
ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ 

кафедри містобудування та урбаністики 

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» 

Завідувачем кафедри містобудування та урбаністики з 2020 є кандидат 

педагогічних наук, доцент Хілько І.О., який відповідає вимогам Законів 

України «Про вищу освіту» щодо завідувача кафедри. 

Якісний кадровий складу випускової кафедри відповідає ліцензійно-

акредитаційним вимогам –(пункт 38 Ліцензійних вимог). 

Станом на 1.09.2021 р. на кафедрі працює 23 викладачів (штатних – 12, з 

них – 1 викладач в декретній відпустці): 

Докторів наук, професорів –  2;  

Кандидатів наук, доцентів –    3; 

Кандидатів наук, асистентів –  2; 

Викладачів, асистентів – 16; 

Віковий ценз:  

 до 35 років – 3; 

 35-50 років – 8; 

 50-60 років –  3; 

 понад 60 років – 9. 

 

Інформація про відповідність груп забезпечення спеціальностей  

ФАБДПМ за всіма рівнями вищої освіти  
№ ПІП Науковий ступінь  

 

Вчене 

звання 

Кількість видів проф. 

діяльності згідно 

Постанови КМУ, пункт 

38 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 19 Архітектура та будівництво 

1. Група забезпечення спеціальності 191 Архітектура та містобудування (Бакалавр / Магістр) 

1. Фодчук Ігор Михайлович доктор фіз..-мат. наук професор 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 17, 18. 

2. Коротун Ірина Вадимівна доктор архітектури доцент 2, 10, 13, 14, 16,17,18. 

3. Хілько Ігор Олегович кандидат пед. наук доцент 2, 5, 10, 13, 16,17,18. 

4. Баланюк Юліана Сергіївна кандидат політ. наук  5, 9, 13, 14,16 

5. Гомонович Сергій Степанович  доцент 5, 14, 16, 17, 18. 

6. Юрійчук Руслан Дмитрович   5, 9, 13, 14,16,17 

7. Салевич Іван Миколайович  Заслужений  

художник  

України 

5, 9, 13, 14, 16,17,18. 

8. Вандюк Лариса Федорівна     5, 9, 13, 14,16 

9. Горбачова Наталя Петрівна   5, 9, 13, 14, 16 

10. Каземірський  Тарас 

Анатолійович 

кандидат фіз.-мат. наук  1, 2, 13, 17. 

 



№ 

п/п 

Прізвище, ім'я по-

батькові 

Наук. 

ступінь 
Посада Примітки 

Штат 

1.  Вандюк Л.Ф.  асистент 
Види та результати з пункту 30 

Ліцензійних умов: 5, 9, 13, 14,16 

2.  Гержецька І.О.  асистент Відповідає ліцензійним вимогам 

3.  Горбачова Н.П.  асистент 
Види та результати з пункту 30 

Ліцензійних умов: 5, 9, 13, 14, 16 

4.  Овсієнко О.В.  асистент 
Види та результати з пункту 30 

Ліцензійних умов: 6, 10, 14, 16, 

18 

5.  Попович Є.М.  асистент 
Види та результати з пункту 30 

Ліцензійних умов: 6, 10, 14, 16, 

18 

6.  Рєзанова К.А.  асистент 
Види та результати з пункту 30 

Ліцензійних умов: 6, 10, 14, 16, 

18 

7.  Романкевич В.Ф.  асистент 
Види та результати з пункту 30 

Ліцензійних умов: 1, 2, 5, 14, 17, 

18. 

8.  Салевич І.М.  доцент 
Види та результати з пункту 30 

Ліцензійних умов: 5, 9, 13, 14, 

16,17,18. 

9.  Собко Ю.Т.  асистент 
Відповідає ліцензійним вимогам 

 

10.  Твердохліб Ю.В.  асистент 
Види та результати з пункту 30 

Ліцензійних умов: 5, 14, 16, 17. 

11.  Хілько І.О. к.пед.н. 
зав. каф. 

доцент 

Види та результати з пункту 30 

Ліцензійних умов: 2, 5, 10, 13, 

16,17,18. 

Сумісники (внутрішні) 

12.  Гарабажів Я.Д. к.ф.-м.н. асистент 
Види та результати з пункту 30 

Ліцензійних умов: 1, 2, 10, 16, 17 

13.  Заплітний Р.А. к.ф.-м.н. доцент 
Види та результати з пункту 30 

Ліцензійних умов: 1, 2, 10, 17. 

14.  Карвацька А.В.  асистент 
Відповідає ліцензійним вимогам 

 

15.  Куцик О.В.  асистент 
Види та результати з пункту 30 

Ліцензійних умов: 1, 10, 13, 19 

16.  Левченко О.В.  доцент 
Відповідає ліцензійним вимогам 

 

17.  Літвінов О.С.  асистент 
Види та результати з пункту 30 

Ліцензійних умов: 3, 5, 10, 16, 17, 

18 

18.  Новак Є.В. к. тех.н. асистент 
Відповідає ліцензійним вимогам 

 

19.  Струк А.Я. к.ф.-м.н. доцент 
Види та результати з пункту 30 

Ліцензійних умов: 1, 2, 5, 6, 10, 

13, 17. 

20.  Ткач О.О.  асистент 
Відповідає ліцензійним вимогам 

 

Сумісники (зовнішні) 

21.  Гнесь І.П. д.арх професор 
Види та результати з пункту 30 

Ліцензійних умов: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 

11, 13, 14, 16, 17, 18. 

22.  Товбич В.В. д.арх професор 
Види та результати з пункту 30 

цих Ліцензійних умов: 1, 2, 3, 4, 

5, 10, 13, 14, 16, 17. 

Відпустка по догляду за дитиною 

23.  Сідлецька О.О.  асистент 
Відповідає ліцензійним вимогам. 

 



2. Динаміка контингенту студентів денної та заочної форм навчання 

Аналіз контингенту студентів денної та заочної форм навчання та його 

динаміки здійснювався на основі статистичних даних за останні роки 

звітного періоду в розрізі форм навчання, узагальнених даних та результатів 

вступної кампанії. 

Динаміка контингенту студентів кафедри  

містобудування та урбаністики протягом 2017-2021 рр. 

(191 Архітектура та містобудування) 
Форма 

навчання 

 

Навчальні роки 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Денна  140 139 156 169 185 

Заочна 7 12 17 12 4 

ВСЬОГО 147 151 173 181 189 
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Рис.2.1. Графік динаміки контингенту студентів кафедри містобудування 

та урбаністики денної та заочної форм навчання протягом 2017-2022 рр. 
 

Динаміка студентів-вступників кафедри містобудування та 

урбаністики протягом 2017-2021 рр. (191 Архітектура та 

містобудування) 
Курси 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

ДФН ЗФН ДФН ЗФН ДФН ЗФН ДФН ЗФН ДФН ЗФН 

1-й 20 - 25 - 42 - 36 - 33 - 

20 25 42 36 33 

2-й (СФН) 14 4 12 5 14 7 20 - 11 - 

18 17 21 20 11 

ВСЬОГО 34 4 37 5 56 7 56 - 44 - 

38 42 63 56 44 
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Рис.2.2. Графік динаміки студентів-вступників кафедри 

містобудування та урбаністики денної та заочної форм навчання 

протягом 2017-2022 рр. 

Аналіз динаміки студентів кафедри містобудування та урбаністики в 

останні навчальні роки засвідчує: 

- тенденцію до росту з 147 осіб у 2017 році до 189 у 2021 році 

(збільшення на 28,57%).  

Однак, порівняння показників 2018 і 2019 років, де різниця збільшення 

кількості студентів становила 22 та різниці збільшення студентів 2020 і 2021 

років, яка становить 8, дозволяє відзначити вирівнювання похилої спаду 

контингенту, що в умовах загальнодержавної та університетської проблеми 

зниження контингенту порівняно з минулими роками є позитивним; 

результати вступної кампанії також вказують на незначне зниження 

кількості вступників.  

Однак, звертаємо увагу на те, що таке зниження відбулося на фоні більше 

загальної тенденції на рівні держави (випускники ЗЗСО, що не складають 

ЗНО, мають право вступу до ЗВО країн Європи). 

Загалом, ситуація з контингентом студентів на кафедри містобудування та 

урбаністики є досить позитивною. Однак, вважаємо за доцільне продовжувати 

системно працювати над вирішенням означеної проблеми, що здійснюється 

через розширення спектру заходів профорієнтаційної роботи та  реклами 

спеціальностей кафедри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контингент іноземних студентів 

Контингент іноземних студентів ФАБДПМ 

 
Спеціальність 

 

Навчальні роки 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 дфн зфн дфн зфн дфн зфн дфн зфн дфн зфн 

Архітектура та 

містобудування 

- - 4 - 4 - 5 - 4 - 

Будівництво та цивільна 

інженерія 

3 - 8 - 9 - 8 - 8 - 

Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

- - 4 - 5 - 5 - 5 - 

ВСЬОГО 3 16 18 18 17 
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Рис.2.3. Графік динаміки іноземних студентів ФАБДПМ  

протягом 2017-2021 рр. 

 

 

3. Організація навчальної роботи та навчально-методичне 

забезпечення освітнього процесу: 

На кафедрі наявні: 

– положення про кафедру; 

– перспективний та щорічний план роботи кафедри; 

– Стандарт вищої освіти спеціальності 191 – Архітектура та 

містобудування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/06/17/191%20Arkhitektura

%20ta%20mistobuduvannya%20bakalavr.pdf  

–  Освітньо-професійні програми (ОР бакалавр)  кафедральних 

спеціальностей розміщені на сайті кафедри: 
http://www.arch.chnu.edu.ua/res//arch/NAVCH_PLAN_OPP/OPP_bak_Vupr_2.pdf  

– навчальні та робочі плани кафедральних спеціальностей за освітніми 

рівнями: http://www.arch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/Osvitny_progr  

 Робочі програми 
http://www.arch.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/03students/Robochi_program_navc

h_disc  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/06/17/191%20Arkhitektura%20ta%20mistobuduvannya%20bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/06/17/191%20Arkhitektura%20ta%20mistobuduvannya%20bakalavr.pdf
http://www.arch.chnu.edu.ua/res/arch/NAVCH_PLAN_OPP/OPP_bak_Vupr_2.pdf
http://www.arch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/Osvitny_progr
http://www.arch.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/03students/Robochi_program_navch_disc
http://www.arch.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/03students/Robochi_program_navch_disc


 Силабуси 
http://www.arch.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/03students/02disciplines  

 Положення про кафедру 
http://www.budarch.chnu.edu.ua/res//budarch/FABDPM/Polojennia_pro_kafedru_chnu.

pdf; 

 Співробітники кафедри 
http://www.arch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/02personnel  

 Міжнародна діяльність 
http://www.arch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04intcoop  

 Навчальні аудиторії, лабораторії 
http://www.arch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/navch_aud_lab  

 Графік відкритих занять викладачів кафедри; 

 Інформація для абітурієнтів 
http://www.arch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04entrant  

 Наукова та виставкова діяльність 
http://www.arch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/Diyal_kaf  

 Угоди та меморандуми 
http://www.arch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/Ugod_ta_mem  

 Освітня програма 
http://www.arch.chnu.edu.ua/res//arch/NAVCH_PLAN_OPP/OPP_bak_Vupr_2.pdf  

 Навчальний план 
http://www.arch.chnu.edu.ua/res//arch/NAVCH_PLAN_OPP/NP_Vupravl_3.3.21.pdf  

 Воркшопи, семінари, конкурси 
http://www.arch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/Vorkshop  

 Інформація для студентів 
http://www.arch.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/03students  

 Навчальна та методична література 
http://www.arch.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/03students/Navchalna-ta-metod-

literatura  

 Інформаційне забезпечення навчальних дисциплін 
http://www.arch.chnu.edu.ua/res//arch/Students/Navch-metod-zabezp-191AM.pdf  

 Рекомендації по оформленню курсових та дипломних проектів 
http://www.arch.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/03students/04RecomendationforDip

loma  

 Атестація здобувачів за ОР бакалавра 
http://www.arch.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/03students/Atestatia_zdobuvachiv_

OR_Bakalavr  

 розподіл навантаження викладачів по кафедрі та облік його виконання 

за семестри та навчальний рік; 

 програми вступних іспитів на ОПП (Архітектура та містобудування) 

спеціальності; 

 програми атестації випускників та звіти голів ЕК; 

 

 

 

http://www.arch.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/03students/02disciplines
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http://www.budarch.chnu.edu.ua/res/budarch/FABDPM/Polojennia_pro_kafedru_chnu.pdf
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http://www.arch.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/03students/Atestatia_zdobuvachiv_OR_Bakalavr


4. Наявність та стан ведення документації кафедри: 

- Наявні 
- функціональні обов’язки викладачів, завідувача кафедри та фахівця 

відповідно посадових інструкцій; 

– інформація про навчальні дисципліни, що забезпечує кафедра з 

відповідним методичним забезпеченням на сайті дистанційної освіти 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/index.php?categoryid=7&browse=courses&per

page=20&page=0   

– перелік наукових публікацій викладачів кафедри за останні 3-5 років 

(таблиця 4.3); 

– 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 і виховних заходів 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  в системі moodle; 

– графік та журнал обліку проведення консультацій викладачами; 

– графік відпусток; 

– інструкції з техніки безпеки. 

 

5. Наукова робота: 

4.1.Наукова тематика кафедри 2020-2024р. 

Сучасні підходи в містобудуванні і застосування їх до оригінальної 

спадщини Буковини: проблеми  реконструкції історично складених територій 

і цінної міської забудови; екологічні та соціологічні аспекти містобудування; 

енергоефективність в архітектурі; інформаційні 3D цифрові технології в 

архітектурі" 

4.2. Науково-дослідна робота студентів 

Наукова робота студентів кафедри «Містобудування та урбаністики» 

відбувається за декількома напрямками, зокрема: участь у студентських 

конференціях з публікацією результатів власних пошукових робіт, участь в 

воркшопах в Україні та закордоном.  

Призер. Міжнародний рівень. Грималюк А. (ІІ місце, Огляд-конкурс 

дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей, 

2019 р.) 

Всеукраїнський рівень. Хомяк Я. Стипендіантка Стипендіальна 

програма «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука, 2020 р.) місце проведення м. 

Київ 

https://zavtra.in.ua/students/search/%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%

BA/  

https://moodle.chnu.edu.ua/course/index.php?categoryid=7&browse=courses&perpage=20&page=0
https://moodle.chnu.edu.ua/course/index.php?categoryid=7&browse=courses&perpage=20&page=0


Призер. Міський рівень. Чиботар А. (Диплом І ступеню (Виставка до 

дня Архітектури), 2020 р.) 

Призер. Міський рівень. Дімітрішина О. (Диплом ІІ ступеню (Виставка 

до дня Архітектури), 2020 р.) 

Призер. Міський рівень. Машицька І. (Диплом ІІІ ступеню (Виставка до 

дня Архітектури), 2020 р.) 

На сьогоднішній день, в умовах пандемії COVID-19, планується 

продовження діяльності після пандемії в усіх напрямках, а також долучається 

до поточних студентських ініціатив.  

Участь студентів у конференціях: 

 

 

 

Результати участі студентів ФАБДПМ у конференціях 

(2016-2021 рр.) 

№ 

п/

п 

Назва конференції 

Загальна 

кількість 

тез 

доповідей 

1 2 3 

2016 рік 

1. 

Студентська наукова конференція Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, 20-22 квітня 2016 року, 

м. Чернівці 

19 

2017 рік 

2. 

Студентська наукова конференція Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, 25-27 квітня 2017 року, 

м. Чернівці 

13 

2018 рік 

3. 

Студентська наукова конференція Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, 17-19 квітня 2018 року, 

м. Чернівці 

29 

2019 рік 

4. 

Студентська наукова конференція Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, 16-17 квітня 2019 року, 

м. Чернівці 

35 

2020 рік 

5. 
Студентська наукова конференція Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, 22-23 квітня 2020 року, Чернівці 
19 

2021 рік 

6. 
Студентська наукова конференція Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, 22-23 квітня 2021 року, Чернівці 
41 

8. ВСЬОГО   

 

 

 

 

 



4.3. Науково-дослідна робота викладачів кафедри 

Список наукових праць, опублікованих упродовж 5-річного періоду в 

рейтингових виданнях (окремо Scopus, Web of Science ): 
№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, в 

якому 

опубліковано 

роботу 

Том, номер (випуск), 

перша й остання 

сторінки роботи, веб-

адреса електронної 

версії 

1 2 3 4 5 

Scopus 

1. 1 А.В. Сумарюк, 

В.Ф. 

Романкевич, 

Ю.Т. Роман, 

И.М. Фодчук, 

В.М. Ткач 

Бетонные 

композиты 

высокой 

структурной 

прочности и 

плотности, 

модифицированные 

комплексом 

мелкодисперсных 

добавок на основе 

нанокремнезёма и 

метакаолина 

Наносистеми, 

наноматериали, 

нанотехнологии.  

2018. 

T.16, №1, C.117–128. IF 

(Scopus) =0.196) 

https://www.imp.kiev.ua/

nanosys/ua/articles/2018/

1/nano_vol16_iss1_p011

7p0128_2018_abstract.ht

ml  

2. 2 А.В. Сумарюк, 

В.Ф. 

Романкевич, 

И.М. Фодчук 

Перспективы 

получения 

ультрапрочных 

бетонных 

композитов 

введением 

полифункциональн

ых 

наномодификаторо

в 

 

Наносистеми, 

наноматериали, 

нанотехнологии 

2018. 

T.16, № 1, C.103–115. 

IF (Scopus) =0.196) 

https://www.imp.kiev.ua/

nanosys/ua/articles/2018/

1/nano_vol16_iss1_p010

3p0115_2018_abstract.ht

ml  

3.  А.В. Сумарюк, 

И.И. Гуцуляк, 

В.В. 

Михайлович, 

В.Ф. 

Романкевич, 

Ю.Т. Роман, 

И.М. Фодчук 

Влияние 

микроструктуры 

изломов бетона на 

прочность 

бетонных 

композитов 

высокой 

структурной 

прочности и 

плотности 

Наносистеми, 

наноматериали, 

нанотехнологии. 

2019.  

T.17 №4, pp. 649 - 660 

IF (Scopus) =0.196) 

https://www.imp.kiev.ua/

nanosys/ua/articles/2019/

4/nano_vol17_iss4_p064

9p0660_2019_abstract.ht

ml  

4.  Sumariuk O.V., 

Romankevych 

V.F., Halunka 

O.D., Kutsyk 

O.V., Polevetsky 

V.V., Novikov 

S.M., Fodchuk 

I.M. 

Influence of 

Polyfunctional 

Nanomodificators on 

the Microstructure of 

Concrete 

Composites of High 

Strength and Density 

Physics and 

Chemistry of 

Solid State 

2020. 

Vol.21, No.1. – Р.19-26 

Scopus (прийнятий у 

січні 2020 р.) 

https://scijournals.pnu.ed

u.ua/index.php/pcss/articl

e/view/2250/3746  

https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/articles/2018/1/nano_vol16_iss1_p0117p0128_2018_abstract.html
https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/articles/2018/1/nano_vol16_iss1_p0117p0128_2018_abstract.html
https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/articles/2018/1/nano_vol16_iss1_p0117p0128_2018_abstract.html
https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/articles/2018/1/nano_vol16_iss1_p0117p0128_2018_abstract.html
https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/articles/2018/1/nano_vol16_iss1_p0117p0128_2018_abstract.html
https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/articles/2018/1/nano_vol16_iss1_p0103p0115_2018_abstract.html
https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/articles/2018/1/nano_vol16_iss1_p0103p0115_2018_abstract.html
https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/articles/2018/1/nano_vol16_iss1_p0103p0115_2018_abstract.html
https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/articles/2018/1/nano_vol16_iss1_p0103p0115_2018_abstract.html
https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/articles/2018/1/nano_vol16_iss1_p0103p0115_2018_abstract.html
https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/articles/2019/4/nano_vol17_iss4_p0649p0660_2019_abstract.html
https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/articles/2019/4/nano_vol17_iss4_p0649p0660_2019_abstract.html
https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/articles/2019/4/nano_vol17_iss4_p0649p0660_2019_abstract.html
https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/articles/2019/4/nano_vol17_iss4_p0649p0660_2019_abstract.html
https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/articles/2019/4/nano_vol17_iss4_p0649p0660_2019_abstract.html
https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/2250/3746
https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/2250/3746
https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/2250/3746


5.  Fodchuk I.M., 

Balovsyak S.V., 

Novikov S.M., 

Yanchuk I.V., 

Romankevych 

V.F. 

Reconstruction of 

spatial distribution 

of strains in crystals 

using the energy 

spectrum of X-ray 

Moiré patterns 

Ukrainian Journal 

of Physical Optics 

2020. 

Vol.21, No.3. – P. 141–

151 (Scopus) =0.745)    

http://ifo.lviv.ua/journal/

UJPO_PDF/2020_3/0303

_2020.pdf  

6. Фодчук И.М., 

Заплитный Р.А., 

Баловсяк С.В., 

Роман Ю.Т., 

Молодкин В.Б., 

Владимирова 

Т.П., 

Прикладные 

возможности 

рентгеновской 

топографии 

кристаллов в 

косонесимметричн

ой схеме 

дифракции на 

отражение 

Металлофизика 

и новейшие 

технологии 

2018. – т.40, №5. –С. 

561-583. 

https://mfint.imp.kiev.ua/

ua/abstract/v40/i05/0561.

html  

6.  I. Fodchuk, A. 

Kuzmin, I. 

Hutsuliak, M. 

Solodkyi,V. 

Dovganyuk, O. 

Maslyanchuk, 

Yu. Roman, R. 

Zaplitnyy, O. 

Gudymenko, V. 

Kladko, V. 

Mоlоdkin 

Defect structure of 

high-resistivity 

CdTe:Cl crystals 

according to the data 

of high-resolution x-

ray diffractometry 

Proc. SPIE 

11369, Fourteenth 

International 

Conference on 

Correlation 

Optics 

2019, 113691H (6 

February 2020 

https://www.spiedigitalli

brary.org/conference-

proceedings-of-

spie/11369/2553970/Def

ect-structure-of-high-

resistivity-CdTe-Cl-

crystals-according-

to/10.1117/12.2553970.f

ull  

Web of Science 

7.  Nataliia 

Vatamaniuk   

Postgraduate student 

of the Department of 

Information 

Technology in 

Architecture 

KNUCA, Kyiv ISSN 2523-4757 

2020; Випуск 2, Номер 

2: 28-33 

http://science.lpnu.ua/uk/

sa/vsi-vypusky/volume-

2-issue-2-

2020/metodyka-

doslidzhennya-

vnutrishnokvartalnyh-

prostoriv  

8.  Ватаманюк 

Н.Ю. 

Актуальні 

проблеми 

внутрішньоквартал

ьних  

просторів в 

історичній забудові 

(на прикладі міста 

Чернівці) 

Cучасні 

проблеми 

архітектури та 

містобудування, 

КНУБА 

2018. Випуск № 52, 174 

ISSN 2077-3455 

http://library.knuba.edu.u

a/books/zbirniki/01/2018

/201852.pdf  

9.  Ватаманюк 

Н.Ю. 

Культура 

формування 

комфортного 

середовища  

Всередині 

історичних 

кварталів 

Cучасні 

проблеми 

архітектури та 

містобудування, 

КНУБА 

2019. Випуск № 54, 

с.170 

ISSN 2077-3455 

http://library.knuba.edu.u

a/books/zbirniki/01/2019

/201954.pdf  

http://ifo.lviv.ua/journal/UJPO_PDF/2020_3/0303_2020.pdf
http://ifo.lviv.ua/journal/UJPO_PDF/2020_3/0303_2020.pdf
http://ifo.lviv.ua/journal/UJPO_PDF/2020_3/0303_2020.pdf
https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i05/0561.html
https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i05/0561.html
https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i05/0561.html
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11369/2553970/Defect-structure-of-high-resistivity-CdTe-Cl-crystals-according-to/10.1117/12.2553970.full
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11369/2553970/Defect-structure-of-high-resistivity-CdTe-Cl-crystals-according-to/10.1117/12.2553970.full
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11369/2553970/Defect-structure-of-high-resistivity-CdTe-Cl-crystals-according-to/10.1117/12.2553970.full
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11369/2553970/Defect-structure-of-high-resistivity-CdTe-Cl-crystals-according-to/10.1117/12.2553970.full
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11369/2553970/Defect-structure-of-high-resistivity-CdTe-Cl-crystals-according-to/10.1117/12.2553970.full
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11369/2553970/Defect-structure-of-high-resistivity-CdTe-Cl-crystals-according-to/10.1117/12.2553970.full
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11369/2553970/Defect-structure-of-high-resistivity-CdTe-Cl-crystals-according-to/10.1117/12.2553970.full
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11369/2553970/Defect-structure-of-high-resistivity-CdTe-Cl-crystals-according-to/10.1117/12.2553970.full
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11369/2553970/Defect-structure-of-high-resistivity-CdTe-Cl-crystals-according-to/10.1117/12.2553970.full
http://science.lpnu.ua/uk/sa/vsi-vypusky/volume-2-issue-2-2020/metodyka-doslidzhennya-vnutrishnokvartalnyh-prostoriv
http://science.lpnu.ua/uk/sa/vsi-vypusky/volume-2-issue-2-2020/metodyka-doslidzhennya-vnutrishnokvartalnyh-prostoriv
http://science.lpnu.ua/uk/sa/vsi-vypusky/volume-2-issue-2-2020/metodyka-doslidzhennya-vnutrishnokvartalnyh-prostoriv
http://science.lpnu.ua/uk/sa/vsi-vypusky/volume-2-issue-2-2020/metodyka-doslidzhennya-vnutrishnokvartalnyh-prostoriv
http://science.lpnu.ua/uk/sa/vsi-vypusky/volume-2-issue-2-2020/metodyka-doslidzhennya-vnutrishnokvartalnyh-prostoriv
http://science.lpnu.ua/uk/sa/vsi-vypusky/volume-2-issue-2-2020/metodyka-doslidzhennya-vnutrishnokvartalnyh-prostoriv
http://science.lpnu.ua/uk/sa/vsi-vypusky/volume-2-issue-2-2020/metodyka-doslidzhennya-vnutrishnokvartalnyh-prostoriv
http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201852.pdf
http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201852.pdf
http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201852.pdf
http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2019/201954.pdf
http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2019/201954.pdf
http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2019/201954.pdf


10.  Ватаманюк 

Н.Ю. 

Визначення 

внутрішньоквартал

ьних просторів та 

їх функцій у 

планувальній 

структурі 

історичних міст 

Сучасні 

проблеми 

Архітектури та 

Містобудування, 

КНУБА 

2020.  

ISSN 2077-3455 

http://archinform.knuba.e

du.ua/article/view/22563

3  

11.  Герич К.І. Реновація 

занедбаних 

промислових зон 

міста чернівці  

Для побудови 

мережі 

інноваційних 

центрів зайнятості 

Сучасні 

проблеми 

Архітектури та 

Містобудування, 

КНУБА 

2018. Випуск 52, с.180 

ISSN 2077-3455 

http://library.knuba.edu.u

a/books/zbirniki/01/2018

/201852.pdf  

 

 

4.4. Стажування викладачів 
Стажування викладачів кафедри містобудування та урбаністики у провідних  

№ 

п/п 

П.І.Б. ЗВО, установа, 

країна, де відбувалось стажування 

Дата 

(місяць, рік) 

 Кафедра містобудування та урбаністики 

1. Романкевич В.Ф. Технічний університет прикладних наук м. 

Любек (Німеччина) 

09.01.2015 - 

25.01.2015 

2. Ватаманюк Н.Ю. Технічний університет прикладних наук м. 

Любек (Німеччина) 

жовтень-

грудень 2016 р. 

3. Ватаманюк Н.Ю. Технічний університет прикладних наук м. 

Любек (Німеччина) 

листопад 2017 

р. 

4. Гержецька І.О. Технічний університет прикладних наук м. 

Любек (Німеччина) 

листопад 2017 

р. 

5. Ватаманюк Н.Ю. Технічний університет прикладних наук м. 

Любек (Німеччина) 

червень 2019 р. 

6. Ватаманюк Н.Ю. Київський національний університет 

будівництва і архітектури, Київ (Україна)  

червень 2017 р. 

 

 

 

5. Міжнародна діяльність. Академічна мобільність 

5.1. Співпраця із ЗВО України та зарубіжжя 

 Підготовка бакалаврів-архітекторів в ЧНУ здійснюється з 2008 року. За 

цей час набутий досвід викладання та проведено аналіз основних тенденцій 

підготовки аналогічних фахівців у провідних архітектурних закладах України 

та Європи: це Інститут архітектури та дизайну НУ "ЛП", КНУБА, ХНУБА, 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, ОДАБА, 

Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, Національний університет 

водного господарства та природокористування. Співпадання з навчальним 

планом зазначених університетів складає 80-85%.  

http://archinform.knuba.edu.ua/article/view/225633
http://archinform.knuba.edu.ua/article/view/225633
http://archinform.knuba.edu.ua/article/view/225633
http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201852.pdf
http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201852.pdf
http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201852.pdf


 Викладачі регулярно беруть участь у конференціях та форумах, що є 

важливою платформою для обміну досвідом та досягненнями в архітектурі 

містобудуванні, охороні спадщини, а студенти беруть участь та здобувають 

перемоги у конкурсі: “Щорічний міжнародний огляд-конкурс дипл. проектів 

випускників арх. і диз.вищих шкіл”. 

 Факультет АБДПМ має тісні міжнародні зв'язки з відповідними 

закладами Румунії, Австрії, Німеччини. Зокрема, в рамках Німецької 

академічної служби обмінів (DAAD) з 2013 по 2017 роки з Технічним 

університетом (м. Любек, Німеччина) здійснювався проект "Практичні 

партнери історичного міста" (https://www.ukraine-bauen.de/). 

З 2018 року з Технічним університетом (м. Любек, Німеччина) виконується 

Міжнародний проект ERASMUS+. 

Наразі з Технічним університетом (м.Любек, Німеччина) укладено 

меморандум (26.03.2019) про подальшу співпрацю в намірах подати у DAAD 

новий проект "Міжнародна мобільність і цифрове співробітництво". 

 

5.2. Участь у міжнародних грантах, проектах 

Проект "Енерго-інноваційний хаб – платформа для підготовки 

кваліфікованих фахівців для сфери енергоефективності" в рамках 

компоненту "Професійної кваліфікації" проекту "Реформи в сфері 

енергоефективності в Україні", що виконується Німецький товариством 

міжнародного співробітництва (GIZ) за дорученням уряду Німеччини 

http://www.budarch.chnu.edu.ua/res//budarch/FABDPM/IntAgr/2019/EnHUB/Sert

if_energyHUB_ChNU.jpg  

http://www.budarch.chnu.edu.ua/res//budarch/FABDPM/IntAgr/2019/EnHUB/Me

morandum_GIZ_ChNU.pdf  

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної 

експертизи (GIZ Інтегрований розвиток міст в Україні 

http://chnu.edu.ua/index.php?page=ua/news&data[5012][id]=10963) 

 

 

5.3. Мобільність студентів та викладачів 

1. Технічний університет м. Любек (Німеччина) у рамках Угоди про 

співробітництво між університетами, на період з 15.08.2016 р. по 15.02.2017 

р. була направлена студентка 3 курсу Кравченко І.А.  

2. Університет прикладних наук м. Любек (Німеччина) у рамках 

програми академічної мобільності ERASMUS+, на період з 19.03.2018 р. по 

21.07.2018 р. була направлена студентка 3 курсу Жовтоножук А.І. 

3. Бранденбурзький технічний університет м. Котбус (Німеччина) у 

рамках програми академічної мобільності ERASMUS+, на період з 28.09.2019 

р. по 29.02.2020 р. була направлений студент 4 курсу Чередюк Є.В. 

4. Університет прикладних наук м. Любек (Німеччина) у рамках 

програми академічної мобільності ERASMUS+, на період з 06.09.2021 р. по 

02.02.2022 р. була направлена студентка 4  курсу Дмитрук О.С. 

http://www.budarch.chnu.edu.ua/res/budarch/FABDPM/IntAgr/2019/EnHUB/Sertif_energyHUB_ChNU.jpg
http://www.budarch.chnu.edu.ua/res/budarch/FABDPM/IntAgr/2019/EnHUB/Sertif_energyHUB_ChNU.jpg
http://www.budarch.chnu.edu.ua/res/budarch/FABDPM/IntAgr/2019/EnHUB/Memorandum_GIZ_ChNU.pdf
http://www.budarch.chnu.edu.ua/res/budarch/FABDPM/IntAgr/2019/EnHUB/Memorandum_GIZ_ChNU.pdf
http://chnu.edu.ua/index.php?page=ua/news&data%5b5012%5d%5bid%5d=10963


5. Університет прикладних наук м. Любек (Німеччина) у рамках 

програми академічної мобільності ERASMUS+, на період з 06.09.2021 р. по 

02.02.2022 р. був направлений студент 4  курсу Кушнерик Д.В. 

 

5.4. Участь у конференціях 

 Салевич І.М.: «Проблеми національної ідентичності в модерному 

образотворчому мистецтві України початку ХХІ століття» / Тези 

міжнародної науково-практичної конференції «Гагенмейстерські 

читання» м. Кам’янець Подільський/ 19.20 листопада 2020 року/ с. 34 

 Хілько І.О. «Чернівецька промислова школа та її значення для 

розвитку міста (друга половина ХІХ – початок ХХ ст..)» / Тези 

міжнародної науково-практичної конференції «Гагенмейстерські 

читання» м. Кам’янець Подільський/ 19.20 листопада 2020 року/ с. 114; 

 Літвінов О.С. «Борис Леонідович Купнєвський – художник-педагог» 

/ Тези міжнародної науково-практичної конференції «Гагенмейстерські 

читання» м. Кам’янець Подільський/ 19.20 листопада 2020 року/ с. 125; 

 

5.5. Проведення міжнародних та всеукраїнських конференцій, 

круглих столів, культурно-мистецькі заходи, науково-методичних 

семінарів. 

Захід 1. Всеукраїнський рівень. Energy Innovation Hub – Hackathon 

(Хакатон), 2020 р. 

Захід 2. Всеукраїнський рівень. Еко-конкурс «Кліматичні краплі» 

Захід 3. Всеукраїнський рівень. Робота по створенню Energy 

Innovation Hub 

Захід 4. Міський рівень. Воркшоп по розробці комплексного 

благоустрою 8-8а-9 корпусів ЧНУ, 2019 р. 

Захід 5. Міжнародний рівень. Воркшоп «Архітектура та містобудівний 

дизайн у існуючому контексті», 2019 р. 

Захід 6. Міжнародний рівень. Онлайн-воркшоп організований  

у рамках співпраці з проектом «Інтегрований розвиток міст в Україні», 

2020 р. 

Захід 7. Воркшоп на тему: «Розробка дизайну інтер’єру меморіального 

музею імені М.Івасюка в місті Чернівці», 2018р. 

Захід 8. Воркшоп на тему: «Розробка дизайну інтер’єру виставкового 

залу ЧНУ по вул.Поштовій у м.Чернівці»,2018р. 

Захід 9. Мистецький дизайн-проект «Мурали міста Чернівці»,2020р. 

Захід 10. Воркшоп на тему: « Розробка суспільного простору. Вулицями 

нашого міста»,2021 

Захід 11. Всеукраїнська реставраційна практика для студентів 

мистецьких вищих навчальних закладів України (Львів, Харків, Київ, 

Камянець-Подільський )в с. Білоусівка, Сокирянського р-н Чернівецької обл. 

в Храмі Святого Чудотворця Миколая, червень 2018.  

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2098054007150179&id=1000

08368000649 



Захід 12. Всеукраїнський художній пленер у м. Вижниця для студентів 

вищих мистецьких навчальних закладів України (Київ, Одеса, Харків, 

Чернівці), м. Вижниця, з 21 по 28 січня 2018р. 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2245587518796285&id=1000

00351770136) 

Захід 13. Міжнародний художній пленер «Holy Land» в Ізраїлі, квітень 

2018. 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=592886481071558&id=100010506

344516) 

Захід 14. Всеукраїнська реставраційна практика для студентів 

мистецьких вищих навчальних закладів України (Львів, Харків, Київ, 

Камянець-Подільський )в с. Білоусівка, Сокирянського р-н Чернівецької обл. 

в Храмі Святого Чудотворця Миколая, червень 2019р. 

(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1331735856993933&type=3) 

Захід 15. Міська персональна виставка «Контрасти почуттів», 

культурний центр «Вернісаж», вул. Івана Франка, м. Чернівці, 2019р.  

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2673298749358491&id=10000035

1770136) 

Захід 16. Всеукраїнський художній пленер «Немирівська осінь», 

виставкова зала санаторій Авангард Немирів м. Немирів, жовтень 2019р. 

Захід 17. Міська виставка «Історія життя», галерея «Штенберг» м. 

Чернівці, 9 липня 2020р. 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3312236385464721&id=10000035

1770136) 

Захід 18. Організовано ряд зустрічей з провідними архітекторами міста 

Чернівців, галерея «Штейнберг», 2020р. (http://arch-

unesco.chnu.edu.ua/index.php?page=ua&data[14786][id]=12476) 

Захід 19. Всеукраїнський мистецький симпозіум «Мелодії степу та 

моря», м. Одеса, травень 2020р. 

(https://www.facebook.com/OdessaCT/videos/450455975977502/) 

Захід 20. Персональна виставка Толошняк О.В. «Дебют» в учбово-

методичному центрі культури Буковини, м. Чернівці (11-31  січня 2018р.) 

Захід 21. Твердохліб Ю.В. Голова журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року - 2020» у номінації «Образотворче мистецтво» 

Захід 22.Всеукраїнський симпозіум Скульптурний в камені м. Прилуки, 

2018р. (gronovlennya@gmail.com    www.korovchenko.info); 

Захід 23. Автор концепції та учасник Всеукраїнського мистецького 

трієнале «Український фольмодерн»,Івана Франка 15, виставкова зала 

«Вернісаж» м. Чернівці, 2018р. 

Захід 24. Завершення роботи та відкриття меморіальної дошки 

«Закатованим українським патріотам», м.Чернівці, 2018р. 

Захід 25. Завершення роботи та відкриття пам'ятника " Жертвам 

голодомору та політичних репресій на Буковині"м. Чернівці, 2018р. 

(https://promin.cv.ua2018/11/24) 



Захід 26. Персональна виставка Салевича І.М. «Вона», Штейнберг 

галерея, м. Чернівці (https://pogliad.ua/nevs/culture/skulptor-ivan-salevich-

prezentuvav-yuvileynu-vistavku-395027) 

Захід 27. Міжнародна виставка та симпозіум, “Українсько культурний 

центр” (м. Париж) та галерея“Sent Pier” (Les Issambes), липень 2018р. 

Захід 28. Міжнародна персональна виставка разом з австійсько 

художницею Наталія Вайнбергер , м. Вольфсберг, Австрія, листопад 2019. 

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1440832906085529&id=1000047649920

68&set=a.646858315482996 

Захід 29. Міжнародний мистецький симпозіум «Кольори буковини», 

пацан Бранко В’ямо, м. Могошоая, Румунія 

Захід 30.  Участь та організація воркшопу разом з студентами та 

викладачами з Херсонського державного аграрного університету 

спеціальності Архітектура та містобудування на тему: «Розробка 

благоустрою Костелу Пречистого Серця Ісуса» 2019р. 

https://www.facebook.com/groups/fab.chnu/permalink/368768380283585 

Захід 31. Розробка спільно з студентами почесних відзнак ЧНУ 2019р. 

Захід 32. Розробка інтер’єру приміщення музею історії ЧНУ 2020р. 

https://www.facebook.com/groups/fab.chnu/permalink/519288968564858 

Захід 33. Онлайн воркшоп - «Чернівці очима архітектора» 2020р. 

http://arhibud.chnu.edu.ua/index.php?page=ua&data[11328][id]=13522 

Захід 34. Розробка презентації до дня відкритих дверей факультету 

АБДПМ. 2020р. 

http://arhibud.chnu.edu.ua/index.php?page=ua&data[11328][id]=13616 

 

 

6. Стан практичної підготовки: 

Загальна інформація про практики  

кафедри містобудування та урбаністики 

спеціальності: 191 «Архітектура та містобудування» 

 

Назва 

практики 

Рік 

підготовки 
Семестр 

Кількість Вид 

підсумкового 

контролю 
тижнів кредитів годин 

Обмірно-геодезична  
1 2 2 3 90 Залік 

Ознайомча та 

рисувально-живописна  2 4 3 3 90 Залік 

Будівельно-

технологічна 3 6 2 3 90 Залік 

Проектна  
4 8 2 3 90 Залік 

 

 



На кафедрі є в наявності наскрізна програма практик та робочі програми 

Обмірно-геодезична практика, Ознайомча та рисувально-живописна 

практика, Будівельно-технологічна практика, Проектна практика, 

Атестаційна випускова робота бакалавра; звітна документація про 

проходження практик. 

Керівництво усіма видами практик здійснюють викладачі кафедри 

містобудування та урбаністики.  

Уся документація, включаючи програми практик, звіти та щоденники, 

зберігаються в архіві та кафедрі.  

 

Сильні сторони кафедри містобудування та урбанітики: 

1. При визначенні програмних компетентностей урахований широкий 

діапазон, тому випускники можуть працевлаштовуватися і бути 

конкурентоспроможними. Працевлаштовані в архітектурно-проектних бюро, 

на різних посадах в Департаменті містобудівного комплексу та земельних 

відносин Чернівецької міської ради м.Чернівці Чернівецької області, 

приватні фірми "ТРИ А студія","BOYKO ARCHITECT GROUP", Приватні 

підприємеці: Байда І., Сєменцов В., Рябченко С. та ін, ТОВ "Водограй", 

Гільдія проектувальників у будівництві у Чернівецькій області Стасюк М.В.). 

2. Перерозподіл кредитів і місце деяких освітніх компонентів у логічно-

структурній схемі відбувся на основі аналізу власного досвіду, а також 

аналізу ОП відповідної спеціалізації провідних будівельних вузів України: 

Київського національного університету будівництва та архітектури, Одеської 

державної академії будівництва та архітектури Придніпровської державної 

академії будівництва та архітектури, Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова  та ін. 

3. ОП виконується в активному дослідницько-практичному середовищі, 

заснованому на науково-методичних розробках факультету АБДПМ і ЧНУ в 

цілому. Тематика курсових робіт і дипломних робіт, дисципліни вільного 

вибору враховують специфіку професійної діяльності архітекторів у 

історичному середовищі міст, історичних ареалах,  територіях буферних зон 

об`єктів ЮНЕСКО з врахуванням їх специфіки і нормативно-законодавчого 

регулювання. 

4. Методи навчання та методи оцінювання результатів були переглянуті, 

розширені з урахуванням сучасних реалій (індивідуальне, дистанційне 

навчання, дуальна освіта). 

5. Вахована необхідність гармонізації процесу освіти з Європейськими 

стандартами 

 

Слабкі сторони кафедри містобудування та урбаністики: 

1. Повністю не проаналізовані зауваження від всіх груп стейкхолдерів 

щодо освітніх компонентів. 

2. Малоактивна участь науково-педагогічних працівників та здобувачів 

вищої освіти у програмах академічної мобільності.  



3. Потреба у зростанні матеріально-технічної бази, а також в 

періодичній модернізації у навчальному процесі технологій інформаційного 

моделювання будівель і споруд (BIM – Building Information Model або 

Modeling). 

4. Не до кінця створена база дистанційного навчання на новій платформі 

Moodle, яка запропонована з кінця 2020 року. 

5. Недостатній рівень заохочення здобувачів вищої освіти, які мають 

високий рейтинг успішності. 


