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ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-професійна програма для підготовки фахівців другого (магіс-

терського) рівня вищої освіти зі спеціальності 191 "Архітектура та містобу-

дування" розроблена відповідно до Закону України "Про вищу освіту" від 

01.07.2014 р. № 1556-VII, Постанов Кабінету Міністрів України від 

23.11.2011 р. № 1341 "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій" 

від 30.12.2015 р. № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти", Методичних рекомендацій "Розроблен-

ня освітніх програм" (2014 р.). 

Освітньо-професійна програма визначає передумови доступу до навчан-

ня, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), необхідний для 

здобуття освітнього ступеню магістра, перелік загальних та спеціальних (фа-

хових) компетентностей, нормативний та вибірковий зміст підготовки фахів-

ця, сформульований у термінах й результатах навчання, форми атестації здо-

бувачів вищої освіти, вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечен-

ня якості вищої освіти та вимоги до контролю якості вищої освіти. 

 

Освітньо-професійна програма розроблено робочою групою у складі: 

1. Коротун І.В. – член методичної ради ФАБДПМ, завідуюча кафедри 

архітектури та збереження всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, доктор архітек-

тури; 

2. Фодчук І.М. – декан факультету архітектури, будівництва та декора-

тивно-прикладного мистецтва (ФАБДПМ), голова вченої ради ФАБДПМ, до-

ктор фіз.-мат. наук, професор; 

3. Хілько І.О. – член методичної ради ФАБДПМ, завідуючий кафедри 

містобудування та урбаністики, кандидат педагогічних наук; 

4. Малина В.В., професор кафедри декоративно-прикладного та образо-

творчого мистецтва, доктор мистецтвознавства. 

 

 

Програму відредаговано у відповідності до Наказу"Про затвердження Положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти» №977 від 11.07.2019 та рішення Національного агентства із забезпечення яко-

сті вищої освіти, протокол від 29 серпня 2019 р. № 9 щодо самооцінювання освітніх 

програм. 
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Сфера застосування 
 

Освітньо-професійна програма "Архітектура та містобудування " є га-

лузевим нормативним документом Чернівецького національного університе-

ту імені Юрія Федьковича (ЧНУ) і регламентує: 

• Нормативну частину змісту навчання у залікових одиницях, засвоєння 

яких забезпечує необхідні компетентності, відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики; 

• Перелік рекомендованих навчальних дисциплін і практик – обов’язкових 

та вибіркових компонентів; 

• Нормативний термін навчання за очною формою навчання; 

• Навчальні та методичні вимоги до підготовки магістрів у галузі 19 "Архі-

тектура та будівництво" спеціальності 191 "Архітектура та містобудування" 

за освітньо-професійною програмою ОПП "Архітектура та містобудування"; 

• Питання контролю результатів освітньої діяльності; 

• Проведення навчального процесу в умовах збільшення частки самостійної 

роботи, актуальності дистанційних та вибіркових курсів; 

• Отримання результатів навчання, що відповідають вимогам національної 

рамки кваліфікацій для другого (магістерського) рівня освіти; 
• Можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема, 

через індивідуальний вибір здобувачами навчальних дисциплін у межах 

освітнього законодавства; 

• Можливість отримати під час навчання  певних соціальних навичок (soft 

skills); 

• Визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти за 

умов академічної мобільності; 

• Оновлення навчальних дисциплін, урахування вимог та побажань керівни-

ків виробництва при створенні альтернативних, варіативних дисциплін; 

• Академічну та професійну кваліфікацію викладачів, задіяних в навчаль-

ному процесі за освітньою програмою.  

 

ОПП "Архітектура та містобудування" використовується: 

- викладачами ЧНУ при складанні навчальних планів, робочих навчальних 

планів, програм стажування, індивідуальних завдань, при визначенні інфор-

маційної бази для формування засобів діагностики; 

- здобувачами освіти бакалаврського рівня спеціальності 191 "Архітектура 

та містобудування" за ОПП "Архітектура та містобудування" при виборі 

плану навчання, формуванні та виконанні індивідуальних планів; 

- екзаменаційною комісією спеціальності 191 "Архітектура та містобуду-

вання" та приймальною комісією ЧНУ;  

- при інспектуванні та акредитації освітньої діяльності ЧНУ; 

- стейкхолдерами, зацікавленими в отриманні знань, компетентностей та 

кваліфікації у відповідності до цієї програми. 
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Нормативні посилання 
 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів: 

1.  Закон"Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

2. Закон"Про освіту» - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

3. Національний класифікатор України:"Класифікатор професій» 

ДК 003:2010. - К. : Видавництво"Соцінформ», 2010. 

4. Національна рамка кваліфікацій (редакція постанови КМУ № 519 від 

25.06.2020р) - http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#n10. 

5. Перелік галузей знань і спеціальностей -

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-n. 

6. Лист МОН України від 28.04.2017 № 1/9-239. 

 

Додаткові інформаційні джерела 
1. TUNING - http://www.unideusto.org/tuningeu/. 

2. ISCED (Міжнародна стандартна класифікація освіти, МСКО) 

2011 -http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-

standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf; 

http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-

isced. 

3. ISCED-F (Міжнародна стандартна класифікація освіти - Галузі, МСКО-Г) 

2013 - http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-

classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-

descriptions-2015-en.pdf. 

4. ESG 2015 (Стандарти та рекомендації із забезпечення якості в ЄПВО) -

https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf 

5. EQF 2017 (Європейська рамка кваліфікацій) - 

https://publications.europa.eu/en/ publication-detail/-/publication/ceead970-

518f-11e7- a5ca-01aa75ed71a1/language-en; 

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page. 

6. QF EHEA 2018 (Рамка кваліфікацій ЄПВО) - http://www.ehea.info/ Up-

load/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Communique_Appen 

dixIII_952778.pdf. 

7. Положення"Про організацію освітнього процесу в Чернівецькому на-

ціональному університеті імені Юрія Федьковича". 
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Терміни та визначення 
Автономність і відповідальність - здатність самостійно виконувати завдан-

ня, розв’язувати задачі і вирішувати проблеми та відповідати за результати 

своєї діяльності; 

Академічна мобільність – можливість навчатися, викладати, стажуватись чи 

проводити наукову діяльність у іншому вищому навчальному закладі (нау-

ковій установці) на території України чи поза її межами без відрахування чи 

звільнення з основного місця навчання чи роботи. 

Академічна свобода - самостійність і незалежність учасників освітнього 

процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи сло-

ва, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднен-

ня і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обме-

жень, установлених законом. 

Вища освіта - сукупність систематизованих знань, умінь і практичних на-

вичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якос-

тей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у закла-

ді вищої освіти (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною ква-

ліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 

повної загальної середньої освіти 

Дистанційна форма здобуття освіти - індивідуалізований процес здобуття 

освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддале-

них один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому сере-

довищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інфор-

маційно-комунікаційних технологій. 

Дуальна форма здобуття освіти - спосіб здобуття освіти, що передбачає по-

єднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на 

підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, 

як правило, на основі договору. Дуальна освіта ґрунтується на таких формах 

організації освітнього процесу, що поєднують, з одного боку, навчання на 

території та за правилами ЗВО, а з іншого – безпосередньо на робочому міс-

ці: на виробництві, в установі, організації, або"в полі". Передбачає активну 

участь працедавців, насамперед у наданні можливостей здобувачам вищої 

освіти опановувати практичні навички, залученні викладачів-практиків, роз-

витку матеріально-технічної бази ЗВО, розробці нових методичних підходів. 

Дуальна освіта має на меті розвивати у здобувачів вищої освіти практичне 

розуміння особливостей своєї професії, адаптувати освітній процес у ЗВО до 

вимог ринку праці. 

Індивідуальна освітня траєкторія - персональний шлях реалізації особисті-

сного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здіб-

ностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на 

виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів осві-

тньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дис-

циплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освіт-
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ня траєкторія в закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний 

навчальний план. 

Індивідуальний навчальний план - документ, що визначає послідовність, фор-

му і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої про-

грами з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та розроб-

ляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності необ-

хідних для цього ресурсів. 

Інтегральні компетенції - здатність розв’язувати складні спеціалізовані за-

дачі та практичні проблеми з будівництві та цивільній інженерії у професій-

ній діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та не-

визначеністю умов. 

Інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби навчання, у яких 

системно викладено основи знань з певної дисципліни на рівні сучасних до-

сягнень науки і культури, опора для самоосвіти і самонавчання (підручники; 

навчальні посібники, навчально-наочні посібники, навчально-методичні по-

сібники, конспекти лекцій, хрестоматії, словники, енциклопедії, довідники 

тощо). 

Кваліфікаційний рівень - структурна одиниця Національної рамки кваліфіка-

цій, що визначається певною сукупністю компетентностей (результатів на-

вчання), які є характерними для кваліфікацій відповідного рівня. 

Кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, 

коли уповноважений компетентний орган установив, що особа досягла ком-

петентностей (результатів навчання) за заданими стандартами. 

Компетентність - динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів ми-

слення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність 

особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу на-

вчальну діяльність. Компетентність/компетентності (за НРК) – здатність 

особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, 

розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості; 

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального наванта-

ження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очі-

куваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 

годин. 

Магістр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та 

присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного вико-

нання здобувачем умов освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 

90 кредитів ЄКТС. 

Модульний контроль – оцінювання ступеню досягнення студентом заплано-

ваного рівня сформованості компетентностей за видами навчальних занять. 

Силабус – документ, в якому роз’яснюється взаємна відповідальність викла-

дача і здобувача (студента). В ньому представляються процедури (у т.ч. сто-

совно deadlines і принципів оцінювання), політики (включно з політикою 
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академічної доброчесності) і зміст курсу, а також календар його виконання. 

В силабусі мають бути озвучені вимірювані цілі, які викладач ставить перед 

своєю дисципліною. Здобувач (студент) має зрозуміти, чого він/вона зможе 

навчитися, чим саме може бути корисним цей курс. Силабус окреслює кон-

цептуальний перехід від"здобування знань" і"одержання практичних нави-

чок" до компетентностей, які може засвоїти студент, вивчаючи цей курс. Си-

лабус включає в себе анотацію курсу, мету (компетентності), перелік тем, 

матеріали для читання, правила стосовно зарахування пропущених занять. 

На відміну від робочого тематичного, силабус створюється для студента. 

Стандарт вищої освіти - це сукупність вимог до освітніх програм вищої 

освіти, які є спільними для всіх освітніх програм у межах певного рівня ви-

щої освіти та спеціальності. 

Спеціалізація - складова спеціальності, що визначається вищим навчальним 

закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо -професійну чи 

освітньо - наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної 

освіти. 

Студентоцентрований підхід (student-centeredapproach)- розглядає здобува-

ча вищої освіти як суб’єкта з власними унікальними інтересами, потребами і 

досвідом, спроможного бути самостійним і відповідальним учасником освіт-

нього процесу. Протилежністю цього підходу є парадигма студента як 

об’єкта навчання, не спроможного на повноцінну агентність, а відтак такого, 

що потребує виховання і догляду. У цій парадигмі заклад вищої освіти вирі-

шує, що і як мають вчити студенти. Студентоцентрований підхід передбачає 

взаємоповагу між студентом і викладачем, реальну вибірковість дисциплін, 

участь студентів у системі внутрішнього забезпечення якості ЗВО та проце-

сах акредитації освітніх програм,  наявність процедур реагування  на студе-

нтські скарги та ін. Посилюється роль викладача. Він не лише читає лекції, а 

й організовує інтерактивне спілкування, сприяє особистісному розвитку сту-

дентів, формує атмосферу взаєморозуміння і довіри. 

Стейкхолдер – будь-яка особа або група осіб, що є об’єктом або суб’єктом 

діяльності організації через її продукцію, політику або виробничі процеси. 

Уміння/навички – здатність застосовувати знання для виконання завдань та 

розв’язання проблем. Уміння/навички поділяються на когнітивні (що вклю-

чають логічне, інтуїтивне та творче мислення) і практичні (що включають 

ручну вправність, застосування практичних способів (методів), матеріалів, 

знарядь та інструментів). 

Soft skills ("м’які навички","соціальні навички","навички успішності") дозво-

ляють випускникам ЗВО бути успішними на своєму робочому місці. До soft 

skills зараховують навички комунікації, лідерство, здатність брати на себе 

відповідальність, працювати в критичних умовах, вміння полагоджувати 

конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом, розуміння важли-

вості deadline (вчасного виконання поставлених завдань), здатність логічно і 

критично мислити, самостійно приймати рішення, креативність і т.ін. 

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.  У галузі вищої 
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освіти рішення про розробку комплексної системи кваліфікацій було прийн-

ято на конференції міністрів освіти країн – учасниць Болонського процесу 

(Берлін, вересень 2003 р.). Далі, на конференції міністрів освіти в Бергені 

(2005 р.) було затверджено Рамку кваліфікацій Європейського простору ви-

щої освіти (Framework for Qualifications of the European Higher Education 

Area, FQ-EHEA). Основою метарамки FQ-EHEA є дублінська модель універ-

сальних описів типових результатів навчання (Dublin Descriptor). Дублінські  

дескриптори описують кваліфікації трьох циклів вищої освіти у термінах 

компетентностей: – знання та розуміння; – застосування знань (тобто умін-

ня); – формулювання суджень; – комунікативні уміння; – здатність до само-

стійного навчання. У Бергенському комюніке були поставлені завдання що-

до розроблення національних рамок кваліфікацій, сумісних з узагальненою 

рамкою FQ-EHEA. Одночасно з FQ-EHEA в рамках Копенгагенського про-

цесу на основі широкомасштабних досліджень, узагальнення практики й на-

робітків у різних країнах Європейського Союзу розроблялася так звана Єв-

ропейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя (European Quali-

fications Framework for Lifelong Learning, EQF-LLL). Європейська рамка ква-

ліфікацій (ЄРК) представляє собою 8-рівневу рамкову конструкцію кваліфі-

каційних рівнів, що описуються за результатами навчання на основі вимог 

до: знань; умінь; широких компетентностей, що описуються у термінах від-

повідальності й автономності. 

Фрагмент ЄРК щодо шостого, сьомого та восьмого рівнів відповідають бака-

лаврському і магістерському рівням, а також рівню доктора філософії. Євро-

парламент, ухваливши у 2008 році метарамку ЕQF-LLL, прийняв рішення, 

відповідно до якого з 2012 року всі сертифікати і дипломи випускників будь-

яких освітніх закладів країн  Євросоюзу повинні містити  інформацію про 

відповідність певному рівню метарамки ЕQF-LLL. 

У відповідності до Рамки кваліфікацій для європейського простору вищої 

освіти (QF-EHEA) програмні результати навчання повинні бути такими, щоб 

надати Здобувачеві: 

а)знання і розуміння, як Забезпечення основи або можливості для оригіналь-

ності в розробках, у застосуванні ідей, зокрема, в контексті наукового дослі-

дження; 

в) застосування знань як Здатності вирішення проблем у новій або незнайо-

мій ситуації в широкому (багатогалузевому, багато дисциплінарному) кон-

тексті; 

г) здатність формування суджень як Здатність інтегрувати знання та 

розв’язувати складні питання, формулювати судження за умов недостатньої 

інформації; 

д) комунікація як Здатність робити свої висновки та розумно їх обґрунтову-

вати (в обмежених рамках) для фахової та не фахової аудиторії (в монолозі); 

е) уміння навчатися. Уміння навчатися значною мірою самостійно (self-

directed) або автономно. 
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Якість вищої освіти - відповідність умов провадження освітньої діяльності 

та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, 

професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потре-

бам заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійс-

нення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості. 

 

 
Позначення та скорочення: 

ОПП – освітньо-професійна програма; ЗВО – заклад вищої освіти; НРК – 

Національна рамка кваліфікацій; ЗК – загальні компетентності; ФК – фахові 

компетентності; СФК – спеціальні фахові компетентності. 
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1. Профіль освітньої-професійної програми 

 "Архітектура та містобудування" 

зі спеціальності 191 "Архітектура та містобудування" 

спеціалізації "Архітектура та містобудування" 

 
 

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого на-

вчального закладу та стру-

ктурного підрозділу 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федь-

ковича, факультет архітектури, будівництва та декоратив-

но-прикладного мистецтва, кафедра архітектури та збере-

ження всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації  

Другий (магістерський) рівень. 

Магістр архітектури та містобудування (Архітектура буді-

вель і споруд)  

Офіційна назва освітньо-

професійної програми 

Архітектура та містобудування . 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра – одиничний, термін навчання 1 рік 4 мі-

сяця, обсяг освітньої програми – 90 кредитів ЄКТС. 

Наявність акредитації Організація, що надала акредитацію: Міністерство освіти і 

науки України; 

Сертифікат про акредитацію: серія НД-ІV №2554927,  

Наказ МОНмолодьспорт України від 01.06.2012 №2117-Л 

Термін дії сертифікату до 1 липня 2021 р. 

Форма навчання Очна (денна, вечірня) 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень,  

FQ-EHEA - другий цикл, 

EQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра. 

Умови вступу визначаються Правилами прийому до Черні-

вецького національного університету імені Юрія Федькови-

ча, затвердженими Вченою радою ЧНУ. 

Мова викладання українська 

Термін дії освітньої про-

грами 

5 років  

Академічні права випуск-

ників 
Мають право продовжити навчання за освітньо-

професійною програмою доктора філософії; набувати дода-

ткові кваліфікації в системі післядипломної освіти. 

Інтернет-адреса постійно-

го розміщення опису 

освітньої програми 

http://arhibud.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/04ed_pr/arch/pageMag_arh 

2 - Мета і цілі освітньої програми 

Забезпечити підготовку фахівців у сфері архітектури та містобудування шляхом здобуття 

ними компетентностей, достатніх для розроблення архітектурної частини комплексних 

проектів об'єктів різного призначення, для роботи у сфері місцевого самоуправління; для 

здійснення наукових досліджень та викладання у ЗВО відповідної галузі.  

Цілі програми: 

- здійснення освітнього процесу на принципах прозорості, конкурентності та академічної 

доброчесності; 

- забезпечення пріоритетності студентоцентрованого навчання як основи освітнього 
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процесу; 

- забезпечення розвитку системи дистанційного навчання та розширення доступу до які-

сної освіти особам з особливими освітніми потребами; 

- розвиток  інноваційно-дослідницького, міждисциплінарного  характеру навчання; 

- співпраця з професійними об'єднаннями щодо працевлаштування випускників. 

3 - Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область 

(галузь знань,  

спеціальність, 

спеціалізація 

(за наявності)) 

Галузь знань 19 "Архітектура та будівництво". 

Спеціальності 191 "Архітектура та містобудування".  

Об'єкти вивчення та діяльності: 

об'єкти архітектури та містобудування - будинки і споруди 

житлово-цивільного, комунального, промислового та іншо-

го призначення; їх інтер'єри та обладнання; архітектурно- 

містобудівні комплекси; об'єкти благоустрою, садово-

паркової та ландшафтної архітектури, монументального і 

декоративно-прикладного мистецтва; території (частини те-

риторій) адміністративно-територіальних одиниць і населе-

них пунктів; реконструкція та реставрація об'єктів архітек-

тури та містобудування, а також діяльність щодо їх ство-

рення. Наукова складова орієнтована на розвиток знань і 

навичок з застосуванням досліджень в галузі архітектури та 

містобудування.  

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв'язувати 

складні задачі і проблеми у сферах містобудування та архі-

тектури. 

Теоретичний зміст предметної області: поняття та прин-

ципи архітектурно-містобудівної діяльності; основи теорії 

та історії архітектури, містобудування, мистецтва; теорети-

чні основи архітектурного проєктування; основи конструк-

тивного, інженерного, технологічного, економічного розді-

лів архітектурно-містобудівних проєктів. Освітньо-

професійна програма включає компоненти, які поглиблю-

ють дослідницькі й комунікаційні компетентності, основи 

педагогіки, знання іноземних мов, а також поглиблюють 

знання спеціальних розділів фахових дисциплін. 

Методи, засоби та технології: 

методи та технології архітектурно-містобудівного проєкту-

вання; методи логічного, графічного, комп'ютерного моде-

лювання об'єктів архітектури та містобудування; макету-

вання; технології натурних обстежень об'єктів архітектури 

та містобудування, засоби архітектурно-будівельного конт-

ролю, а також авторського, технічного нагляду.  

Інструменти та обладнання: 

матеріали та обладнання для розроблення архітектурно-

містобудівної документації, комп'ютерні програмні компле-

кси, вимірювальне та діагностичне обладнання для натур-

них обстежень. 

Орієнтація освітньої про-

грами 

Освітньо-професійна. 

Основна орієнтованість програми - прикладна. 
 

Основний фокус освітньої 

програми 

Орієнтація на розвиток знань і компетентностей у сфері ар-

хітектури та містобудування, на поглиблене вдосконалення 

навичок у сфері комплексного проектування, будівництва, 
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планування територій, управління розвитком територій, до-

сліджень у галузі. Ступінь магістра в галузі архітектури фо-

рмує проектний підхід у вирішенні усіх видів завдань, пе-

редбачає також розвиток загальних компетентностей з 

управління, права, дослідження, технологій, екології, соціа-

льних наук. 

Особливості програми Програма включає навчальні компоненти, які поглиблюють 

знання спеціальних розділів професійно -орієнтованих дис-

циплін і тим самим забезпечують можливість засвоєння 

складніших програм для керівників та дослідників. 

Освітньо-професійна програма спрямована на досягнення 

двох провідних цілей архітектурної освіти: (а) підготовка 

компетентних, творчих, критично мислячих, етично орієн-

тованих фахових проектувальників у галузі будівництва; (б) 

підготовка громадян світу, інтелектуально зрілих, екологіч-

но- та соціально відповідальних. 

4 - Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаш-

тування 

У сферах містобудування, архітектури та будівництва. За 

національним класифікатором України"Класифікатор про-

фесій ДК 003:2010":  

Види економічної діяльності у сфері архітектури - К.74.20.1 

(код 71.11);  

управління на рівні районів, міст, внутрішньоміських райо-

нів - L.75.11.4;  

науки, освіти -М.80.21.  

Фахівець здатний виконувати професійну роботу: архітек-

тор та планувальник міст - 2141.2;  

професіонал державної служби (управління архітектури в 

місцевих держадміністраціях) - 2419.3;  

і може займати певні посади: архітектор ІІ категорії; спеціа-

ліст (державний службовець місцевої державної адміністра-

ції). 

Професії та професійні назви робіт згідно International Stan-

dard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):  

(керівник проектів та досліджень) 12 Administrative and 

commercial managers → 122 Sales and development managers 

→ 1223 Research and development managers. (проектуваль-

ник-професіонал)  

21 Science and Engineering Professionals → 216 Architects, 

Planners, Surveyors and Designers → 2161 Building Architects 

2162 Landscape Architects 

2164 Town Planners. (викладач ЗВО)  

23 Teaching professionals → 2310 University and higher educa-

tion teachers. 

Підвищення професійного рівня можливе за допомогою 

відповідної професійної атестації. 

Подальше навчання Випускники мають право на освоєння програм доктора фі-

лософії. Можливість навчання за програмою третього циклу 

FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 9 рівня HPK України 

Стажування як у вітчизняних, так і в зарубіжних університе-
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тах і компаніях. Участь у програмах навчання продовж всьо-

го життя. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, що передбачає: 

- заохочення здобувачів вищої освіти до ролі автоном-

них і відповідальних суб'єктів освітнього процесу; 

- створення освітнього середовища, орієнтованого на за-

доволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, зок-

рема надання можливостей для формування індивідуальної 

освітньої траєкторії; 

- побудову освітнього процесу на засадах взаємної по-

ваги і партнерства між учасниками освітнього процесу. 

Оцінювання Оцінювання знань та практичних умінь студентів здійсню-

ється в університеті у відповідності до Положення про конт-

роль і систему оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти у Чернівецькому національному університеті 

імені Юрія Федьковича. 

Система оцінювання якості підготовки студентів включає: 

вхідний, поточний, семестровий, підсумковий, ректорський 

контроль та атестацію здобувачів вищої освіти. 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінар-

ських занять і оцінюється сумою набраних балів. Основна 

мета поточного контролю - забезпечення зворотного зв’язку 

між науково-педагогічними працівниками та студентами у 

процесі навчання, забезпечення управління навчальною мо-

тивацією студентів. Поточний контроль проводиться у фор-

мі усного опитування або письмового експрес-контролю. 

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі 

іспиту, чи заліку (диференційного), визначених навчальним 

планом у терміни, передбачені графіком навчального про-

цесу, та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робо-

чою програмою дисципліни. 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

публічного захисту атестаційної магістерської роботи. 

Магістерська робота виконується студентом самостійно під 

керівництвом викладача на базі теоретичних знань і прак-

тичних навичок, отриманих протягом усього терміну на-

вчання.  

Обсяг та структура роботи встановлюється вищим навчаль-

ним закладом. Робота повинна перевірятися на наявність 

плагіату згідно з процедурою, визначеною системою забез-

печення вищим навчальним закладом якості освітньої дія-

льності та якості вищої освіти. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна  
компетентність (ІК) 

ІК. Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у архі-

тектурно-містобудівній галузі, що передбачає проектну ді-

яльність, міждисциплінарну комунікацію, управлінську ді-

яльність, дослідження та здійснення інновацій, що характе-

ризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні  ЗК01. Здатність до образного креативного абстрактного ми-
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компетентності (ЗК) 

 

слення, аналізу і синтезу, узагальнень, формалізації проце-

сів і явищ. 

ЗК02. Здатність до генерування нових ідей на основі ви-

вчення існуючого досвіду або інноваційного пошуку, інтуї-

ції та прогностики. 

ЗК03. Здатність до критичного осмислення явищ і виявлен-

ня істотних тенденцій їх трансформацій. 

ЗК04. Здатність матеріалізувати ідеї, практично застосову-

вати теоретичні знання. 

ЗК05.Здатність вільного спілкування українською та інозе-

мною мовою на загальному та професійному рівні. 

ЗК06. Здатність адекватно розуміти співвідношення глоба-

льного, національного в розвитку національної культури, 

архітектури, мистецтва. 

ЗК07. Здатність дотримуватися етичних норм і правил по-

ведінки в соціумі, правил професійної етики. 

ЗК08. Здатність до охорони навколишнього культурно-

предметного та природного довкілля, працювати безпечно. 

ЗК09. Здатність накопичувати інноваційні знання, володіти 

сучасними інформаційними технологіями. 

ЗК10. Здатність працювати автономно, а також в команді на 

основі міжособистісної взаємодії щодо досягнення спільної 

мети. 

ЗК11. Здатність до усвідомлення відповідальності за прийн-

яті рішення, бути самокритичним в побуті та професійній 

діяльності. 

ЗК12. Здатність до педагогічної діяльності, організації та 

здійснення освітнього процесу, навчання, розвитку і профе-

сійної підготовки студентів до відповідного виду діяльності. 

Спеціальні (фахові) компе-

тентності 

(СК) 

СК01. Здатність збирати, накопичувати і використовувати 

наукову теоретично-практичну інформацію законодавчих 

документів, державних будівельних норм і правил у сфері 

архітектури, містобудування, дизайну, ландшафтного прое-

ктування та проведення реконструкційних і реставраційних 

робіт. 

СК02. Здатність до розуміння та розвитку теорії архітектури 

та містобудування, прогностики, еволюції архітектури, зв'я-

зку архітектури з соціальними процесами, розумінням тео-

ретичних засад наукової, творчої, викладацької діяльності. 

СК03. Здатність до розуміння теорії містобудування: фор-

мування систем розселення, районного планування, урбані-

стики, структури генерального плану, економіки містобуді-

вних систем, благоустрою та інженерному обладнанню те-

риторій, реновації територій, естетики архітектурно-

містобудівного середовища. 

СК04. Здатність до розуміння теоретичних і практичних за-

сад проектування житлових, громадських, промислових та 

інноваційних типологічних груп будівель і споруд, їх конс-

труктивної основи, методів досягнення раціонального архі-

тектурного планувального, об'ємно-просторового рішення, 

енергоефективності, гармонізації з довкіллям. 

СК05. Здатність до розуміння теорії дизайну архітектурного 
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середовища на основі гармонізації об’єктів архітектури і 

предметного середовища, розуміння теорії універсального 

дизайну, теорії інтер’єру. 

СК06. Здатність до розуміння теорії реконструкції, рестав-

рації об'єктів архітектури, розробки планів комплексної ре-

конструкції будівель і споруд, реставрації пам'яток архітек-

тури, реновації, ревіталізації архітектурних об'єктів, рекон-

струкції історичної забудови, технологічних, правових пи-

тань реконструкції, реставрації. 

СК07. Здатність до розуміння теорії ландшафтної архітек-

тури: знання законодавства в сфері садово-паркового мис-

тецтва, ландшафтної архітектури, здатність до проектуван-

ня ландшафтно - рекреаційних, туристично-рекреаційних 

систем, ландшафтних композицій, збереження, відновлення 

культурних, природних ландшафтів. 

СК08. Володіння засобами проектного моделювання вико-

нання технічних зображень методами і прийомами худож-

ньої і комп'ютерної графіки для використання в науково-

теоретичному дослідженні архітектурно-дизайнерському і 

ландшафтному проектуванні, а також в проектах реконст-

рукції і реставрації пам'яток історичного, прогностичного та 

існуючого архітектурного, містобудівного і ландшафтного 

середовища. 

СК09. Знання і розуміння теоретико-практичних методоло-

гічних основ концептуального експериментального архітек-

турного проектування, основ типології будівель і споруд, 

містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних 

об'єктів. 

СК10. Здатність розробляти науково-теоретичні програми 

архітектурно-художніх, функціональних, об'ємно-

планувальних та конструктивних концептуально-

експериментальних рішень, а також виконувати креслення, 

готувати пояснювальні записки до архітектурно-

містобудівних концептуальних експериментальних проек-

тів, проектів реконструкції і реставрації існуючих об'єктів. 

СК11. Здатність до участі в підготовці архітектурно-

планувальних завдань на концептуальне експериментальне 

проектування, в організації процесу розробки стратеги здій-

снення прогностичних концептуальних експериментальних 

архітектурно-містобудівних, архітектурно-середовищних і 

ландшафтних проектів, проектів реконструкції і реставрації. 

СК12. Здатність до участі у творчому науковому теоретич-

но-практичному співробітництві із фахівцями суміжних гу-

манітарно інженерно-технічних спеціальностей, з економіс-

тами, замовниками і управлінцями при розробці, узгодженні 

і публічному обговоренні архітектурних концептуальних 

експериментальних наукових проектів, моделей і пропози-

цій з реконструкції та реставрації.  

СК13. Знання і розуміння особливостей використання різ-

них інноваційних типів конструктивних та інженерних сис-

тем і мереж, та елементів, їх розрахунків в архітектурно-

містобудівному концептуальному, експериментальному 
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проектуванні та моделюванні. 

СК14. Знання та розуміння особливостей виробництва і ви-

користання сучасних будівельних матеріалів і технологій 

при прийнятті концептуальних, експериментальних прогно-

стичних проектних рішень щодо оздоблення екстер'єрів та 

інтер'єрів будівель і споруд, малих архітектурних форм про-

ектах благоустрою міських і ландшафтних територій, кон-

цептуальних проектах реконструкції та реставрації історич-

них і сучасних пам'яток архітектури і містобудування. 
СК15. Здатність до оформлення наукової, технічної доку-

ментації, використання засобів комп'ютерної візуалізації, 

виготовлення макетів, композиційних моделей і наочних 

ілюстративних матеріалів до архітектурно-містобудівних 

концептуальних експериментальних проектів нового будів-

ництва, реконструкції і реставрації існуючих об'єктів. 

7 - Зміст підготовки здобувачів вищої освіти,  

сформульований у термінах результатів навчання 

Програмні результати на-

вчання (ПРН) 

ПР01. Реалізувати знання основних понять, термінів і зна-

чень, професійної мови спілкування в сфері архітектури та 

містобудування: теорії архітектури, АБС.ДАС, реконструк-

ції, реставрації архітектурних об'єктів, ландшафтної архіте-

ктури, інформаційних технологіях в архітектурі. 
ПР02. Розвивати основні засади, принципи та доповнювати 

правила архітектурно-містобудівної діяльності.  

ПР03. Виявляти фактори і вимоги, що визначають переду-

мови архітектурно-містобудівного проектування та прогно-

зування.  

ПР04. Використати програмні засоби, ІТ-технології та ін-

тернет-ресурси для інформаційного забезпечення архітекту-

рно-містобудівних досліджень і проектування. 

ПР05. Володіти знаннями нормативної бази архітектурно-

містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних 

проектів, проектів реконструкції та реставрації існуючих 

об'єктів.  

ПР06.Визначати етапи і напрями історичного розвитку кла-

сичних і сучасних художніх стилів в архітектурно-

містобудівному, дизайнерському і садово-парковому мис-

тецтві.  

ПР07. Володіти сучасними засобами і методами інженерної, 

художньої і комп'ютерної графіки, що використовуються в 

сучасному архітектурно-містобудівному проектуванні. 

ПР08. Володіти методами художньо-композиційного, обра-

зного мислення в архітектурно-містобудівному проектуван-

ні та прогнозуванні. 

ПР09. Розвивати теоретико-методологічні та типологічні 

підходи до вирішення проблем формування архітектурно-

містобудівного та ландшафтного середовища. 

ПР10. Розробляти комплексні архітектурно-містобудівні 

проекти нового будівництва і проекти реконструкції та рес-

таврації існуючих об'єктів. 

ПР11. Використовувати результати творчого спілкування з 

фахівцями суміжних спеціальностей, в розробці комплекс-
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них архітектурно-містобудівних проектів. 

ПР12. Оптимізувати архітектурно-містобудівні рішення за 

результатами розрахунків, оцінки і вибору варіантів розро-

бки конструктивних та інженерно-технічних систем, і ме-

реж.  

ПР13. Здійснювати обґрунтування безпекових, санітарно-

гігієнічних, інженерно-технічних і техніко-економічних но-

рмативних вимог і показників у архітектурно-

містобудівному проектуванні та прогнозуванні. 

ПР14. Демонструвати вплив енергоефективних та інших ін-

новаційних технологій на прийняття комплексних архітек-

турно-містобудівних рішень. 

ПР15. Формулювати презентації для професійної аудиторії і 

спільноти мешканців й управлінців з метою пропагування 

сучасних ідей гуманізації й гармонізації архітектурно-

містобудівного середовища. 

ПР16. Розвивати професійний знання шляхом самоосвіти, 

участі в архітектурно-містобудівному конкурсному проек-

туванні, в науково-технічних заходах. 
ПР17. Передбачати відповідальність за ефективність, своє-

часність і наслідки прийняття рішень в галузі архітектури та 

містобудування, дотримуватись основ професійної етики.  

ПР18. Досягати виконання у встановлений термін всіх ета-

пів і стадій архітектурно-містобудівного проектування, роз-

робки всіх розділів комплексного проекту і пояснювальної 

записки.  

ПР19. Ініціювати участь у розробці і громадському обгово-

ренні конкурсних та інших проектів, спрямованих на під-

вищення якості архітектурно-містобудівного і ландшафтно-

го середовища. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Кількісні та якісні показники рівня наукової та професійної 

активності науково-педагогічних працівників, які забезпе-

чують навчальний процес за освітньою програмою відпові-

дають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльнос-

ті закладів освіти. Передбачається проведення різних форм 

навчання із залученням провідних вітчизняних і зарубіжних 

фахівців галузі (в тому числі в on-line режимі). 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Кількісні показники матеріально-технічного забезпечення 

відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. Наявність договорів з підприєм-

ствами – базами практик. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Обсяг, склад та якість інформаційного та навчально-

методичного забезпечення відповідають Ліцензійним умо-

вам провадження освітньої діяльності закладів освіти 

Дотримання академічної 

доброчесності працівника-

ми академії та здобу-вачами 

вищої освіти 

Дотримання академічної доброчесності працівниками та 

здобувачами вищої освіти здійснюється відповідно до Ети-

чного кодексу ЧНУ, затвердженого Вченою радою ЧНУ. 

Система забезпечення дотримання академічної доброчесно-

сті учасниками освітнього процесу базується на таких 

принципах: дотримання загальноприйнятих принципів мо-

ралі; демонстрація поваги до Конституції і законів України і 
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дотримання їхніх норм; повага до всіх учасників освітнього 

процесу незалежно від їхнього світогляду, соціального ста-

ну, релігійної та національної приналежності; дотримання 

норм законодавства про авторське право; посилання на 

джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відо-

мостей; самостійне виконання індивідуальних завдань. 

 Система роботи та організаційні заходи щодо запобігання, 

виявлення академічного плагіату та притягнення до відпо-

відальності здійснюється відповідно до Положення про за-

побігання та виявлення академічного плагіату, затвердже-

ного Вченою радою ЧНУ. 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Положенням університету передбачена можливість націона-

льної кредитної мобільності. 

Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших 

закладах освіти України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

 

Навчання іноземних здобу-

вачів вищої освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться 

на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою. 



 21 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми  

 "Архітектура та містобудування"  

та їх логічна послідовність 

2.1. Розподіл змісту ОПП за циклами підготовки 

На базі повної загальної середньої освіти 

 
Обов'язкові 

компоненти 

ОПП 

Вибіркові 

компоненти 

ОПП 

Всього за 

весь термін 

навчання 

Цикл загальної пі-

дготовки 
3 (3,33%) 6 (6,66%) 9 (10,00%) 

Цикл професійної 

підготовки 
63 (70,00%) 18 (20,00%) 81 (90,00%) 

Всього за весь тер-

мін  

навчання 

66 (73,33%) 24 (26,66%) 90 (100%) 

 

2.2. Перелік компонент ОПП 191 "Архітектура та містобудування" 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 
дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики,  
атестаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма під-
сумкового 
контролю 
(семестр) 

Обов'язкові компоненти ОП  
Цикл загальної підготовки 

ОК.01 Педагогіка та психологія  вищої школи 3 Екзамен (9) 

 Усього за циклом 3  

Цикл професійної підготовки 
ОК.02 Основи урбаністики. Урбодизайн 6 Екзамен (9) 

ОК.03 Сучасна архітектура громадських закладів і 

споруд 

6 Екзамен (9) 

ОК.04 Наукові дослідження та концеп-

туальне проектування 

6 КП (9, 10) 

ОК.05 Критика сучасних архітектурних теорій 6 Залік (9),  

Екзамен (10) 

ОК.06 Охорона праці та цивільна безпека 3 Залік (10) 

ОК.07 Енергоефективність в архітектурі та місто-
будуванні. Сучасні методи проектування 

енергоефективних будівель 

6 Залік (10) 

ОК.08 Науково-дослідна асистентська практика 3 Залік (11) 

ОК.09 Науково-проєктна практика  9 Залік (11) 

ОК.10 Виконання та публічний захист кваліфіка-

ційної роботи 

18 Публічний 

захист (11) 

 Усього за циклом 63  

Загальний обсяг обов'язкових компонент ОП:  66 кредитів 
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Вибіркові компоненти ОП 

Цикл загальної підготовки 
ВБ.1.01 Соціально-економічні та екологічні засади 

містобудівної діяльності 

ВБ.1.02 Економіка міста та управління 
(менеджмент) архітектурою та 
містобудівною діяльністю 

3 Залік (10) 

ВБ.2.02 Інтегровані напрями розвитку 
наукової діяльності в практиці 
архітектури та містобудування  

ВБ.2.02 Інноваційні методи архітектурно-
го проектування 

3 Екзамен (10) 

 Усього за циклом 6  

Цикл професійної підготовки 

ВБ.3.01 Розвиток міст та міське планування  

ВБ.3.02 Ландшафтне проектування та облаштуван-

ня громадських просторів 

3 Залік (9) 

ВБ.4.01 Методичні основи проєктування житла та 

закладів тимчасового проживання, мобільні 

споруди  

ВБ.4.02 Актуальні проблеми проєктування житло-

вих територій та комплексів 

6 Залік (9) 

ВБ.5.01 Сучасні тенденції реконструкції об'єктів 

архітектури 

ВБ.5.02 Актуальні проблеми реконструкції місько-

го середовища 

3 Залік (10) 

ВБ.6.01 Глобалізація, архітектура і розвиток у пріо-

ритетах ЮНЕСКО  

ВБ.6.02 Актуальні питання організації охорони та 

збереження матеріальної культурної спад-

щини на міжнародному рівні 

3 Залік (10) 

ВБ.7.01 Сучасні конструкції, матеріали і технології  

ВБ.7.02 Технічна інфраструктура і планування мо-

більності 

3 Екзамен (10) 

 Усього за циклом 18  

Загальний обсяг вибіркових компонент ОП:  24 кредити 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 90 кредитів 
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2.3 Структурно - логічна схема ОПП "Архітектура та містобудування"  

спеціальності 191 Архітектура та містобудування 
 

V курс VІ курс 

9 семестр 10 семестр 11 семестр 
Обов’язкові компоненти освітньо- професійної програми 

1.1 Цикл загальної підготовки 
ОК.1 Педагогіка та 

психологія вищої 

школи (3 Екз.) 

  

   

1.2 Цикл професійної підготовки 

ОК.2 Основи урбані-

стики. Урбодизайн (6 

Екз.) 

  

   
ОК.3 Сучасна архіте-

ктура громадських 

закладів і споруд (6 

Екз.) 

  

   
ОК.4 Наукові дослі-

дження та концепту-

альне проектування 

(3 КП) 

ОК.4 Наукові дослі-

дження та концептуа-

льне проектування (3 

КП) 

 

   

ОК.5 Критика сучас-

них архітектурних 

теорій (3 Зал.) 

ОК.5 Критика сучас-

них архітектурних те-

орій (3 Екз.) 

 

   

 

ОК.6 Охорона праці 

та цивільна безпека (3 

Зал.) 

 

   

 

ОК.7 Енергоефектив-

ність в архітектурі та 

містобудуванні. Су-

часні методи проек-

тування енергоефек-

тивних будівель (6 

Зал.) 

 

   

  

ОК.10 Виконання та 

публічний захист ква-

ліфікаційної роботи 

   

   

Вибіркові компоненти освітньої програми 
1.1 Цикл загальної підготовки 

 

ВБ.1.01  Соціально – 

економічні та еколо-

гічні засади містобу-

дівної діяльності 

ВБ.1.02 Економіка 

міста та управління 

(менеджмент) архіте-

ктурою та містобуді-

вною діяльністю (3 

Зал.) 

 

   

 
ВБ.2.01 Інтегровані 

напрями розвитку на-
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укової діяльності в 

практиці архітектури 

та містобудування 

ВБ.2.02 Інноваційні 

методи архітектурно-

го проектування (3 

Екз.) 

   

1.2 Цикл професійної підготовки 

ВБ.3.01 Розвиток міст 

та міське планування 

ВБ.3.02 Ландшафтне 

проектування та об-

лаштування громад-

ських просторів (3 

Зал.) 

  

 
ВБ.4.01 Методичні 

основи проектування 

житла та закладів 

тимчасового прожи-

вання, мобільні спо-

руди 

ВБ.4.02 Актуальні 

проблеми проекту-

вання житлових те-

риторій та комплек-

сів (6 Зал.) 

  

   

 

ВБ.5.01 Сучасні тен-

денції реконструкції 

об’єктів архітектури 

ВБ.5.02 Актуальні 

проблеми реконстру-

кції міського середо-

вища (3 Зал.) 

 

   

 

ВБ.6.01 Глобалізація, 

архітектура і розви-

ток у пріоритетах  

ВБ.6.02 Актуальні 

питання організації 

охорони та збережен-

ня матеріальної куль-

турної спадщини на 

міжнародному рівні 

ЮНЕСКО (3 Зал.) 

 

   

 

ВБ.7.01 Сучасні конс-

трукції, матеріали і 

технології  

ВБ.7.02 Технічна ін-

фраструктура і пла-

нування мобільності 

(3 Екз.) 

 

   

Практична підготовка 

  

ОК.8 Науково-

дослідна асистентська 

практика 

   

  
ОК.9 Науково-

проєктна практика 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми  

 "Архітектура та містобудування" 

 

Форма атестації здо-
бувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної про-

грами спеціальності 191 "Архітектура та містобуду-

вання" проводиться у формі захисту кваліфікаційної 

магістерської роботи та завершується видачею до-

кументу встановленого зразка про присудження 

йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: 

Магістр архітектури та містобудування. Архітектор. 

Вимоги до кваліфіка-
ційної роботи  

Кваліфікаційна робота передбачає розв'язання скла-

дної спеціалізованої творчої теоретичної або прак-

тичної проблеми у сфері архітектури та містобуду-

вання. Кваліфікаційна робота передбачає демон-

страцію здатності розв'язувати складні спеціалізо-

вані теоретичні проблеми та вирішувати практичні 

задачі архітектурного проектування, реконструкції 

та реставрації будівель і споруд, містобудівних і 

ландшафтних об'єктів, в дизайні архітектурного се-

редовища, які характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов, із застосуванням основних 

архітектурно-містобудівних теорій та методів, засо-

бів суміжних наук на основі сучасних інформацій-

них технологій. Робота подається у вигляді тексто-

вої частини магістерського дослідження, а також 

демонстраційних креслень, таблиць, моделей. Ква-

ліфікаційна робота магістра підлягає рецензуванню 

зовнішнього фахівця-архітектора. 

У кваліфікаційній роботі не повинно бути академіч-

ного плагіату, фальсифікації, фабрикації. 

Вимоги до публічного 
захисту 

Захист магістерської роботи відбувається прилюдно 

на засіданні Екзаменаційної комісії з держаної атес-

тації здобувачів вищої освіти. 
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4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Принципи та процедури 
забезпечення якості 
освіти 

− Положення про організацію освітнього про-

цесу у Чернівецькому національному університеті 

імені Юрія Федьковича; 

− Положення про систему внутрішнього за-

безпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти в Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича. 

− Положення про моніторинг та контроль яко-

сті вищої освіти у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича; 

− Положення про рейтинг студентів Черніве-

цького національного університету імені Юрія 

Федьковича 

Моніторинг та періодичний 
перегляд освітніх про-
грам 

Положення про розроблення та реалізацію освітніх 

програм Чернівецького національного університе-

ту імені Юрія Федьковича 

Щорічне оцінювання здо-
бувачів вищої освіти 

− Положення про екзамени і заліки у Черніве-

цькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича; 

− Положення про контроль та систему оціню-

вання результатів навчання студентів у Черні-

вецькому національному університеті імені 

Юрія Федьковича 

− Положення про рейтинг студентів Черніве-

цького національного університету імені Юрія 

Федьковича 

Підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних, 
педагогічних та наукових 
працівників 

Положення про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників у Чернівецькому націо-

нальному університеті імені Юрія Федьковича 

Наявність необхідних ре-
сурсів для організації осві-
тнього процесу 

Специфіка конкретної спеціальності 

Наявність інформаційних 
систем для ефективного 
управління освітнім 

АСУ"ВНЗ", інформаційний вузол ІВС"Освіта" 

 



 27 

5. Матриця відповідності компонентів освітньо-наукової програми "Архітектура 

та містобудування" програмним компетентностям  

 

5.1. Обов'язкові навчальні дисципліни 
 

 О
К

1
 

О
К

2
 

О
К

3
 

О
К

4
 

О
К

5
 

О
К

6
 

О
К

7
 

О
К

8
 

О
К

9
 

О
К

1
0

 

ІК      +     

ЗК01 + + + + +     + 

ЗК02  + + +      + 

ЗК03    + +     + 

ЗК04     +   + +  

ЗК05    +      + 

ЗК06 +    +      

ЗК07           

ЗК08  + +   + +  +  

ЗК09    +   +   + 

ЗК10 +     +   + + 

ЗК11 +    + +     

ЗК12        +   

СК01 + +  +    + +  

СК02 +    +   + +  

СК03 + + +     + +  

СК04   + +    + +  

СК05  + + +     +  

СК06    +    + + + 

СК07  +  +    + +  

СК08  + + +    + +  

СК09   + +    + +  

СК10    +    + +  

СК11  +    + + +   

СК12 +       + +  

СК13    +     + + 

СК14         +  

СК15    +     + + 
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5.2. Дисципліни вільного вибору студентів 
 

 В
Б

.1
.0

1
 

В
Б

.1
.0

2
 

В
Б

.2
.0

1
 

В
Б

.2
.0

2
 

В
Б

.3
.0

1
 

В
Б

.3
.0

2
 

В
Б

.4
.0

1
 

В
Б

.4
.0

2
 

В
Б

.5
.0

1
 

В
Б

.5
.0

2
 

В
Б

.6
.0

1
 

В
Б

.6
.0

2
 

В
Б

.7
.0

1
 

В
Б

.7
.0

2
 

ЗК01 + + + + + +  +      + 

ЗК02 + + + + + +  +      + 

ЗК03   + +           

ЗК04       +  + + + + +  

ЗК05            +   

ЗК06         + + + +   

ЗК07  +             

ЗК08 + +   + + + + + + + +  + 

ЗК09   + +     + + + + +  

ЗК10    +   +        

СК01 + + + + +    + + + +   
СК02  + + + +        +  
СК03    +   + +       
СК04         + +  +   
СК05          +  +   
СК06     +    + +  + +  
СК07  +  +  +         
СК08   + +  +   +      
СК09         +    +  
СК10  +            + 
СК11   +    +       + 
СК12   + +    + + +  + +  
СК13   +      + +  +   
СК14         +   + +  
СК15         + +    + 
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6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідним 

компонентам освітньо-наукової програми  

"Архітектура та містобудування" 

 

6.1. Обов'язкові навчальні дисципліни 
 

 О
К

1
 

О
К

2
 

О
К

3
 

О
К

4
 

О
К

5
 

О
К

6
 

О
К

7
 

О
К

8
 

О
К

9
 

О
К

1
0

 

ПР01 +       + + + 

ПР02 + +      + + + 

ПР03 + +        + 

ПР04 + +      + + + 

ПР05   +     + + + 

ПР06     +     + 

ПР07    +      + 

ПР08  + +       + 

ПР09         + + 

ПР10    +   +   + 

ПР11  + +     +  + 

ПР12  +      + + + 

ПР13      +  +  + 

ПР14    +   +   + 

ПР15  + + +    + + + 

ПР16  + + +       

ПР17      +  + + + 

ПР18    +    + + + 

ПР19    +       

 

 

6.2. Дисципліни вільного вибору студентів 

 В
Б

.1
.0

1
 

В
Б

.1
.0

2
 

В
Б

.2
.0

1
 

В
Б

.2
.0

2
 

В
Б

.3
.0

1
 

В
Б

3
.0

2
 

В
Б

.4
.0

1
 

В
Б

.4
.0

2
 

В
Б

.5
.0

1
 

В
Б

.5
.0

2
 

В
Б

.6
.0

1
 

В
Б

.6
.0

2
 

В
Б

.7
.0

1
 

В
Б

.7
.0

2
 

ПР01            +   

ПР02 +  + +           

ПР03  +   + +         

ПР04    +           

ПР05      +   +   +   

ПР06      +     + +   

ПР07 + +      +     +  

ПР08               

ПР09               

ПР10          +   +  

ПР11         + +  + +  

ПР12             + + 

ПР13 + + +           + 

ПР14 +   +     + +     

ПР15     +          

ПР16 +  + +           

ПР17        +       

ПР18  +             
ПР19        +       

 


