
ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ 
кафедри архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО 
згідно програми моніторингу забезпечення якісної підготовки фахівців 

на випускових кафедрах 
 

1. Якісний кадровий склад кафедри відповідно до вимог Законів 
України «Про вищу освіту» та «Про освіту» 

Завідувачкою кафедри архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО є доктор архітектури, професор Коротун І.В., яка 
повністю відповідає вимогам Законів України «Про вищу освіту» та «Про 
освіту» щодо завідувача кафедри. 

Відповідність якісного кадрового складу випускової кафедри ліцензійно-
акредитаційним вимогам – (пункт 38 Ліцензійних вимог). 

Станом на 1.09.2021 р. на кафедрі працює 8 викладачів (штатних – 6): 
 докторів наук – 2 (штатних – 1);  
 професорів – 2 (штатних – 0); 
 кандидатів наук – 1 (штатних – 1); 
 доцентів – 1 (штатних – 0); 
 асистентів – 4 (штатних – 4). 

Віковий ценз:  
 до 35 р. – 2; 
 30-45 р. – 2; 
 45-60 р. – 1; 
 понад 60 р. – 3. 

 
2. Організація навчальної роботи та навчально-методичне 

забезпечення освітнього процесу: 
На кафедрі наявні: 
– положення про кафедру; 
– перспективний та щорічний план роботи кафедри; 
– Освітньо-професійні програми кафедральних спеціальностей 

розміщені на сайті кафедри: http://arch-
unesco.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/Osvit_prog;  

– навчальні та робочі плани кафедральних спеціальностей за освітніми 
рівнями http://arch-unesco.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/Osvit_prog;  

– розподіл навантаження викладачів по кафедрі та облік його виконання 
за семестри та навчальний рік; 

– навчально-методичне забезпечення дисциплін відповідно до робочого 
плану (програми навчальної дисципліни, екзаменаційні білети, тести, 
контрольні завдання для практичних та лабораторних робіт); 

– тематика, методичні рекомендації до виконання курсових і дипломних 
робіт та результати їх виконання; 

– програми вступних іспитів на кафедральні спеціальності; 



– програми атестації випускників та звіти голів ЕК; 
– інформація про заходи щодо профорієнтаційної роботи кафедри. 
 

3. Наявність та стан ведення документації кафедри: 
– функціональні обов’язки викладачів, завідувача кафедри та фахівця 

відповідно посадових інструкцій – наявні; 
– інформація про навчальні дисципліни, що забезпечує кафедра з 

відповідним методичним забезпеченням http://arch-
unesco.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/03students/Rob_progr_navch_disc, 
http://arch-
unesco.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/03students/Navch_discipl(Silabus);  

– перелік наукових публікацій викладачів кафедри за останні 3-5 років – 
поданий у щорічних звітах кафедри з НДР та на сайті кафедри http://arch-
unesco.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/Nauk_dijal 

– індивідуальні плани роботи викладачів та звіти про їх виконання за 
семестри та навчальний рік; 

– журнали: обліку взаємовідвідування навчальних занять викладачами 
кафедри; контрольних відвідувань занять викладачів завідувачем кафедри; 

– графік відкритих занять викладачів кафедри; 
– інформація про підвищення кваліфікації й стажування викладачів у 

провідних ЗВО України та за кордоном (плани і звіти, обговорені на 
засіданнях кафедри); 

– тести до більшості навчальних дисциплін, які забезпечує кафедра, 
розташовані на сайті дистанційної освіти; 

– графік та журнал обліку проведення консультацій викладачами; 
http://www.arch.chnu.edu.ua/res//arch/Unesko/Students/Consults-shedule.pdf 
– графік відпусток; 
– інструкції та журнали з техніки безпеки. 
 

4. Наукова робота: 
4.1.Наукова тематика кафедри 

На кафедрі архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО у 2016-2020 рр. виконується наукова діяльність кафедри, науковим 
керівником якої є доктор архітектури, професор Коротун І.В. 

Наукова робота кафедри висвітлюється на інтернет-сторінці кафедри 
http://arch-
unesco.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/Nauk_dijal/Temu_nauk_dijal.  

4.2. Науково-дослідна робота студентів 
Наукова робота студентів кафедри «архітектури та збереження об’єктів 

Всесвітньої спадщини» відбувається за декількома напрямками, зокрема:  
 - розвиток теорії та практики реставрації, менеджмент (розвиток, 

конверсійні зміни і розширення функціональних можливостей території та 
інфраструктури туристичного обслуговування) об`єктів ЮНЕСКО на 
прикладі архітектурного ансамблю Резиденції митрополитів Буковини і 
Далмації в Чернівцях (центральні корпуси Чернівецького національного 



університету імені Юрія Федьковича.). Студенти кафедри є 
співорганізаторами та активними учасниками студентського наукового 
товариства; 

- збереження об`єктів культурної спадщини буферної зони  об`єкту 
ЮНЕСКО - архітектурного ансамблю Резиденції митрополитів Буковини і 
Далмації та історичного ареалу міста  Чернівці 

Участь студентів у конференціях:  
http://www.arch.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/Diyal_kaf/02StudCon 
Наукові публікації студентів: 
http://www.arch.chnu.edu.ua/res//arch/Unesko/Naukova_Dialnist/2021_magis

tru_str.pdf 
 
4.3. Науково-дослідна робота викладачів кафедри 
Публікації викладачів: 
За останні 5 років на кафедрі опубліковано: 

- монографій – 4; 
- підручників, навчальних посібників – 0; 
- методичних рекомендацій – 1; 
- статей у фахових закордонних журналах (рейтингові закордонні 

(що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science (WoS), 
Index Copernicus) – ; інші закордонні (не рейтингові)  – 3 ; 

- статей у фахових вітчизняних виданнях – 8; 
- статей у збірниках наукових праць –  12. 

Публікації викладачів на сайті кафедри:  http://arch-
unesco.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/Nauk_dijal/Naukovi_statti     та на 
особистій сторінці кожного викладача. 

 
4.4. Стажування викладачів 

За останні 3 роки співробітники кафедри проходили курси 
підвищення кваліфікації професійної атестації архітектора 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України ТОВ «Навчально-експертний 
центр НСАУ», м. Київ  
1. Коротун Ірина Вадимівна – Кваліфікаційний Сертифікат архітектора 

Серія АА № 002980 від 13 травня 2016; Свідоцтво №2603 від 23 
квітня 216 року серія № 003058, продовжено. Курси підвищення 
кваліфікації за видом робіт  «Архітектурне об’ємне проектування» 
06 -10.09.2021 р. 

2. Довганюк Анатолій Іванович Курси підвищення кваліфікації за 
видом робіт  «Архітектурне об’ємне проектування» 24-28.05.2021 р. 

3. Гомонович Сергій Степанович 11-13.10.2021 р. 
у провідних ЗВО України та закордонних ЗВО:  

1. Юрійчук Руслан Дмитрович Аспірант денної форми навчання 
з 15.11.2017р. до 15.11.2019р. Спеціалізована вчена рада Львівська 
Політехніка 



2. Довганюк Анатолій Іванович Аспірант денної форми навчання 
 з 15.11.2018р. до 15.11.2021р. Спеціалізована вчена рада КНУБА 

 
5. Міжнародна діяльність. Академічна мобільність 
5.1. Співпраця із ЗВО України та зарубіжжя 
Кафедра архітектури та збереження об`єктів Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО активно співпрацює з  ВНШ України та зарубіжжя. 
 Регулярно приймається участь і організуються міжнародні наукові 

конференції, семінари, круглі столи за напрямом наукових досліджень 
кафедри і провідних профільних ВНШ України: Київ, Харків, Полтава, Львів, 
Одеса, Рівне. 

Щороку наукові статті надсилаються і друкуються у наукових і фахових 
видання ВНЗ. Постійно приймаємо участь у підготовці наукових кадрів. 
Виступаємо у якості опонентів на захистах,  готуємо відгуки на автореферати 
докторських та кандидатських дисертацій.  

Регулярно організується участь у  міжнародних і вітчизняних конкурсах 
дипломних проєктів випускників архітектурних і дизайнерських Випускників 
ОКР «Магістр» регулярно отримують дипломи вищих ступенів за 
кваліфікаційні роботи: 
http://www.budarch.chnu.edu.ua/res//budarch/FABDPM/news/2020/2020_text_na
_concurs.pdf 

Приймається активна участь у міжнародному освітньому проєкті DAAD 
та GAZ 2011-2021: д.а. Коротун І.В., ас. Гомонович С.С., ас. Довганюк А.І. 
http://arch-unesco.chnu.edu.ua/?page=ua/Vorkshop 

Співробітники кафедри завкафедри Коротун І.В та Баланюк Ю.С. є 
членкінями «Центру управління об`єктом ЮНЕСКО», національного 
комітету міжнародної наукової позаурядової організації ІКОМОС. 
Приймають активну участь у розробці «Менеджмент-плану управління 
об`єктом ЮНЕСКО», міжнародній звітності Центру управління в Парижі.   

5.2. Участь у міжнародних грантах, проектах  
Співробітники кафедри: д.а. Коротун І.В., ас. Гомонович С.С., ас. 

Довганюк А.І.  беруть активну участь у проєкті GAZ «Інтегрований розвиток 
міст» 2020-21 рр. 

На чолі з проректоркою ЧНУ Тамарою Марусик (керівниця проекту). 
Команда у складі завідувачки кафедри архітектури та збереження об'єктів 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Ірини Коротун, головного бухгалтера ЧНУ 
Юрія Романіва та фахівця відділу з виховної роботи та гуманітарної освіти 
Оксани Голубенко підготувала проект для участі в конкурсі AFCP 2022 на 
отримання гранту від Посольського фонду США зі збереження культурної 
спадщини (Фонд AFCP). Координацію поректу здійснювала Ольга 
Любинецька - асистентка радника посла з питань преси, освіти та культури 
Посольства США в Україні. 17.09.2021 підписана грантова угода грант від 
Посольського Фонду США зі збереження культурної спадщини у розмірі 
$363,784 для реставрації Мармурової зали Резиденції митрополитів Буковини 



і Далмації (нині Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича). Термін реалізації проєкту 2021-23 рр. 

5.3. Мобільність студентів та викладачів 
1. Завкаф. 1. Коротун І.В. у рамках програми ERASMUS+ проведено 

лекцію для міжнародного складу студентів «Urban development of Cyernivtsi. 
Role of the coast river Prut». 

1. Відрядженно студента 6 курсу Чередюк Є.В. по обміну в університет 
Гранінген (Нідерланди) у рамках програми ERASMUS+ протягом 6 місяців 
(09.09.2021-23.01.2022 рр.). 

5.4. Участь у конференціях 
Співробітники кафедри приймають активну участь у міжнародних 

конференціях, які проводяться в Україні та за кордоном. За останні 5 років 
було надруковано 7 тез у матеріалах закордонних міжнародних конференцій, 
15 тез у матеріалах міжнародних українських конференцій та всеукраїнських 
конференціях – 7: 

1. Коротун І.В. Архітектурно-містобудівні проблеми збереження  
культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні. Всеукраїнська науково-технічна 
конференція, Харківський національний університет міського господарства 
імені О. М. Бекетова, Харків, 2018 

2. Довганюк А. І. Принципи формування архітектурно-
просторового середовища історичної частини міста Чернівці/ Міжнародна 
науково-практична конференція: «Архітектура історичного Києва. Феномен 
урбанізованих ландшафтів» К.: КНУБА, 2018 – с. 32-34. 

3. Коротун І.В.  Фрідріх Кіслер - початок творчого шляху. 
Міжнародний семінар: Україна завтра: бачення корреалізму Фрідріха Кіслера 
як імпульс в архітектурі, мистецтві та суспільстві, Австрія-Україна. КНУБА, 
2019, К. 

4.  Коротун І.В. міжнародна наукова конференція «Освіта, пам`ять, 
місто», присвячена пам`яті архітектора Івана Левинського «Львівська 
політехніка», 27.09.2019 р. 

5. Довганюк А. І. GIS – технології як основа для створення баз даних 
історичної території міста Чернівці / Матеріали V міжнародної науково-
практичної конференції «Архітектура історичного Києва. BIM та 
інформаційні технології в архітектурі». К: КНУБА, 2019 – с. 29-30. 

6. Коротун І.В.  Інспіративні складові архітектурно-просторових 
рішень  «Храму Книги» Фрідріха Кізлера та Арманда Бартоша поблизу 
пагорба Гіват-Рам у Західному Єрусалимі/міжнародна конференція Україна-
Австрія-Італія-Молдова-Канада до 130-річчя з Дня народження Фрідріха 
Кіслера: Вплив футуристичних ідей Фрідріха Кіслера на розвиток 
архітектурної практики і теорії в Україні та світі./ Lviv Polytechnik National 
University, 2020. 

7. Коротун І.В. У рамках співпраці Міністерства освіти і науки України 
з Асоціацією «Інформаційні технології України» (надалі – Асоціація) на 



підставі  Меморандуму від 18 листопада 2020 року інформуємо, що 23 
грудня 2020 року  конференція «Synergy. IT Business & IT Education» (далі – 
Конференція) в онлайн-форматі. 

8. Баланюк Ю.С. Вплив Фредеріка Кізлера на формуваня світогляду 
просторового мистецтва сучасності. міжнародна конференція Україна-
Австрія-Італія-Молдова-Канада до 130-річчя з Дня народження Фрідріха 
Кіслера: Вплив футуристичних ідей Фрідріха Кіслера на розвиток 
архітектурної практики і теорії в Україні та світі./ Lviv Polytechnik National 
University, 2020. 

9. Коротун І.В.  Міжнародна науково-практична онлайн конференція 
«ОБ'ЄКТИ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ: ПРАКТИКИ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ СПАДЩИНИ» до 30-ї річниці включення об’єкта 
«Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-
Печерська лавра» до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

(10 грудня 2020 р., м. Київ) 
10. Коротун І.В.  Споруди архітекторів Ф. Фельнера і Г. Гельмера в 

Україні. Тези міжнародної наукової конференції Україна-Канада в режимі 
онлайн присвяченої 90-річчю з дня народження всесвітньовідомого 
українського сценографа Євгена Микитовича Лисика, на кафедрі дизайну 
архітектурного середовища: «Вплив архітектурно-сценографічних ідей 
Є.Лисика на творчість архітекторів України і Світу» ./ Lviv Polytechnik 
National University, Л., 2020. 

11. Баланюк Ю.С. Величний дух сценографії бароко в творчості сім’ї 
Галлі-Бібієна. Тези міжнародній науково-практичній конференції Україна-
Канада: Вплив архітектурно-сценографічних ідей Є.Лисика на творчість 
архітекторів України і світу, Львівська політехніка, Л., 2020 

12. Баланюк Ю.С. Особливості формування ранньохристиянської 
архітектури в античному світі. Матеріали міжнародної науково-технічної 
конференції: Interdisciplinary Research: Scientific Horizons and Perspective, 
Вільнюс, 2020р. 

13. Довганюк А. І. Містобудівний розвиток та реконструкція 
загальноміського історичного центру міста Чернівці/ Матеріали VI 
міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного 
Києва» «Історія-Теорія-Практика». К: КНУБА, 2020 – с. 57-58. 

14. Коротун І.В. Баланюк Ю.С. Архітектурно-планувальні 
особливості споруд та укріплень Хотинської фортеці. ХІІІ Буковинська 
міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 400 річчю 
Хотинської війни, 22 – 23  жовтня 2021 р.  у Чернівецькому національному 
університеті   ім. Ю. Федьковича (м. Чернівці, Україна) 

15.  



16. Чередюк Є.В. кер. Коротун І.В. Інтегрований  містобудівний 
розвиток центру  міста Гронінген, Нідерланди.  Тези конференції.  Матеріали 
VІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура історичного 
Києва. BIM та інформаційні технології в архітектурі». К: КНУБА, Наук.-
техн. збірник. ─ К. КНУБА, стор. ХХ 2021. 

5.5. Проведення міжнародних та всеукраїнських конференцій, 
круглих столів, науково-методичних семінарів. 

1. Кафедрою організовано та проведено 19 квітня 2019р. 
загальноміський  круглий стіл (онлайн), присвячений МІЖНАРОДНОМУ 
ДНЮ ПАМ’ЯТОК І  ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ, який був започаткований за 
ініціативою ICOMOS та UNESCO (відзначається щороку 18 квітня). 
Організатори: прор. Марусик Т.В., завкаф. Коротун І.В., доц. Герегова 
С.В., ас.  Баланюк Ю.С. 

2. За За ініціативи і під керівництвом  прор. Марусик Т.В., спільно з  
кафедрою географії та менеджменту туризму 27 вересня 2019 року організовано 
та проведено круглий стіл круглий стіл, присвячений Всесвітньому дню 
туризму на тему «Резиденція митрополитів Буковини і Далмації – сучасність 
і майбуття»,  

3. Спільно з НСАУ, Архітектурною палатою України, Архітектурним 
орденом Румунії 13.12. 2019р. організовано та проведено круглий стіл 
присвячений проблемам збереження культурної спадщини України та 
Румунії завкаф. Коротун І.В. 

4. Разом з Центром історико-культурної спадщини імені Йозефа Главки, 
кафедрою організовано та проведено  01.12.2020 р. круглий стіл «ЮНЕСКО 
та сталий розвиток: виклики сьогодення» приурочений 50й річниці Конвенції 
ЮНЕСКО «Про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному 
ввезенню, вивезенню та  передачі права власності на культурні цінності». 
Ініціатор проведення «круглого столу» асистентка кафедри архітектури та 
збереження об`єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – к.н. Юліана Баланюк. 

5.  Разом з УНК ІКОМОС,  кафедрою організовано та проведено 9 
грудня 2020 року робочий онлайн семінар ІКОМОС «Історичні міста України 
– проблеми дослідження і збереження», доповід І.В. Коротун «Історичні 
міста Чернівецької області» 

6. Кафедрою організовано та проведено 26 квітня 2021р. загально 
університетський  круглий стіл (онлайн), присвячений МІЖНАРОДНОМУ 
ДНЮ ПАМ’ЯТОК І  ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ, який був започаткований за 
ініціативою ICOMOS та UNESCO (відзначається щороку 18 квітня). 
Організатори: прор. Марусик Т.В., завкаф. Коротун І.В., доц. Герегова 
С.В., ас.  Баланюк Ю.С. 

7. За  ініціативи і під керівництвом прор. Марусик Т.В. кафедрою 
організовано та проведено 21 квітня 2021 «он-лайн» Круглий стіл ІКОМОС 
на тему «ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО. СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ 
РЕГІОНАЛЬНОГО ОРГАНУ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» 

8. За ініціативи і під керівництвом  прор. Марусик Т.В. з нагоди 10 років 
з часу включення Резиденції митрополитів Буковини і Далмації  (нині - 



Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) до Списку 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; 90-річчя від дня народження  австрійського 
архітектора чеського походження Йозефа Главки  кафедрою організовано та 
проведено презентацію  книги   «Архітектурне диво Чернівців» онлайн 11 
лютого 2021р. за участю Інституту історії України НАН України.    

 
6. Стан практичної підготовки: 

Загальна інформація про практики  
кафедри архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО  
факультету архітектури, будівництва та декоративно –прикладного 

мистецтва 
спеціальності: 191 «Архітектура та містобудування»  

Назва 
практики 

Рік 
підготовки Семестр 

Кількість Вид 
підсумкового 

контролю тижнів кредитів годин 

Науково – дослідна 
асистентська 

практика 
6 11 2 3 90 Залік 

Науково - проектна 
переддипломна 

практика 
6 11 3 3 90 Захист 

Науково – дослідна 
асистентська 

практика 
6 12 2 3 90 Залік 

Науково проектна 
переддипломна 

практика 
6 12 3 3 90 Захист 

 
На кафедрі є в наявності наскрізна програма практик та робочі програми 

Науково – дослідна асистентська, Науково - проектна переддипломна; звітна 
документація про проходження практик. 

Базою науково – дослідної асистентської та науково - проектної 
переддипломної практик студентів 6-го курсу денної та заочної форм 
навчання спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування» є кафедра 
архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  
факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Керівництво усіма видами практик здійснюють викладачі кафедри 
архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.  

Уся документація, включаючи програми практик, звіти та щоденники, 
затверджується на засідання кафедри архітектури та збереження об’єктів 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  та зберігається на згаданій кафедрі. Видано 
методичні вказівки з питань проведення практик та оформлення звітної 
документації.  

 
 



7. Підготовка навчальних підручників, навчальних та навчально-
методичних посібників, методичних розробок (вказівок, рекомендацій) з 
грифом університету за останні 3-5 років. 

За останні 3 років співробітниками кафедри готується видання 1 
посібника та 4 методичних розробок. 

 
Сильні сторони кафедри: 
1. Кафедра проводить активну наукову роботу з публікацією розділів у 

монографіях, статей у фахових закордонних журналах (рейтингові 
закордонні (що входять до науково-метричних баз даних Index 
Copernicus), а також міжнародну діяльність з участю у міжнародних 
грантах, проектах. 

2. Кафедра проводить активну наукову і проєктну роботу спрямовану на 
реставрацію та ревіталізацію архітектурного ансамблю – Резиденції 
митрополитів Буковини і Далмації, історичного центру міста. 

4. Для практичної підготовки студентів кафедрою використовуются 
територія і корпуси об`єкта ЮНЕСКО і його буферної зони. 

 
Побажання для кафедри: 
1. Посилити наукову складову – друк статей у фахових закордонних 

журналах (рейтингові закордонні, що входять до науково-метричних баз 
даних Scopus, Web of science). 

2. Активізувати роботу з підготовки наукових кадрів. 
 


