
Освітня програма: «Архітектура будівель і споруд» зі 

спеціальності № 191 «Архітектура та містобудування» 
 
 

1 - Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу 

Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича, факультет архітектури, будівництва та 

декоративно-прикладного мистецтва,  

кафедра містобудування та урбаністики 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 
мовою оригіналу 

Перший (бакалаврський) рівень 

Архітектор. 

 Спеціальність 191 «Архітектура та   містобудування» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 
програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 4 роки. 

Наявність 

акредитації 

Організація, що надала акредитацію: Міністерство освіти і 

науки України; 

Термін дії сертифікату до 1 липня 2021 р. 

Сертифікат про акредитацію: серія НД-ІІ №2588465, 

Наказ Міністерства Освіти і науки України від 01.11.2010 
№2035-Л 

Цикл/рівень НРК України-6 рівень, FQ-EHEA- одиничний цикл, EQF 
LLL – 6 рівень 

Передумови Наявність атестату про повну загальну середню освіту 

Мова(и) 
викладання 

Українська. 

Термін дії 

освітньої 
програми 

2017-2020 р. 

 

 

Фахівці освітнього рівня магістра "Архітектура та містобудування" володіють 

такими знаннями та вміннями: 

 сучасні знання у галузі моделювання архітектурних об’єктів, засобів 

архітектурної, інженерної та комп’ютерної графіки; 

 базові знання про загальні поняття та правила нормативно-технічної бази 

архітектурного проектування, правила виконання робочої проектної 

документації; 

 удосконалення знань з історії розвитку світової та української архітектури і 

мистецтва; 

 уявлення про сучасні принципи і норми зонування, планування, розробки 

об’ємно-просторової структури, конструктивної схеми та художнього образу 

архітектурних об’єктів; 

 базові знання і навички для здійснення самостійного планування і організації 

проектної, архітектурної та дизайнерської діяльності. 



  Застосування знань і навичок: 

 володіння сучасними комп’ютерними програмами, системами та технологіями 

для створення й обробки двовимірних зображень (Adobe PhotoShop, CorelDraw, 

Paint), тривимірних архітектурних об’єктів (ArchiCAD, AvtoCAD, 3D max); 

 здатність застосовувати естетичні принципи та композиційні закони 

формоутворення; 

 володіння спеціалізованими креслярськими та графічними приладами, 

художніми матеріалами; 

 здатність володіти професійними знаннями в області розробки ескізних, робочих 

проектів архітектурних об’єктів різного типу, дизайну архітектурного 

середовища, інтер’єрів та екстер’єрів будівель; 

 здатність виконувати розрахунково-графічну частину з усіх розділів 

архітектурного проектування, виготовляти креслення, користуючись сучасними 

методами архітектурного проектування та засобами програмного забезпечення 

(ArchiCAD, AvtoCAD, 3D max) , макет об’єкту, розробляти окремі вузли та 

архітектурні деталі. 

  Формування суджень: 

 здатність до письмової, усної та візуальної презентації наукового та практичного 

матеріалу; 

 здатність до формулювання основного змісту, ідеї об’єкту, що розробляється; 

 здатність вести професійний діалог, дискусію, володіння професійною 

термінологією; 

 вміння аргументувати і доводити переваги окремих технічних, архітектурних 

планувальних просторових рішень. 

 

2. Перелік компонентів освітньо-професійної/наукової програми 

Перелік компонентів ОП 

 

Код н/д Освітні Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна 

Кількість 

кредитів / 

семестр 

Форма 

підсумок 

контрол

ю 

1 2 3 4 

Обов'язкові компоненти ОП 

ЗПО1 Актуальні питання історія та культури 

України 

5 екзамен 

ЗПО2 Архітектурне проектування 35      КП 

ЗПО3 Рисунок, живопис, скульптура 21 екзамен,      
залік 

ЗПО4 Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 

3 екзамен 

ЗПО5 Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)  

6 екзамен, 
залік 



 

 

ЗПО6 Вища математика 4 екзамен 

ЗПО7 Будівельна фізика 4 екзамен 

ЗПО8 Основи охорони праці 3 екзамен 

ЗПО9 Психологія 4 залік 

ППО1 Архітектурне проектування практикум 
(макетування) 

6 залік 

ППО2 Історія архітектури і містобудування 9 екзамен, 
залік 

ППО3 Основи геодезії 3 екзамен 

ППО4 Конструкції будівель і споруд 12 екзамен, 
залік 

ППО5 Композиція та формоутворення 6 екзамен 
залік, 

ППО6 Історія української культури та мистецтва 3   залік 

ППО7 Історія мистецтв 4 екзамен, 
залік 

ППО8 Теоретичні та методичні основи основи 
архітектурного проектування 

10 екзамен 

ППО9 Технологія будівництва 3 залік 

ППО10 Будівельний практикум: оздоблювальні 
роботи з ефективних сучасних матеріалів 

4 Залік 

ППО11 Інженерне обладнання будівель 3 екзамен 

ППО12 Інженерний благоустрій населених міст 3 екзамен 

ППО13 Професійна іноземна мова (Друга іноземна 
мова) 

3 залік 

ОК14 Обмірно-геодезична 3 захист 

ОК15 Ознайомча та рисувально-живописна 3 захист 

ОК16 Будівельно-технологічна 3 захист 

ОК17 Проектна 3 захист 

ОК18 Випускова кваліфікаційна робота 12 захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 178 кредитів 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибіркові компоненти ОП 

ЗПВ1 Фізичне виховання/Організація та обробка 

електронної інформації 2 сем. 

3 залік 

ЗПВ2 Фізична культура І / Організація та обробка 

електронної інформації (2 сем.) 

3 залік 

ЗПВ3 Філософія / Релігієзнавство 4 екзамен 

ЗПВ4 Основи екології/Захист навколишнього 
середовища 

3 залік 

ЗПВ5 Соціологія/Правознавство 3 залік 

ЗПВ6 Економіка архітектурного 
проектування/Основи економіки 
будівництва 

3 залік 

ППВ1 Система автоматизованого проектування  в 

архітектурі/САП (програмне забезпечення 

Allplan) в архітектурі 

4 екзамен 

ППВ2 Нарисна геометрія (архітектурна графіка) / 

Нарисна геометрія та будівельне креслення 

12 екзамен 

ППВ3 Матеріалознавство / Будівельне 

матеріалознавство 

6 екзамен, 
залік 

ППВ4 Основи теорії споруд / Типологія будівель і 

споруд 

6 екзамен, 
залік 

ППВ5 Комп'ютерний практикум / Архітектурне 

проектування з використанням 

комп'ютерних систем 

4 екзамен 

ППВ6 Регіональна архітектура Буковини / 
Архітектурні традиції Україн 

3 залік 

ППВ7 Менеджмент та організація будівництва / 

Ціноутворення в будівництві 

3 залік 

ППВ8 Дисципліна профілізації в напрямку 

(реставрація) / Дисципліна профілізації в 

напрямку (реконструкція) 

5 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент ОП: 62 кредити 

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 кредитів 



Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 191 

"Архітектура та містобудування" проводиться у формі захисту 

кваліфікаційної роботи (проекту) та завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавр із 

присвоєнням кваліфікації: Архітектор. Спеціальність 191 «Архітектура та 

містобудування»



 


