О.Ю. Навчальна
програма з
дисципліни
«Інженерне
обладнання будівель і
споруд». К.: КиМУ,
2020. 20 с.

366623

Чемакіна
Октябрина
Володимирів
на

завідувач
Факультет
Диплом
кафедри/до будівництва та кандидата наук
цент,
архітектури
AX 000668,
Основне
виданий
місце
14.11.1984,
роботи
Атестат
доцента ДЦ
017717,
виданий
01.01.1989
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Інженерне
обладнання
будівель і
споруд

Обґрунтування
дисципліни
«Інженерне
обладнання будівель і
споруд».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
архітектура,
кваліфікація –
архітектор; науковий
ступінь:
кандидат архітектури
(18.00.04 –
містобудування та
ландшафтна
архітектура) .
Тема дисертації
«Архітектурнопланувальна
організація
комплексів
підприємств
будівельної індустрії
(для гідротехнічних
споруд)»
11. Основні роботи:
12. 1.Чемакіна О.В.,
Кузьмін О.В., Шуваєва
О.Ю. «Інженерне
обладнання будівель»:
навч. посіб. /
Чемакіна О.В.,
Кузьмін О.В., Шуваєва
О.Ю. К.: КиМУ, 2020.
225 с.
13. 2.Методичні
рекомендації для
виконання курсової
роботи з
архітектурного
проектування
“Вивчення класичних
архітектурних форм”
для студентів І-го
курсу спеціальності
191 – “Архітектура та
містобудування”
(Видання друге,
перероблене і
доповнене): О.В.
Чемакіна,
Запорожченко О.Ю.,
М.В.Бутик. – Київ.:
КиМУ, 2020р. – 24 с.
3.Чемакіна О.В.,
Шуваєва-Нечипорук
О.Ю. Навчальна
програма з
дисципліни
«Інженерне
обладнання будівель і
споруд». К.: КиМУ,
2020. 20 с.

353547

Колле
Геннадій
Георгійович

викладач,
Основне
місце
роботи

15

Технологія
будівництва

Обґрунтування
дисципліни
«Технологія
будівництва».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності:
(базова освіта:
спеціальність:
Промислове та
цивільне будівництво;
кваліфікація:
інженер-будівельник)

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
спеціаліста,
Макіївський
інженернобудівельний
інститут, рік
закінчення:
1985,
спеціальність:
7.06010101
промислове та
цивільне
будівництво

Основні роботи:
1. Обухов А.В., Коллє
Г.Г. Методичні
вказівки до виконання
курсової роботи з
навчальної
дисципліни
«Технологія
будівництва»,
«Потоковий монтаж
одноповерхової
промислової будівлі»
для студентів
спеціальності 192
«Будівництво та
цивільна інженерія»
галузі знань 19
«Архітектура та
будівництво». К.:
КиМУ, 2019. 44с.
2. Коллє Г.Г. Нові
ресурсоекономні
конструкції з
профільних труб //
Матеріали Круглого
столу «Сучасні
конструкційні
матеріали та
нормативне
забезпечення
України». – К.: КиМУ,
2018. – С. 10-12.
3. Павлюк В.В., Колле
Г.П. Навчальна
програма з
дисципліни
«Технологія
будівництва». К.:
КиМУ, 2020. 20 с
Практичний досвід:
Київський
міжнародний
університет. Інженер.
Виконання робіт з
будівництва та
ремонту об’єктів.
Оцінка технічного
стану і паспортизації
будівель і споруд.
(внутрішне
сумісництво)
166423

Вірченко
Сергій
Петрович

викладач,
Основне
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
спеціаліста,
Київський
ордена
Трудового
Червоного
Прапора
інженернобудівельний
інститут, рік
закінчення:
1979,
спеціальність:
архітектура
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Архітектурне
Обґрунтування
матеріалознавс дисципліни
тво
«Архітектурне
матеріалознавство».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Архітектура;
кваліфікація архітектор)
Стажування:
1. Міністерство
регіонального
розвитку, будівництва
та житловокомунального
господарства України;
Кваліфікаційний
сертифікат АА №
000122; від 20.06.2012
р. Тема «Архітектурне
об’ємне
проектування».
Кваліфікація –
архітектор.
2. Київський
міжнародний
університет;
Сертифікат про

підвищення
кваліфікації гаувовопедагогічних
працівників
Університету за
Освітньою програмою
професійного
розвитку №135/20-с
від 10.04.2020 р.
Основні роботи:
1. Вірченко С.П.
Архітектура будівель і
споруд: Методичні
редомендації до
вивчення курсу– К.:
КиМУ, 2018. – 38 с.
2. Вірченко С.П.
Будівельне
матеріалознавство.
Конспект лекцій. – К.:
КиМУ, 2018.119
3. Вірченко С.П.
Архітектура вищого
учбового закладу як
інтегрального
простору // Матеріали
XX Міжнародної
науково-практичної
конференції «Україна
в євроінтеграційних
процесах», Секція
будівництва та
архітектури. – К.:
КиМУ, 2015. – С. 159161.
4. Вірченко С.П.
Актуальні проблеми
містобудівної
діяльності у сучасних
умовах незалежної
України // Матеріали
XXI Міжнародної
науково-практичної
конференції «Україна
в світових та
європейських
інтеграційних
процесах: стратегія і
тактика», Секція
будівництва та
архітектури. – К.:
КиМУ, 2016. – С. 118120.
5. Вірченко С.П.
Особливості
застосування
типології будівель в
сучасних умовах //
Матеріали XXIIV
Міжнародної науковопрактичної
конференції
професорськовикладацького складу
«Україна між Заходом
і Сходом: реалії та
перспективи», Секція
будівництва та
архітектури. – К.:
КиМУ, 2017. – С.228233.
6. Павлюк В.В.,
Вірченко С.П.
Навчальна програма з
дисципліни
«Архітектурне
матеріалознавство».
К.: КиМУ, 2020. 19 с.
Практичний досвід:
Керівник
архітекторного бюро

КиМУ (внутрішнє
сумісництво)
375793

Павлюк
Віталій
Володимиро
вич

доцент,
Основне
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
магістра,
Київський
національний
університет
будівництва і
архітектури,
рік закінчення:
2002,
спеціальність:
092104
Технологія
будівельних
конструкцій,
виробів і
матеріалів,
Диплом
кандидата наук
ДK 033333,
виданий
09.03.2006,
Атестат
доцента 12ДЦ
020312,
виданий
30.10.2008
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Технологія
будівництва

Обґрунтування
дисципліни
«Технологія
будівництва».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта:
спеціальність:Техноло
гія будівельних
конструкцій, виробів і
матеріалів;
кваліфікація: магістр;
науковий ступінь:
кандидат технічних
наук (05.23.05 –
будівельні матеріали
та вироби).
Вчене звання: доцент
кафедри технології
будівельних
конструкцій і виробів
(Атестат доцента 12ДЦ
№ 020312 від 30
жовтня 2008р.)
Основні роботи:
1. Пушкарьова К.К.,
Гончар О.А., Павлюк
В.В., Павлюк
І.М.Оптимізація
складу бетонів на
основі
композиційного
цементу з
підвищеним вмістом
техногенних відходів
та оцінка їхніх
експлуатаційних
властивостей.
Материалы 44-го
междунар. семинара
«Моделирование и
оптимизация в
материаловедении»
(МОК-44). - Одесса:
Аст- ропринт. - 2005. С. 49-50.
2. Пушкарьова К.К.,
Гончар О.А., Павлюк
В.В., Бондаренко О.П.
Особливості
використання
пластифікуючих
добавок для
покращення
технологі¬чних
властивостей
бетонних сумішей на
основі
швидкотверднучих
лужних
портландцементів.
Матеріали VI науковопрактичного семінару
"Структура,
властивості та склад
бетону" Київ. - 2007. С. 138-144
3. Павлюк В.В., Бугай
Г.Ю.
Енергозаощадження в
технології
дрібнозернистих
бетонів. Матеріали VII
міжнародної конф., 310 черв. 2011р., Варна,
Болгарія. Т.З / відп. За

випуск Ю.О. Ступак,
В.М. Четверик. - Д.,
2011.-С. 238-240.
9. Павлюк В.В.,
Бондаренко О.П.,
Комлик В.І.
Енергоефективні
композиційні цементи
для вико-нання робіт
в зимових умовах.
Міжнародна наукова
конференція
"Будівельне
матеріалознавство".
Харків -2017.
10. Павлюк В.В.,
Колле Г.П. Навчальна
програма з
дисципліни
«Технологія
будівництва». К.:
КиМУ, 2020. 20 с
Лауреат премії
президента України
для молодих вчених за
роботу «Створення
екологічно чистих
енерго- та
ресурсозберігаючих
технологій сучасних
будівельних
матеріалів з
поліпшеними
характеристиками на
основі відходів
електростанцій»
Член-кореспондент
Академії будівництва
України по
відділенню
«Енергозбереження, в
будівництві,
будіндустрії і
промисловості
будматеріалів».
369063

Бутик
Михайло
Васильович

викладач,
Основне
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
магістра,
Національний
авіаційний
університет,
рік закінчення:
2009,
спеціальність:
120103 Дизайн
архiтектурного
середовища
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Введення в
архітектурне
проектування

Обґрунтування
дисципліни
«Введення в
архітектурне
проектування».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта:
спеціальність:Дизайн
архітектурного
середовища;
кваліфікація:
архітектор)
Основні роботи:
1. Бутик М.В.
Особливості
комплексного
забезпечення безпеки
аеровокзалів засобами
архітектури. «Сучасні
проблеми архітектури
та містобудування»:
Наук.–техн.. збірник.
Відпов. Ред.
.М.Осетрін. – К.,
КНУБА, 2015. – Вип.
58. – С.129-136;
2. Бутик М.В., Хлюпін
О.А. Особливості
формування
архітектури
підприємств торгівлі в
системі аеропорту
«Сучасні проблеми
архітектури та

містобудування»:
наук. -техн. збірник.
Відпов. Ред.
М.М.Дьомін. – К.:
КНУБА, 2015. вип.40.
– С. 183-187.
3. Бутик М.В.
Систематизація
факторів, що
впливають на
формування
аеровокзалів «Сучасні
проблеми архітектури
та містобудування»:
наук.-техн. збірник.
Відпов. Ред.
М.М.Дьомін. –
К.:КНУБА, 2016.
вип.43. – С. 93-97.
4. Бутик М.В.
Формування типів
можливих загроз
безпеці в в будівлях
аеровокзалів.
«Сучасні проблеми
архітектури та
містобудуван-ня»:
наук.-техн. збірник.
Відпов. Ред.
М.М.Дьомін. –
К.:КНУБА, 2016.
вип.43. – С. 83-88.
5. Бутик М.В.
Містобудівні умови
розміщення
аеровокзальних
комплексів
аеропортів. «Містобудування та
територіальне
планування: Наук. –
техн.. збірник»
Відпов. Ред.
.М.Осетрін. – К.,
КНУБА, 2016. – Вип.
59. – С.216-219;
6. Butyk M.V. Features
integrated security air
terminal means of
architecture.
«SafetyinAviationandSp
aceTechnologies». –
Kyiv, 2017. – Volume 3.
Р. 9.25-9.29
7. Навчальний
посібник
«Композиція»
(укладачі Чемакіна
О.В., Грабовчак В.В.,
Бутик М.В.) . – К.:
КиМУ, 2020.
8. Методичні
рекомендації для
виконання курсової
роботи з
архітектурного
проектування
“Вивчення класичних
архітектурних форм”
для студентів І-го
курсу спеціальності
191 – “Архітектура та
містобудування”
(Видання друге,
перероблене і
доповнене): О.В.
Чемакіна,
Запорожченко О.Ю.,
М.В.Бутик. – Київ.:
КИМУ, 2020р. – 24 с.
9. Бутик М.В.

Навчальна програма з
дисципліни
«Введення в
архітектурне
проектування». К.:
КиМУ, 2020. 19 с
Практичний досвід:
ТОВ «АрхіLiev»,
архітектор
ТОВ «Ексім
Солюшен», дизайнерпроектувальк.
376720

Тимошенко
Марія
Миколаївна

доцент,
Основне
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
спеціаліста,
Київський
інженернобудівельний
інститут, рік
закінчення:
1962,
спеціальність:
Міське
будівництво та
господарство,
Диплом
кандидата наук
MAX 000511,
виданий
16.10.1970,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) CH
016446,
виданий
21.11.1979

60

Історія
Обґрунтування
архітектури та дисципліни «Історія
містобудування архітектури та
містобудування».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
міське будівництво та
господарство,
кваліфікація –
інженер-будівельник ;
наукова ступінь:
кандидат архітектури
(841 – Районне
планування і
містобудукування
/18.00.04 –
містобудування та
ланшафна
архітектура)
Стажування:
Міністерство освіти і
науки України.
«Національний
авіаційний
університет»; відоцтво
про підвищення
кваліфікації 12 СПВ
№ 159073; від
24.05.2016р.
Тема: «Інноваційні
технології системи
вищої технічної
освіти»
Основні роботи:
1. Тимошенко М.М.,
Демура-Машкіна А.О.
Історикопорівняльний аналіз
дизайн-освіти в
Україні і зарубіжжі в
XIX- ст. Сучасні
проблеми архітектури
і містобудування. – К.:
НАУ. 2012. Вип. 31.
С.282-290.
2. Тимошенко М.М.
Новітні тенденції в
проектуванні і
організації великих і
крупнів аеропортів.
Матеріали науковопрактичної
конференції
«Аеропорт – вікно в
майбутнє». К.: НАУ.
2012.-С.67-69.
3. Тимошенко М.М.
Визначна роль
польських
архітекторів у
розвитку архітектури і
урбанізму України у
XIX-XXст. Матеріали
научно-практичного
семінару «Polacy na
Podoli». м. Камянець-

Подільський. Люблін2012.-С. 17-26.
4. Тимошенко М.М.
«Карабах»- маєток
перших колоністів в
Криму Натурні
обстеження.
Проблеми
збереження. Теорія і
практика дизайну . Зб.
Наук. праць. – К.:
НАУ. 2013. – Вип. 2. –
С. 77-83. 143с.
5. Тимошенко М.М.
Планувальна
організація маєтка
Кутузова М.І.
«Горощки»
Волинської губернії.
Матеріали
Міжнародної науковопрактичної
конференції.
Формування
культурно-побутового
середовища палацевопаркових комплексів
другої половини
XVIII-початку XX ст.,
Чернігів, 2013.-С. 1317-87с.
6. Тимошенко М.М.
Українські традиції у
садово-парковому
мистецтві XIX – XX ст.
Матеріали III
Матеріали
Міжнародної
конференції
«Ландшафтна
архітектура в
ботанічних садах і
дендропарках» - К.:НАУ.-2013.-С.27-32.
7. Тимошенко М.М.,
Томілович Л.В.
Історичні садиби
Вінницької області.
Праці НДІ
пам`яткоохоронних
досліджень. К.:Фенікс-2013. С.182.
8. Тимошенко М.М.,
Єрзіна І.В., Костянец
Н.М. Нові концепти
розвитку світової
архітектурної освіти
(на прикладі України,
Росії, Франції і
Польщі)
Інвентаризація
об’єктів натурних
обстежень: смт.
Кореїз. Нинішн. Стан
та проблеми
збереження. Збірник
наукових праць.
Випуск 1(11) КНУБА.
К.:-2014.-С.34-47.
9. Тимошенко М.М.
Сучасні концепти
підготовки
архітекторів у
розвитку дизайнерів
міського середовища
Франції. Зб. Наукових
праць НАУ
«Проблеми розвитку
міського середовища».
Випуск1 НАУ.-К.:2014-С.287-293.

10. Тимошенко М.М.
До 300 річчя творчої
діяльності народного
майстра Стефана
Ковніра: шкіц до
біографії. Праці
Науково-дослідного
інституту пам`ятко
охоронних
досліджень. К.: Ліра2015. С.86-92
11. Тимошенко М.М.
Роль польських
архітекторів у
розвитку архітектури
України вIXX-XX ст.
Науковий семінар
Polacy na Podoli (1719.11.2014) Варшава
(Польща). 2014.-С.4759.
12. Тимошенко М.М.
Українська символіка
в садово парковій
архітектурі.
Національна академія
наук України.
Національний
ботанічний сад ім.
М.М. Гришка
Головний ботанічний
сад. Київ, 2015.
13. Тимошенко М.М.
Ландшафтне
мистецтво Чарльза
Еліота - історична
основа сучасного
парко будування.
Матеріали науковопрактичної
конференції
«Культурний
ландшафт: проектуєм
зелень складова
частина охорони
культурної спадщини»
Жоква. 20-23 вересня
2016.-Львів, 2016.С.49-56.
14. Тимошенко М.М.,
Бондар Ю.М. Натурні
обстеження
Історичних пам’яток
Маєткової культури в
Україні. Методичні
рекомендації для 5
курсу ІАП з
дисципліни «Методи
натурних обстежень
«ОКР спеціаліст,
магістр». –К:
НАУ.2013.-38с.
15. Тимошенко М.М.,
Семироз Н.Г.
Невігластво в
архітектурі Києва XXXI ст. Матеріали 11
Міжнародної наукової
конференції Києва
XX-XXI ст.
«Архітектура
історичного Києва.
Контекст утворення»
24.09.2017, КНУБА.
16. Тимошенко М.М.,
Semuroz N, Simontnko
V. Source of
development of basis in
Ukraine –IXX-XX.
Personalitcies and
memorables places.

Globale journai of
Houman-Social
Scienceinterdisciplinery
v. 18.iss.1vers.1/0 year
2018 url. https://
socialcienceresearch.org
/index.php/GJ
HSS/article/view/2465/
2354
17. Тимошенко М.М.
Голодомор в Україні
1932-1933р., як
військовооперативний силовий
захід. Урбаністичні
наслідки. Матеріали
міжнародної наукової
конференції
«Соціопросторова та
символічна інженерія
суспільства: до
річниці Голодомору та
масових репресій
1932-1933р.р.» 1012.05.2018. КНУБА,
представництво
Польської академії
наук в Києві. Київ,
КНУБА.
18. Тимошенко М.М.,
Семироз Н.Г. Садиба в
передмісті Києва –
джерело натхнення
Антонова О.К.
Матеріали
конференції
«Маєткова культура:
історія генезис,
мистецькі критерії
оцінки» 16-17.08.2018.
Заповідник
«Качанівка»
Чернігівська область.
19. Тимошенко М.М.
Навчальна програма з
дисципліни «Історія
архітектури та
містобудування». К.:
КиМУ, 2020. 18 с.
375793

Павлюк
Віталій
Володимиро
вич

доцент,
Основне
місце
роботи

Факультет
будівництва та
архітектури

Диплом
магістра,
Київський
національний
університет
будівництва і
архітектури,
рік закінчення:
2002,
спеціальність:
092104
Технологія
будівельних
конструкцій,
виробів і
матеріалів,
Диплом
кандидата наук
ДK 033333,
виданий
09.03.2006,
Атестат
доцента 12ДЦ
020312,
виданий
30.10.2008

18

Основи теорії
споруд

Обґрунтування
дисципліни «Основи
теорії споруд».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Технологія
будівельних
конструкцій, виробів і
матеріалів;
кваліфікація: магістр;
науковий ступінь:
кандидат технічних
наук (05.23.05 –
будівельні матеріали
та вироби).
Вчене звання: доцент
кафедри технології
будівельних
конструкцій і виробів
(Атестат доцента 12ДЦ
№ 020312 від 30
жовтня 2008р.)
Основні роботи:
1. Павлюк В.В.,
Павлюк І.М., Бугай
Г.Ю. Технологічний
супровід
виготовлення
монолітних бетонних і

залізобетонних
конструкцій.
Методичні вказівки до
виконання курсової
роботи для студентів
які навчаються за
напрямом підготовки
6.060101
«Будівництво», Київ
2011
2. Пушкарьова К.К.,
Гончар О.А., Павлюк
В.В. Комплексное
исследование
пуццолановой
активности золТЭЦ и
эффективность их
ис¬пользования для
получения
композиционных
строительных
материалов с
улучшенными
эксплуатационными
свойствами. Сб. докл.
V юбилейная
Международная
научно-техническая
конференция
СтройХИМИЯ 2008. Киев- 2008. С. 100103.
3. Павлюк В.В.,
Терещенко Л.В.,
Бондар К.В.
Модифицированные
пуццо-лановые
цементы для
возведения
монолитных
конструкций в зимних
условиях. Тезисы
докладов шестой
научной конференции
«Материалы и
покры¬тия в
экстримальных
условиях: исследования
применение,
экологически чистые
технологии
производства и
утилизации изделий»,
Большая Ялта -2010. С. 371.
4. Павлюк В.В.,
Бондаренко О.П.,
Комлик В.І.
Енергоефективні
композиційні цементи
для вико-нання робіт
в зимових умовах.
Міжнародна наукова
конференція
"Будівельне
матеріалознавство".
Харків -2017.
5. Павлюк В.В.
Навчальна програма з
дисципліни «Основи
теорії споруд». К.:
КиМУ, 2020. 22 с.
Лауреат премії
президента України
для молодих вчених за
роботу «Створення
екологічно чистих
енерго- та
ресурсозберігаючих
технологій сучасних

будівельних
матеріалів з
поліпшеними
характеристиками на
основі відходів
електростанцій»
Член-кореспондент
Академії будівництва
України по
відділенню
«Енергозбереження, в
будівництві,
будіндустрії і
промисловості
будматеріалів».
366623

Чемакіна
Октябрина
Володимирів
на

завідувач
Факультет
Диплом
кафедри/до будівництва та кандидата наук
цент,
архітектури
AX 000668,
Основне
виданий
місце
14.11.1984,
роботи
Атестат
доцента ДЦ
017717,
виданий
01.01.1989

32

Теоретичні та
методичні
основи
архітектури та
містобудування

Обґрунтування
дисципліни
«Теоретичні та
методичні основи
архітектури та
містобування ».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
архітектура,
кваліфікація –
архітектор;
науковий ступінь:
кандидат архітектури
зі (18.00.04 –
містобудування та
ландшафтна
архітектура)
Стажування:
1. Університет
менеджменту освіти
НАПН України;
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації; 12 СПК
№ 938604; від
19.10.2012 р. Тема:
«Науково-методична
робота у ВНЗ IIIIVр.а.»
2. Національна
академія педагогічних
наук України ДЗВО
«Університет
менеджменту освіти»
Центральний інститут
післядипломної
освіти; Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації СП №
35830447 / 1049-20;
від 26.06.2020 р.
Тема:
«Запровадження
нових форм
дизайнерської освіти у
навчальних закладах
України»
Основні роботи:
1. Особливості
формування
архітектурного
середовища центру
релаксації в аеропорту
Проблеми розвитку
міського середовища:
Наук.-техн. збірник / К.: НАУ, 2013. - Вип.
9.- с. 89-94.
2. Просторова
організація
середовища
життєдіяльності для

маломобільних груп
населення:
навчальнометодичнийпосібник
К.: НАУ, 201835 с.
3. Архітектурне
проектування:
Навчальний посібник
Київ: НАУ, 2016. 300
с. Л. М. Бармашина, Г.
І. Болотов та ін.
4. Теоретичні та
методичні основи
архітектури та
містобудування.
Навчальнометодичний посібник
Київ: НАУ, 2006 154с.
Бармашина Л.М.
5. Чемакіна О.В.
Агєєва
Г.М.Бжезовська Н.В.
Теорія
містобудування:
методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
методичні
рекомендації до
самостійної роботи. К.
: НАУ, 2018.
6. 9.Чемакіна О.В.
Свірко В.О. Рубцов
А.Л. Олійник О.П.
Дизайнерська
діяльність: системи
візуальної інформації.
Методичні
рекомендації. Київ:
УкрНДІ ДЕ, 2017. –
191 с.
7. 10.Чемакіна О.В.
Агєєва Г.М.
Бжезовська Н.В.
«Теорія
містобудування:
практикум».
Практикум. К. : НАУ,
2018
8. Чемакіна О.В.
Навчальна програма з
дисципліни
«Теоретичні та
методичні основи
архітектури та
містобування ». К.:
КиМУ, 2020.14 с.
367977

Діб Мішель
Закарія

доцент,
Основне
місце
роботи

Факультет
Диплом
будівництва та кандидата наук
архітектури
ДK 056997,
виданий
29.06.2000

0

Екологізація та Обґрунтування
енергоефектив дисципліни
ність
«Екологізація та
енергоефективність».
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
Архітектор;
Кваліфікація: магістр
архітектури);
Науковий ступінь:
кандидат архітектури
(18.00.02 –
Архітектура будівель і
споруд).
Основні роботи:
1. Диб М.З. Оценка
реализованных
примеров
энергоэффективных
малоэтажных жилых
домов в Украине.
Архітектурний вісник

КНУБА: Наук.-вироб
збірник. Киів, 2018.
Вип. 16. С. 476-483.
2. Диб М.З.
Проектирование
энергоэффективного
усадебного жилья
“Hill House“ в
Киевской области.
Містобудування і
територіальне
планування КНУБА:
наук.-техн. збірник.
Київ, 2014. №51. С. 8895.
3. Диб М.З. Учѐт
демографии при
проектировании
энергоэффективного
одноквартирного и
блокированного
жилья в Украине.
Сучасні проблеми
архітектури та
містобудування
КНУБА: наук.-техн.
збірник. Київ, 2014.
Вип. 35. С. 350-354.
4. Сергейчук О.В.,
Щербакова Е.Н., Диб
М.З. Климатическое
районирование
Украины как основа
для проектирования
биосферосовместимы
х поселений.
Биосферная
совместимость:
человек, регион,
технологии, ЮгоЗападный
государственный
университет: научн.техн. журнал Курск,
2013. №1. С. 9-16.
(база РИНЦ). ISSN
2311-1518.
5. Сергейчук О. В.,
Злоба В. В., Діб М. З.
Енергозберігаюча
система для світлових
прорізів будівель:
патент на корисну
модель № 99738.,
Україна, МПК Е06В
3/00. - № u 2014
12542; Заявл.
12.11.2014; Опубл.
25.06.2015, Бюл. № 12.
4 с.
6. Dib M.Z.
Типологические
основы
проектирования
пассивных жилых
домов на территории
Украины. LAP
LAMBERT Academic
Publishing,
Saarbrücken, 2018. 214
p. ISBN-13: 978-613-399110-1, ISBN-10:
6133991100, EAN:
9786133991101
(онлайн).
7. ДСТУ-Н Б В.1.127:2010. Будівельна
кліматологія.
Мінрегіонбуд України;
[розроб.: Г. Фаренюк,
Є. Колесник, М. Діб, та

ін. (всього 24 особи)].
Київ, 2011. 123 с.
(Національний
стандарт України).
8. ДБН В.2.5-2006.
Природне і штучне
освітлення: Зміна №
2. Мінрегіон України;
[розроб.: Ю.
Громадський, О.
Сергейчук, М. Діб та
ін. (всього 15 осіб)].
Київ, 2012. 32 с.
(Державні будівельні
норми України).
9. Методичні
рекомендації до
практичних занять з
курсу «Екологізація та
енергоефективність»,
Київ: КиМУ,- 2020, 19
с.
10. Диб М.З.,
Сергейчук О.В.,
Ландолфе M.С.
Проектирование
энергоэффективного
административнообразовательного
здания «Creative
space» в Киеве /
Матеріали 4-а
міжнародної науковопрактичної
конференції
Інтегровані
енергоефективні
технологіі у
будівництві
«ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІ
Я-2014». Київ: 2014. –
С. 76 – 80.
11. Діб М.З.
Проектування
енергоефективного
садибного житла «Hill
House» в Киівській
області / Матеріали
75-та науковопрактичної
конференції молодих
вчених. Київ: 2014. –
С. 40.
12. Сергейчук О.В.,
Диб М.З. О
перспективах
дальнейшего
увеличения
теплоизоляции
наружных
ограждающих
конструкций в
Украине / Матеріали
ІII міжнародної
науково-практичної
конференції
Інтегровані
енергоефективні
технологіі у
будівництві
«ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІ
Я-2013». Київ: 2013. –
С. 253 – 258.
13. Диб М.З.
Определение
оптимального угла
наклона
гелиоприемников в
Украине / Матеріали I
міжнародної науковопрактичної

конференції
Енергоефективність
будівель і споруд,
енергозбереження у
будівництві. Киів,
2013. – С. 217 – 221.
14. Діб М.З.
Типологічні основи
формування
«Пасивних будинків»
в різних
біокліматологічних
архітектурнобудівельних районах
Украіни / Матеріали
74-і науковопрактичної
конференції молодих
вчених. Київ: 2013. –
С. 40.
15. Landolfi S.M., Dib
M.Z., Zaher A.M.
Building integrated
photovoltaics with
thermal insulation and
mechanical ventilation
in Rome – Italy /
Матеріали 8-я
міжнародної науковопрактичної
конференції
Геометричне і
компьютерне
моделювання «SED12». Сімферополь:
2012. – С. 213 – 217.
16. Диб М.З.
Типологические
основы
проектирования
пассивных жилых
домов во II
архитектурностроительном
климатическом
районе Украины /
Матеріали ІI
міжнародної науковопрактичної
конференції
Інтегровані
енергоефективні
технологіі у
будівництві
«ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІ
Я-2012».
17. Діб М.З.
Особливості
розрахунку
енергоефективності
будинків за
стандартом «Passive
House-2007» /
Матеріали 73-і
науково-практичної
конференції молодих
вчених. Київ: 2012. –
С. 36.
18. Dib M.Z., Landolfi
S.M. The problems of
the thermal
reconstruction of mass
low rise dwelling /
Матеріали 8-я
міжнародної науковопрактичної
конференції
Геометричне і
компьютерне
моделювання «SED11». Сімферополь:

2011. – С. 82 – 92.
19. Диб М.З., Зварич
В.Д. Лабораторные
испытания утеплителя
из очерета /
Матеріали І
міжнародної науковопрактичної
конференції
Інтегровані
енергоефективні
технологіі у
будівництві
«ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІ
Я-2011». Київ: 2011. –
С. 85 – 90.
20. Діб М. З.
Концептуальні основи
пасивних будинків
для різних
кліматичних районів
Украіни / Матеріали
72-і науковопрактичної
конференції молодих
вчених. Київ: 2011. –
С. 42.
21. IV Міжнародна
науково-практична
конференції
Інтегровані
енергоефективні
технологіі у
будівництві
«ЭНЕРГОИНТЕГРАЦ
ИЯ-2014». Київський
національний
університет
будівництва та
архітектури (КНУБА).
27-29.05.2014 р. Київ
22. 75-і науковопрактична
конференції молодих
вчених. Київський
національний
університет
будівництва та
архітектури (КНУБА).
15-18.04.2014 р. Київ
23. 9-та Міжнародна
науково-практична
конференції
«Геометричне і
компьютерне
моделювання:
енергозбереження,
екологія, дизайн
(SED-13)».
Национальная
академия
природоохранного и
курортного
строительства
(НАПКС). 0711.10.2013 р.
Сімферополь
24. III Міжнародна
науково-практична
конференції
«Інтегровані
енергоефективні
технологіі у
будівництві
(ЭНЕРГОИНТЕГРАЦ
ИЯ-2013)». Київський
національний
університет
будівництва та
архітектури (КНУБА).
15-17.05.2013 р. Київ

25. І Міжнародна
науково-практична
конференції
«Енергоефективність
будівель і споруд,
енергозбереження у
будівництві».
Державне
підприємство
«Державний науководослідний інститут
будівельних
конструкцій» (ДП
НДІБК). 2322.04.2013 р. Київ
26. 9-я Міжнародна
науково-практична
конференції
«Геометричне і
компьютерне
моделювання:
енергозбереження,
екологія, дизайн
(SED-12)».
Национальная
академия
природоохранного и
курортного
строительства
(НАПКС). 2428.09.2012 р.
Сімферополь
27. II Міжнародна
науково-практична
конференції
«Інтегровані
енергоефективні
технологіі у
будівництві
(ЭНЕРГОИНТЕГРАЦ
ИЯ-2012)». Київський
національний
університет
будівництва та
архітектури (КНУБА).
22-24.05.2012 р. Київ
28. Діб М.З.
Навчальна програма з
дисципліни
«Екологізація та
енергоефективність».
К.: КиМУ, 2020. 14 с.


Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та
оцінювання
Програмні
результати
навчання ОП

ПРН12
Застосовувати
сучасні теоретикометодологічні та
типологічні
підходи до
вирішення проблем

ПРН
Обов’язкові освітні
відповідає
компоненти, що
результату забезпечують ПРН
навчання,
визначено
му
стандартом
вищої
освіти (або
охоплює
його)
Методичні основи
архітектурного
проектування

Методи навчання

Форми та методи
оцінювання

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, залік

формування та
розвитку
архітектурномістобудівного та
ландшафтного
середовища.

містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування
Основи типологічного Методи та технології
аналізу в архітектурі
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

Основи реконструкції Методи логічного,
та реставрації будівель графічного, комп’ютерного
і споруд
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, іспит

Інженерний
благоустрій і
транспорт

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, залік

Соціологія міста

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, залік

Практикум з
архітектурного
проектування
(сакральна
архітектура)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Нормативно-правове
забезпечення
архітектурномістобудівельної
діяльності

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Основи ландшафтної
архітектури

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота; залік

Основи
містобудування

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Синтез візуальних
видів мистецтва і
архітектури

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, тестування; залік

Семантика
архітектури

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, іспит; тестування

Інтер'єр та
обладнання

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекції,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік

з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування
Історія мистецтв:
образотворче,
декоративне, дизайн

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, засоби
архітектурно-будівельного
контролю, а також
авторського, технічного
нагляду, лекція, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
самостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування.

Усне опитування, письмове
опитування, іспит, залік,
модульна контрольна
робота, графічний контроль,
усне опитування, письмове
опитування, модульна
контрольна робота, іспит

Переддипломна
практика

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Архітектурна
композиція

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, самостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, залік, графічний
контроль

Екологізація та
енергоефективність

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, іспит

Типологія будівель та
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,

містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

залік

Теоретичні та
методичні основи
архітектури та
містобудування

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, лекції,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит

Архітектурне
проектування з
використанням
комп’ютерних систем

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Архітектурне
проектування
багатофункціональних
об'єктів

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Випускна робота
(Дипломний проект)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
графічний контроль

архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи
ПРН11
Застосовувати
художньокомпозиційні
засади в
архітектурномістобудівному
проєктуванні.

Випускна робота
(Дипломний проект)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
графічний контроль

Художньо-ознайомча
практика

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування, перевірка
самостійної
роботи,контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Архітектурна
композиція

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, самостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, залік, графічний
контроль

Теоретичні та
методичні основи
архітектури та
містобудування

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, лекції,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит

Архітектурне
проектування з
використанням
комп’ютерних систем

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Архітектурне
проектування
багатофункціональних
об'єктів

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Архітектурне
проектування

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Введення в
архітектурне
проектування

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік, курсові роботи

Скульптура

роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування
Розповідь, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Живопис

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
робот

Перевірка самостійної
роботи; контроль виконання
індивідуальних завдань;
підсумковий модульний
контроль, залік

Історія мистецтв:
образотворче,
декоративне, дизайн

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, засоби
архітектурно-будівельного
контролю, а також
авторського, технічного
нагляду, лекція, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
самостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування.

Усне опитування, письмове
опитування, іспит, залік,
модульна контрольна
робота, графічний контроль,
усне опитування, письмове
опитування, модульна
контрольна робота, іспит

Рисунок

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
робот

Перевірка самостійної
роботи; контроль виконання
індивідуальних завдань
підсумковий модульний
контроль, залік

Архітектурна
евристика

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, іспит; тестування

Основи ландшафтної
архітектури

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота; залік

ПРН13 Виявляти,
аналізувати та
оцінювати
потреби і вимоги
клієнтів і
партнерів,
знаходити
ефективні спільні
рішення щодо
архітектурномістобудівних
проєктів.

Загальна історія
урбаністики

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Архітектурномістобудівна
спадщина України

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, самостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування.

Усне опитування, письмове
опитування, іспит, залік,
модульна контрольна
робота, графічний контроль
усне опитування, письмове
опитування, іспит

Методичні основи
архітектурного
проектування

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, залік

Практикум з
архітектурного
проектування
(сакральна
архітектура)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Основи геодезії

Лекція, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит

Основи реконструкції Методи логічного,
та реставрації будівель графічного, комп’ютерного
і споруд
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, іспит

Комп'ютерні техніки в Методи логічного,
архітектурному
графічного, комп’ютерного

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка

проектуванні

моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

Основи BIMтехнологій в
проектуванні

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік, графічний
контроль

Організація
будівництва

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, самостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, іспит

Економіка
архітектурного
проектування

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, самостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, іспит

Конструктивні
рішення в
безбар'єрному
середовищі

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік

Інтелектуальна
власність

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; залік

Семантика
архітектури

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна

пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

робота, іспит; тестування

Інтер'єр та
обладнання

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекції,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік

Випускна робота
(Дипломний проект)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
графічний контроль

Переддипломна
практика

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Виробнича практика
(Будівельнотехнологічна
практика)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи

Усне опитування, перевірка
самостійної
роботи,контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Менеджмент і
організація

Лекція, розповідь,
пояснення, консультація,

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка

будівництва

самостійна робота з
навчально-методичною
літературою, технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, практичні
роботи
Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит

Інженерне
обладнання будівель і
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Технологія
будівництва

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, лекції,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит

Архітектурне
проектування

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Екологізація та
енергоефективність

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, іспит

роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

ПРН14 Обирати
раціональні
архітектурні
рішення на основі
аналізу
ефективності
конструктивних,
інженернотехнічних систем,
будівельних
матеріалів і
виробів,
декоративнооздоблювальних
матеріалів.

Конструкції будівель і
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит, залік, курсові
роботи

Ефективні сучасні
матеріали

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Архітектурне
матеріалознавство

Лекція, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, залік

Основи екології та
безпека
життєдіяльності

Лекція, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи.

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Архітектурнобудівельна фізика

Лекція, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
розрахунково-графічна
робота

Вища математика

Лекція, пояснення,
розповідь, бесіда,
демонстрація, складання
графічних схем, таблиць,
діаграм, самостійна робота,
консультація, практична
робота, самонавчання

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
тестування, виступи,
повідомлення, модульна
контрольна робота, іспит

Конструкції будівель і
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит, залік, курсові
роботи

Архітектурне
проектування

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Архітектурне
проектування з
використанням
комп’ютерних систем

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Архітектурне
проектування
багатофункціональних
об'єктів

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Основи типологічного Методи та технології
аналізу в архітектурі
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

Конструктивні
рішення в
безбар'єрному
середовищі

ілюстрування
Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік

Практикум з
архітектурного
проектування
(сакральна
архітектура)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Ефективні сучасні
матеріали

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Випускна робота
(Дипломний проект)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
графічний контроль

Виробнича практика
(Будівельнотехнологічна
практика)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи Усне опитування,
перевірка самостійної
роботи,контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Усне опитування, перевірка
самостійної
роботи,контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи Усне опитування,
перевірка самостійної
роботи,контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік
Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи

ПРН15
Забезпечувати
дотримання
санітарногігієнічних,

Екологізація та
енергоефективність

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, іспит

Інженерне
обладнання будівель і
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Ефективні сучасні
матеріали

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;

інженернотехнічних,
економічних,
безпекових
нормативних
вимог в
архітектурномістобудівному
проєктуванні.

роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

залік

Інтер'єр та
обладнання

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекції,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік

Випускна робота
(Дипломний проект)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
графічний контроль

Виробнича практика
(Будівельнотехнологічна
практика)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи

Усне опитування, перевірка
самостійної
роботи,контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Екологізація та
енергоефективність

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування Усне
опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна

контрольна робота, іспит
Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Типологія будівель та
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Інженерне
обладнання будівель і
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Технологія
будівництва

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, лекції,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит

Архітектурне
проектування з
використанням
комп’ютерних систем

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Архітектурне
проектування
багатофункціональних
об'єктів

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

архітектури та
містобудування;
макетування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування
Архітектурне
проектування

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Основи екології та
безпека
життєдіяльності

Лекція, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи.

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Архітектурнобудівельна фізика

Лекція, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
розрахунково-графічна
робота

Архітектурне
матеріалознавство

Лекція, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, залік

Практикум з
архітектурного
проектування
(сакральна
архітектура)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Організація
будівництва

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, самостійна

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна

робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи

робота, іспит

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік

Основи реконструкції Методи логічного,
та реставрації будівель графічного, комп’ютерного
і споруд
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, іспит

Основи BIMтехнологій в
проектуванні

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік, графічний
контроль

Економіка
архітектурного
проектування

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, самостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, іспит

Конструктивні
рішення в
безбар'єрному
середовищі

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік

Конструктивні
рішення в
безбар'єрному
середовищі

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

Практикум з
архітектурного
проектування
(сакральна
архітектура)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Ефективні сучасні
матеріали

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Інтер'єр та
обладнання

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекції,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік

Випускна робота
(Дипломний проект)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
графічний контроль

Екологізація та
енергоефективність

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, іспит

Типологія будівель та
споруд

Методи та технології
Усне опитування, письмове
архітектурно-містобудівного опитування, перевірка
проєктування; технології
самостійної роботи,

натурних обстежень об’єктів контроль виконання
архітектури та
індивідуальних завдань,
містобудування, лекція,
залік
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування
Інженерне
обладнання будівель і
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Архітектурне
проектування з
використанням
комп’ютерних систем

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Архітектурне
проектування
багатофункціональних
об'єктів

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Архітектурне
проектування

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

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

ПРН18 Знати
особливості участі
в архітектурномістобудівному
конкурсному
проєктуванні.

Конструкції будівель і
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит, залік, курсові
роботи

Історія мистецтв:
образотворче,
декоративне, дизайн

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, засоби
архітектурно-будівельного
контролю, а також
авторського, технічного
нагляду, лекція, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
самостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування.

Усне опитування, письмове
опитування, іспит, залік,
модульна контрольна
робота, графічний контроль,
усне опитування, письмове
опитування, модульна
контрольна робота, іспит

Комп'ютерні техніки в Методи логічного,
архітектурному
графічного, комп’ютерного
проектуванні
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

Екологізація та
енергоефективність

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, іспит

Нарисна геометрія

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;

Архітектурна
інженерна і
комп’ютерна графіка

ПРН19
Організовувати
презентації та
обговорення
проєктів
архітектурномістобудівного і
ландшафтного
середовища.

Випускна робота
(Дипломний проект)

архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи
Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, практичні
роботи, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
графічні роботи

контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування.

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
графічний контроль

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; залік

Комп'ютерні техніки в Методи логічного,
архітектурному
графічного, комп’ютерного
проектуванні
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

Основи ландшафтної
архітектури

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота; залік

Екологізація та
енергоефективність

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, іспит

Архітектурне
проектування

ПРН20
Демонструвати
базові навички
креативного та
критичного
мислення.

пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування
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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Архітектурна
інженерна і
комп’ютерна графіка

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, практичні
роботи, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; залік

Екологізація та
енергоефективність

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, іспит

Теоретичні та
методичні основи
архітектури та
містобудування

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, лекції,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит

Архітектурне
проектування з

Методи та технології
Усне опитування, перевірка
архітектурно-містобудівного самостійної роботи,

використанням
комп’ютерних систем

проєктування; методи
контроль виконання
логічного, графічного,
індивідуальних завдань,
комп’ютерного
іспит, курсові проекти
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування;
макетування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Архітектурне
проектування

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Введення в
архітектурне
проектування

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік, курсові роботи

Основи теорії споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, іспит, залік,
розразунково-графічна
робота, модульна
контрольна робота

Скульптура

Розповідь, пояснення,
консультація, cамостійна

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання

робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

індивідуальних завдань,
залік

Живопис

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
робот

Перевірка самостійної
роботи; контроль виконання
індивідуальних завдань;
підсумковий модульний
контроль, залік

Рисунок

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
робот

Перевірка самостійної
роботи; контроль виконання
індивідуальних завдань
підсумковий модульний
контроль, залік

Нарисна геометрія

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування.

Архітектурна
композиція

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, самостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, залік, графічний
контроль

Архітектурна
інженерна і
комп’ютерна графіка

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, практичні
роботи, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; залік

Філософія

Лекція; бесіди; розповідь;
пояснення; консультації;
дискусія; самостійна робота
з навчально-методичною
літературою; діалог;
самонавчання; семінар;
конференція; робота в
малих групах;
ілюстрування; відстоювання
заданої позиції; спільний
проект; івент-аналіз;

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування; модульна
контрольна робота

Історія української
культури

контент-аналіз; розробка
тематичних презентацій;
круглий стіл; пошук
інформації; реферат; метод
мисленого експерименту.
Лекція; бесіди; розповідь;
пояснення; консультації;
дискусія; самостійна робота
з навчально-методичною
літературою; діалог;
самонавчання; семінар;
конференція; робота в
малих групах;
ілюстрування;
демонстрування; спільний
проект; складання таблиць;
івент-аналіз; розробка
тематичних презентацій;
круглий стіл; пошук
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування; модульна
контрольна робота

Історія України

Лекція; бесіди; розповідь;
пояснення; консультації;
дискусія; самостійна робота
з навчально-методичною
літературою; діалог;
самонавчання; семінар;
конференція; робота в
малих групах;
ілюстрування;
демонстрування; спільний
проект; складання таблиць;
івент-аналіз; контентаналіз; розробка
тематичних презентацій;
робота з документами;
круглий стіл; пошук
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні
групи.

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування; модульна
контрольна робота

Політологія

Лекція; бесіди; розповідь;
пояснення; консультації;
дискусія; самостійна робота
з навчально-методичною
літературою; діалог;
самонавчання; семінар;
конференція; робота в
малих групах;
ілюстрування; відстоювання
заданої позиції; спільний
проект; івент-аналіз;
контент-аналіз; розробка
тематичних презентацій;
круглий стіл; пошук
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування; модульна
контрольна робота

Художньо-ознайомча
практика

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування, перевірка
самостійної
роботи,контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Презентація
архітектурного
проекту

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування
Випускна робота
(Дипломний проект)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
графічний контроль

Архітектурне
проектування
багатофункціональних
об'єктів

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Соціологія міста

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, залік

Основи 3D візуалізації Методи та технології
архітектурних об'єктів архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; іспит

Загальна історія
урбаністики

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота

з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування
Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Семантика
архітектури

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, іспит; тестування

Синтез візуальних
видів мистецтва і
архітектури

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, тестування; залік

Загальна історія
урбаністики

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Семантика
архітектури

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, іспит; тестування

Випускна робота
(Дипломний проект)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
графічний контроль

Архітектурна
евристика

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

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, іспит; тестування

літературою, практичні
роботи, графічні роботи
Екологізація та
енергоефективність

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, іспит

Історія архітектури та
містобудування

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, письмове
опитування, залік,
графічний контроль,
підсумковий модульний
контроль

Скульптура

Розповідь, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Живопис

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
робот

Перевірка самостійної
роботи; контроль виконання
індивідуальних завдань;
підсумковий модульний
контроль, залік

Рисунок

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
робот

Перевірка самостійної
роботи; контроль виконання
індивідуальних завдань
підсумковий модульний
контроль, залік

Архітектурна
інженерна і
комп’ютерна графіка

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, практичні
роботи, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; залік

Політологія

Лекція; бесіди; розповідь;
пояснення; консультації;
дискусія; самостійна робота
з навчально-методичною
літературою; діалог;
самонавчання; семінар;
конференція; робота в
малих групах;
ілюстрування; відстоювання

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування; модульна
контрольна робота

заданої позиції; спільний
проект; івент-аналіз;
контент-аналіз; розробка
тематичних презентацій;
круглий стіл; пошук
інформації; реферат.
Філософія

Лекція; бесіди; розповідь;
пояснення; консультації;
дискусія; самостійна робота
з навчально-методичною
літературою; діалог;
самонавчання; семінар;
конференція; робота в
малих групах;
ілюстрування; відстоювання
заданої позиції; спільний
проект; івент-аналіз;
контент-аналіз; розробка
тематичних презентацій;
круглий стіл; пошук
інформації; реферат; метод
мисленого експерименту.

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування; модульна
контрольна робота

Українська мова (за
професійним
спрямуванням)

Пояснення; практичні
заняття; консультації;
самостійна робота з
навчально-методичною
літературою; діалог;
самонавчання; робота в
малих групах; ситуаційні
завдання; ілюстрування;
складання таблиць; круглий
стіл; пошук інформації;
реферат

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування; модульна
контрольна робота

Історія української
культури

Лекція; бесіди; розповідь;
пояснення; консультації;
дискусія; самостійна робота
з навчально-методичною
літературою; діалог;
самонавчання; семінар;
конференція; робота в
малих групах;
ілюстрування;
демонстрування; спільний
проект; складання таблиць;
івент-аналіз; розробка
тематичних презентацій;
круглий стіл; пошук
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування; модульна
контрольна робота

Історія України

Лекція; бесіди; розповідь;
пояснення; консультації;
дискусія; самостійна робота
з навчально-методичною
літературою; діалог;
самонавчання; семінар;
конференція; робота в
малих групах;
ілюстрування;
демонстрування; спільний
проект; складання таблиць;
івент-аналіз; контентаналіз; розробка
тематичних презентацій;
робота з документами;
круглий стіл; пошук
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні
групи.

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування; модульна
контрольна робота

Іноземна мова

Практичні заняття; бесіди;
розповідь; пояснення;
консультації; дискусія;
самостійна робота з
навчально-методичною
літературою; діалог;

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; іспит, підсумковий

самонавчання;
конференція; робота в
малих групах;
ілюстрування; спільний
проект; розробка
тематичних презентацій;
круглий стіл; пошук
інформації; реферат.
Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

модульний контроль;
тестування; модульна
контрольна робота

Соціологія міста

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, залік

Ефективні сучасні
матеріали

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Інтер'єр та
обладнання

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекції,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік

Проектування
архітектурномістобудівного
середовища

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік, графічний контроль

Історія мистецтв:
образотворче,
декоративне, дизайн

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, засоби
архітектурно-будівельного
контролю, а також
авторського, технічного
нагляду, лекція, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
самостійна робота з

Усне опитування, письмове
опитування, іспит, залік,
модульна контрольна
робота, графічний контроль,
усне опитування, письмове
опитування, модульна
контрольна робота, іспит

Інтелектуальна
власність

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

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; залік

навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування.
Випускна робота
(Дипломний проект)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
графічний контроль

Переддипломна
практика

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Виробнича практика
(Будівельнотехнологічна
практика)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи

Усне опитування, перевірка
самостійної
роботи,контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Обмірно-геодезична
практика

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік, графічний контроль

Менеджмент і
організація
будівництва

Лекція, розповідь,
пояснення, консультація,
самостійна робота з
навчально-методичною
літературою, технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, практичні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит

Архітектурна
композиція

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, самостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, залік, графічний
контроль

Семантика
архітектури

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, іспит; тестування

Екологізація та
енергоефективність

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, іспит

Інженерне
обладнання будівель і
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Теоретичні та
методичні основи
архітектури та
містобудування

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, лекції,

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит

бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування
Архітектурне
проектування з
використанням
комп’ютерних систем

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Архітектурне
проектування
багатофункціональних
об'єктів

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Архітектурне
проектування

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Історія архітектури та
містобудування

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, письмове
опитування, залік,
графічний контроль,
підсумковий модульний
контроль

Конструкції будівель і
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит, залік, курсові
роботи

Основи екології та
безпека
життєдіяльності

Лекція, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи.

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Архітектурнобудівельна фізика

Лекція, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
розрахунково-графічна
робота

Типологія будівель та
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Архітектурна
евристика

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, іспит; тестування

Загальна історія
урбаністики

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Синтез візуальних
видів мистецтва і
архітектури

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, тестування; залік

Основи типологічного Методи та технології
аналізу в архітектурі
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

Методичні основи
архітектурного
проектування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, залік

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Комп'ютерні техніки в Методи логічного,
архітектурному
графічного, комп’ютерного
проектуванні
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

Основи BIMтехнологій в
проектуванні

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік, графічний
контроль

Інженерний
благоустрій і
транспорт

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, залік

роботи, графічні роботи

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

Конструктивні
рішення в
безбар'єрному
середовищі

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік

Практикум з
архітектурного
проектування
(сакральна
архітектура)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Інтелектуальна
власність

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; залік

Нормативно-правове
забезпечення
архітектурномістобудівельної
діяльності

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Основи
містобудування

логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Методичні основи
архітектурного
проектування

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, залік

з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування
Комп'ютерні техніки в Методи логічного,
архітектурному
графічного, комп’ютерного
проектуванні
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

Практикум з
архітектурного
проектування
(сакральна
архітектура)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Графоаналітичне
моделювання
складних
архітектурних форм

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; іспит

Презентація
архітектурного
проекту

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

Випускна робота
(Дипломний проект)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
графічний контроль

містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи
Художньо-ознайомча
практика

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування, перевірка
самостійної
роботи,контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Архітектурна
композиція

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, самостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, залік, графічний
контроль

Архітектурне
проектування з
використанням
комп’ютерних систем

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Архітектурне
проектування
багатофункціональних
об'єктів

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

ілюстрування
Обмірно-геодезична
практика

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік, графічний контроль

Архітектурне
проектування

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Введення в
архітектурне
проектування

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік, курсові роботи

Живопис

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
робот

Перевірка самостійної
роботи; контроль виконання
індивідуальних завдань;
підсумковий модульний
контроль, залік

Рисунок

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
робот

Перевірка самостійної
роботи; контроль виконання
індивідуальних завдань
підсумковий модульний
контроль, залік

Нарисна геометрія

Методи логічного,

Усне опитування; письмове

графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи
Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування.

Архітектурна
інженерна і
комп’ютерна графіка

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, практичні
роботи, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
розрахунково-графічна
робота

Скульптура

Розповідь, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Обмірно-геодезична
практика

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік, графічний контроль

Основи типологічного Методи та технології
аналізу в архітектурі
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

Основи ергономіки

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
іспит

Онови комп'ютерного
проектування

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

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування
Основи реконструкції Методи логічного,
та реставрації будівель графічного, комп’ютерного
і споруд
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, іспит

Комп'ютерні техніки в Методи логічного,
архітектурному
графічного, комп’ютерного
проектуванні
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

Основи BIMтехнологій в
проектуванні

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік, графічний
контроль

Інженерний
благоустрій і
транспорт

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, залік

Соціологія міста

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, залік

Організація
будівництва

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,

консультація, самостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи
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, лекції,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

модульна контрольна
робота, іспит

Теоретичні та
методичні основи
архітектури та
містобудування

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, лекції,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит

Архітектурне
проектування з
використанням
комп’ютерних систем

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Архітектурне
проектування
багатофункціональних
об'єктів

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Технологія
будівництва

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит

cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування
Архітектурне
проектування

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Введення в
архітектурне
проектування

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік, курсові роботи

Історія архітектури та
містобудування

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, письмове
опитування, залік,
графічний контроль,
підсумковий модульний
контроль

Конструкції будівель і
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит, залік, курсові
роботи

Архітектурне
матеріалознавство

Лекція, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання

літературою, практичні
роботи
Лекція, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

індивідуальних завдань,
іспит, залік
Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит

Інженерне
обладнання будівель і
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Основи екології та
безпека
життєдіяльності

Лекція, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи.

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Архітектурнобудівельна фізика

Лекція, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
розрахунково-графічна
робота

Онови комп'ютерного
проектування

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Типологія будівель та
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Екологізація та
енергоефективність

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, іспит

Основи геодезії

дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування
Архітектурна
композиція

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, самостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, залік, графічний
контроль

Економіка
архітектурного
проектування

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, самостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, іспит

Конструктивні
рішення в
безбар'єрному
середовищі

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік

Практикум з
архітектурного
проектування
(сакральна
архітектура)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Графоаналітичне
моделювання
складних
архітектурних форм

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; іспит

Основи 3D візуалізації Методи та технології
архітектурних об'єктів архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; іспит

Інтелектуальна
власність

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; залік

Нормативно-правове
забезпечення
архітектурномістобудівельної
діяльності

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Основи ландшафтної
архітектури

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота; залік

Основи
містобудування

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Синтез візуальних
видів мистецтва і
архітектури

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, тестування; залік

Загальна історія

Лекція, бесіда, розповідь,

Усне опитування; письмове

урбаністики

пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Архітектурна
евристика

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, іспит; тестування

Семантика
архітектури

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, іспит; тестування

Ефективні сучасні
матеріали

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Інтер'єр та
обладнання

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекції,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік

Проектування
архітектурномістобудівного
середовища

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік, графічний контроль

ілюстрування
Презентація
архітектурного
проекту

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

Архітектурномістобудівна
спадщина України

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, самостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування.

Усне опитування, письмове
опитування, іспит, залік,
модульна контрольна
робота, графічний контроль
усне опитування, письмове
опитування, іспит

Історія мистецтв:
образотворче,
декоративне, дизайн

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, засоби
архітектурно-будівельного
контролю, а також
авторського, технічного
нагляду, лекція, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
самостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування.

Усне опитування, письмове
опитування, іспит, залік,
модульна контрольна
робота, графічний контроль,
усне опитування, письмове
опитування, модульна
контрольна робота, іспит

Випускна робота
(Дипломний проект)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
графічний контроль

Переддипломна
практика

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

ПРН08 Знати
нормативну базу
архітектурномістобудівного
проєктування.

Художньо-ознайомча
практика

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування, перевірка
самостійної
роботи,контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Менеджмент і
організація
будівництва

Лекція, розповідь,
пояснення, консультація,
самостійна робота з
навчально-методичною
літературою, технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, практичні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит

Менеджмент і
організація
будівництва

Лекція, розповідь,
пояснення, консультація,
самостійна робота з
навчально-методичною
літературою, технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, практичні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит

Екологізація та
енергоефективність

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, іспит

Типологія будівель та
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Архітектурне
проектування з
використанням
комп’ютерних систем

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування;
макетування; технології

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування
Архітектурне
Методи та технології
проектування
архітектурно-містобудівного
багатофункціональних проєктування; методи
об'єктів
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування;
макетування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Випускна робота
(Дипломний проект)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
графічний контроль

Інтелектуальна
власність

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; залік

Практикум з
архітектурного
проектування
(сакральна
архітектура)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Основи ергономіки

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
іспит

ПРН01 Вільно
спілкуватися з
професійних
питань державною
та іноземною
мовами усно і
письмово.

Соціологія міста

дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування
Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, залік

Інтелектуальна
власність

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; залік

Нормативно-правове
забезпечення
архітектурномістобудівельної
діяльності

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Основи ландшафтної
архітектури

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота; залік

Основи
містобудування

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Синтез візуальних
видів мистецтва і
архітектури

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, тестування; залік

Загальна історія
урбаністики

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;

з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Архітектурна
евристика

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, іспит; тестування

Семантика
архітектури

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, іспит; тестування

Ефективні сучасні
матеріали

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Інженерний
благоустрій і
транспорт

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, залік

Архітектурномістобудівна
спадщина України

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, самостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування.

Усне опитування, письмове
опитування, іспит, залік,
модульна контрольна
робота, графічний контроль
усне опитування, письмове
опитування, іспит

Випускна робота
(Дипломний проект)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
графічний контроль

Виробнича практика
(Будівельнотехнологічна
практика)

навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи
Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи

Усне опитування, перевірка
самостійної
роботи,контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Художньо-ознайомча
практика

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування, перевірка
самостійної
роботи,контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Менеджмент і
організація
будівництва

Лекція, розповідь,
пояснення, консультація,
самостійна робота з
навчально-методичною
літературою, технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, практичні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит

Екологізація та
енергоефективність

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, іспит

Типологія будівель та
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Теоретичні та

Методи та технології

Усне опитування, перевірка

методичні основи
архітектури та
містобудування

архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування;
макетування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекції,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування
Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит

Іноземна мова

Практичні заняття; бесіди;
розповідь; пояснення;
консультації; дискусія;
самостійна робота з
навчально-методичною
літературою; діалог;
самонавчання;
конференція; робота в
малих групах;
ілюстрування; спільний
проект; розробка
тематичних презентацій;
круглий стіл; пошук
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; іспит, підсумковий
модульний контроль;
тестування; модульна
контрольна робота

Українська мова (за
професійним
спрямуванням)

Пояснення; практичні
заняття; консультації;
самостійна робота з
навчально-методичною
літературою; діалог;
самонавчання; робота в
малих групах; ситуаційні
завдання; ілюстрування;
складання таблиць; круглий
стіл; пошук інформації;
реферат

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування; модульна
контрольна робота

Історія мистецтв:
образотворче,
декоративне, дизайн

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, засоби
архітектурно-будівельного
контролю, а також
авторського, технічного
нагляду, лекція, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
самостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування.

Усне опитування, письмове
опитування, іспит, залік,
модульна контрольна
робота, графічний контроль,
усне опитування, письмове
опитування, модульна
контрольна робота, іспит

Основи BIMтехнологій в
проектуванні

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік, графічний
контроль

Історія архітектури та
містобудування

Усне опитування, письмове
опитування, залік,
графічний контроль,
підсумковий модульний
контроль

архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування
Методичні основи
архітектурного
проектування

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, залік

Комп'ютерні техніки в Методи логічного,
архітектурному
графічного, комп’ютерного
проектуванні
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

Обмірно-геодезична
практика

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік, графічний контроль

Основи теорії споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, іспит, залік,
розразунково-графічна
робота, модульна
контрольна робота

Основи екології та
безпека
життєдіяльності

Лекція, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна

Основи типологічного Методи та технології
аналізу в архітектурі
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування
ПРН02 Знати
основні засади та
принципи
архітектурномістобудівної
діяльності.

контрольна робота, залік
Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

Основи екології та
безпека
життєдіяльності

Лекція, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи.

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Загальна історія
урбаністики

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Основи типологічного Методи та технології
аналізу в архітектурі
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

Практикум з
архітектурного
проектування
(сакральна
архітектура)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Виробнича практика
(Будівельнотехнологічна
практика)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів

Усне опитування, перевірка
самостійної
роботи,контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи
Менеджмент і
організація
будівництва

Лекція, розповідь,
пояснення, консультація,
самостійна робота з
навчально-методичною
літературою, технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, практичні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит

Типологія будівель та
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Архітектурне
проектування з
використанням
комп’ютерних систем

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Архітектурне
проектування
багатофункціональних
об'єктів

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Основи BIMтехнологій в
проектуванні

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна

ПРН03
Застосовувати
теорії та методи
фізикоматематичних,
природничих,
технічних та
гуманітарних наук
для розв’язання
складних
спеціалізованих
задач архітектури
та
містобудування.

архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування
Основи типологічного Методи та технології
аналізу в архітектурі
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

робота, залік, графічний
контроль

Основи реконструкції Методи логічного,
та реставрації будівель графічного, комп’ютерного
і споруд
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, іспит

Інженерний
благоустрій і
транспорт

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, залік

Основи 3D візуалізації Методи та технології
архітектурних об'єктів архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; іспит

Основи
містобудування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

Методи та технології
Усне опитування; письмове
архітектурно-містобудівного опитування; перевірка
проєктування; методи
самостійної роботи;

логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування
Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Випускна робота
(Дипломний проект)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
графічний контроль

Семантика
архітектури

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, іспит; тестування

Виробнича практика
(Будівельнотехнологічна
практика)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи

Усне опитування, перевірка
самостійної
роботи,контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Менеджмент і
організація
будівництва

Лекція, розповідь,
пояснення, консультація,
самостійна робота з
навчально-методичною
літературою, технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, практичні

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит

Синтез візуальних
видів мистецтва і
архітектури

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, тестування; залік

роботи

ПРН09 Розробляти
проєкти,
здійснювати
передпроєктний
аналіз у процесі
архітектурномістобудівного

Екологізація та
енергоефективність

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, іспит

Основи теорії споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, іспит, залік,
розразунково-графічна
робота, модульна
контрольна робота

Основи геодезії

Лекція, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит

Онови комп'ютерного
проектування

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Архітектурнобудівельна фізика

Лекція, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
розрахунково-графічна
робота

Вища математика

Лекція, пояснення,
розповідь, бесіда,
демонстрація, складання
графічних схем, таблиць,
діаграм, самостійна робота,
консультація, практична
робота, самонавчання

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
тестування, виступи,
повідомлення, модульна
контрольна робота, іспит

Основи ергономіки

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
іспит

проєктування з
урахуванням цілей,
ресурсних
обмежень,
соціальних,
етичних та
законодавчих
аспектів.

дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування
Основи BIMтехнологій в
проектуванні

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік, графічний
контроль

Інженерний
благоустрій і
транспорт

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, залік

Економіка
архітектурного
проектування

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, самостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, іспит

Практикум з
архітектурного
проектування
(сакральна
архітектура)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Основи ландшафтної
архітектури

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота; залік

Синтез візуальних
видів мистецтва і
архітектури

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування
Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекції,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, тестування; залік

Проектування
архітектурномістобудівного
середовища

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік, графічний контроль

Випускна робота
(Дипломний проект)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
графічний контроль

Переддипломна
практика

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Інтер'єр та
обладнання

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік

Менеджмент і
організація
будівництва

Лекція, розповідь,
пояснення, консультація,
самостійна робота з
навчально-методичною
літературою, технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, практичні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит

Екологізація та
енергоефективність

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, іспит

Архітектурне
проектування з
використанням
комп’ютерних систем

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Архітектурне
проектування
багатофункціональних
об'єктів

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Архітектурне
проектування

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування;
макетування; технології
натурних обстежень об’єктів

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

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

Вища математика

Лекція, пояснення,
розповідь, бесіда,
демонстрація, складання
графічних схем, таблиць,
діаграм, самостійна робота,
консультація, практична
робота, самонавчання

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
тестування, виступи,
повідомлення, модульна
контрольна робота, іспит

Семантика
архітектури

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, іспит; тестування

Проектування
архітектурномістобудівного
середовища

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік, графічний контроль

Історія мистецтв:
образотворче,
декоративне, дизайн

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, засоби
архітектурно-будівельного
контролю, а також
авторського, технічного
нагляду, лекція, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
самостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування.

Усне опитування, письмове
опитування, іспит, залік,
модульна контрольна
робота, графічний контроль,
усне опитування, письмове
опитування, модульна
контрольна робота, іспит

Випускна робота
(Дипломний проект)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
графічний контроль

Переддипломна
практика

розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи
Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Типологія будівель та
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Архітектурне
проектування з
використанням
комп’ютерних систем

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Архітектурне
проектування
багатофункціональних
об'єктів

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Архітектурне

Методи та технології

Усне опитування, перевірка

проектування

архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування;
макетування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування
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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Історія архітектури та
містобудування

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, письмове
опитування, залік,
графічний контроль,
підсумковий модульний
контроль

Основи екології та
безпека
життєдіяльності

Лекція, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи.

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Історія української
культури

Лекція; бесіди; розповідь;
пояснення; консультації;
дискусія; самостійна робота
з навчально-методичною
літературою; діалог;
самонавчання; семінар;
конференція; робота в
малих групах;
ілюстрування;
демонстрування; спільний
проект; складання таблиць;
івент-аналіз; розробка
тематичних презентацій;
круглий стіл; пошук
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування; модульна
контрольна робота

Інтер'єр та
обладнання

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;

Введення в
архітектурне
проектування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік, курсові роботи

моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекції,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

модульна контрольна
робота, залік

Семантика
архітектури

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, іспит; тестування

Синтез візуальних
видів мистецтва і
архітектури

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, тестування; залік

Основи
містобудування

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Архітектурна
евристика

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, іспит; тестування

Основи теорії споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,

Усне опитування, письмове
опитування, іспит, залік,
розразунково-графічна
робота, модульна
контрольна робота

практичні роботи, графічні
роботи
Основи типологічного Методи та технології
аналізу в архітектурі
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

Основи ергономіки

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
іспит

Основи BIMтехнологій в
проектуванні

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік, графічний
контроль

Інженерний
благоустрій і
транспорт

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, залік

Практикум з
архітектурного
проектування
(сакральна
архітектура)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

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

Нормативно-правове
забезпечення
архітектурномістобудівельної
діяльності

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Основи ландшафтної
архітектури

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота; залік

Основи 3D візуалізації Методи та технології
архітектурних об'єктів архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; іспит

Комп'ютерні техніки в Методи логічного,
архітектурному
графічного, комп’ютерного
проектуванні
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

Основи BIMтехнологій в
проектуванні

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік, графічний
контроль

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Практикум з
архітектурного
проектування
(сакральна
архітектура)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Графоаналітичне
моделювання
складних
архітектурних форм

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; іспит

Презентація
архітектурного
проекту

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

Архітектурне
проектування з
використанням
комп’ютерних систем

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Архітектурне
проектування
багатофункціональних
об'єктів

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування;

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

макетування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

ПРН04 Оцінювати
фактори і вимоги,
що визначають
передумови
архітектурномістобудівного
проєктування.

Онови комп'ютерного
проектування

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Архітектурна
інженерна і
комп’ютерна графіка

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, практичні
роботи, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; залік

Вища математика

Лекція, пояснення,
розповідь, бесіда,
демонстрація, складання
графічних схем, таблиць,
діаграм, самостійна робота,
консультація, практична
робота, самонавчання

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
тестування, виступи,
повідомлення, модульна
контрольна робота, іспит

Випускна робота
(Дипломний проект)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
графічний контроль

Проектування
архітектурномістобудівного
середовища

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік, графічний контроль

Випускна робота
(Дипломний проект)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Перевірка самостійної
роботи, контроль виконання
індивідуальних завдань,
графічний контроль

Переддипломна
практика

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Виробнича практика
(Будівельнотехнологічна
практика)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи

Усне опитування, перевірка
самостійної
роботи,контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Менеджмент і
організація
будівництва

Лекція, розповідь,
пояснення, консультація,
самостійна робота з
навчально-методичною
літературою, технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, практичні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит

Екологізація та
енергоефективність

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, іспит

Типологія будівель та
споруд

ілюстрування
Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Інженерне
обладнання будівель і
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
залік

Технологія
будівництва

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, лекції,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит

Архітектурне
проектування з
використанням
комп’ютерних систем

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Інтер'єр та
обладнання

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна

архітектури та
містобудування, лекції,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

робота, залік

Архітектурне
проектування
багатофункціональних
об'єктів

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Конструкції будівель і
споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
модульна контрольна
робота, іспит, залік, курсові
роботи

Архітектурне
матеріалознавство

Лекція, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи

Усне опитування, письмове
опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, залік

Основи геодезії

Лекція, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит

Основи екології та
безпека
життєдіяльності

Лекція, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи.

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Архітектурнобудівельна фізика

Лекція, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
розрахунково-графічна
робота

Вища математика

Лекція, пояснення,
розповідь, бесіда,
демонстрація, складання
графічних схем, таблиць,
діаграм, самостійна робота,
консультація, практична
робота, самонавчання

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
тестування, виступи,
повідомлення, модульна
контрольна робота, іспит

Архітектурне
проектування

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, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи,
контроль виконання
індивідуальних завдань,
іспит, курсові проекти

Ефективні сучасні
матеріали

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

Архітектурна
евристика

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, іспит; тестування

Семантика
архітектури

Методи логічного,
графічного, комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, іспит; тестування

Інженерний
благоустрій і
транспорт

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, залік

Основи теорії споруд

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,

Усне опитування, письмове
опитування, іспит, залік,
розразунково-графічна
робота, модульна

комп’ютерного
контрольна робота
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, cамостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи, графічні
роботи
Основи типологічного Методи та технології
аналізу в архітектурі
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
залік

Організація
будівництва

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, самостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, іспит

Економіка
архітектурного
проектування

Технології натурних
обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
розповідь, пояснення,
консультація, самостійна
робота з навчальнометодичною літературою,
практичні роботи

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних, тестування,
модульна контрольна
робота, іспит

Конструктивні
рішення в
безбар'єрному
середовищі

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, залік

Практикум з
архітектурного
проектування
(сакральна
архітектура)

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; технології
натурних обстежень об’єктів
архітектури та
містобудування, бесіда,
розповідь, пояснення,
консультація, дискусія,
cамостійна робота з
навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік

демонстрування,
ілюстрування
Основи ландшафтної
архітектури

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота; залік

Основи
містобудування

Методи та технології
архітектурно-містобудівного
проєктування; методи
логічного, графічного,
комп’ютерного
моделювання об’єктів
архітектури та
містобудування, лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
тестування; модульна
контрольна робота, залік

Синтез візуальних
видів мистецтва і
архітектури

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснення, консультація,
дискусія, cамостійна робота
з навчально-методичною
літературою, практичні
роботи, графічні роботи,
демонстрування,
ілюстрування

Усне опитування; письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
модульна контрольна
робота, тестування; залік

