
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова

Освітня програма 13280 Архітектура

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 191 Архітектура та містобудування

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 316

Повна назва ЗВО Харківський національний університет міського господарства імені О.М. 
Бекетова

Ідентифікаційний код ЗВО 02071151

ПІБ керівника ЗВО Бабаєв Володимир Миколайович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.kname.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/316

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 13280

Назва ОП Архітектура

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність 191 Архітектура та містобудування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта
 

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

кафедра Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного 
середовища

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

Основ архітектурного проєктування, Містобудування, Міського 
будівництва, Вищої математики, Іноземних мов, Філософії і політології, 
Комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Охорони праці та 
безпеки життєдіяльності, Економіки, Технології будівельного 
виробництва, Теоретичної і будівельної механіки, Дизайну та 
образотворчого мистецтва, Історії і культурології, Мовної підготовки, 
педагогіки та психології, Будівельних конструкцій 

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 107277

ПІБ гаранта ОП Попова Ольга Анатоліївна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Olga.Popova@kname.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(099)-668-00-02

Додатковий телефон гаранта ОП +38(057)-707-31-29
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Історія архітектурної освіти у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова 
(ХНУМГ ІМ. О.М. Бекетова) бере свій початок у 1922 р., коли у структурі Всеукраїнського технікуму комунального 
господарства був створений житлово-будівельний факультет. Протягом 1930-х років на базі факультету почали 
готувати фахівців з містобудування та паркового будівництва. А з 1935 р.,  завдяки залученню провідних 
архітекторів під керівництвом видатного архітектора О. М. Бекетова, який створив потужну школу з підготовки 
майбутніх архітекторів, став засновником кращих традицій архітектурної та художньої освіти, розпочалась 
підготовка фахівців з архітектури та планування міст (https://adom.kname.edu.ua/index.php/ru/pro-fakultet/istoriya).  
В університеті особливу увагу приділяють збереженню  академічних  традицій архітектурної освіти, а саме: навчання 
в архітектурних майстернях, залучення до викладання провідних архітекторів-практиків, індивідуальний підхід до 
кожного студента-архітектора.
Сьогодення виявило нове розуміння архітектурної діяльності та особливі вимоги до професійної підготовки 
архітекторів. 
До розроблення програми були залучені доктори та кандидати архітектури  кафедр архітектури будівель і споруд та 
дизайну архітектурного середовища (АБіС ДАС) та містобудування (МБ), з яких була сформована група 
забезпечення. На етапі розроблення програми проводилась постійна співпраця із роботодавцями, випускниками 
університету, які є практикуючими архітекторами.
ОП було розроблено з урахуванням останніх досягнень і тенденцій в сфері архітектури; інноваційних комп'ютерних 
технологій комплексного проєктування; органічного поєднання традицій архітектурних шкіл з новітніми підходами.
Розроблення ОП редакції 2020 року спиралось на:
- Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 Архітектура та 
містобудування (Наказ МОН України №808 від 16.06.2020 р. 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/06/17/191%20Arkhitektura%20ta%20mistobuduvannya
%20bakalavr.pdf );
- плідне співробітництво профільних кафедр з установами у сфері архітектури та містобудування;
- залучення до освітнього процесу за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування фахівців вищої управлінської 
ланки архітектурно-будівельної галузі та архітекторів-практиків;
- попит сучасного ринку праці на фахівців, які застосовують у своїй діяльності теоретико-практичні підходи.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2020 - 2021 126 126 68

2 курс 2019 - 2020 108 108 56

3 курс 2018 - 2019 116 116 54

4 курс 2017 - 2018 102 102 25

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 13280 Архітектура

другий (магістерський) рівень 10658 Дизайн архітектурного середовища
12180 Містобудування
12446 Архітектура будівель і споруд
27424 Архітектура будівель і споруд (освітньо-наукова)
31474 Архітектура будівель і споруд

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37396 Архітектура та містобудування
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 129449 29358

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

129449 29358

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 1087 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП 2020.pdf oNkQEPRtlhkOoqEKl1FMTVzFVj0TcASrcRNALj8OPZY=

Освітня програма ОПП 2018.pdf la7sYPV6LVLcq5QURlx+58skm9D62DX+kl+MfXFuk08
=

Освітня програма ОПП 2017.pdf Es82InlDDWk8TJek+TN7cCuqNWa1/HszNrZGVNMRg6
8=

Навчальний план за ОП НП2018.pdf TpTD2cJmyMYW7J8cyVBvK05DJQ3qhRNnazogPQ7C4x
w=

Навчальний план за ОП НП2020.pdf pX5Q9Jw0m0bvwXbzhSxwITDAUGw0SskVM72KQ/0dV
YI=

Навчальний план за ОП НП2017.pdf 2Qii1yhsaCUKJLHEsCpNilmBkM3iTDTYWCIN1/fxflw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 2020-1.pdf p4nRuIXxVtF1XvNOCeINHieSGqXMVbRYn3bpGBkJJc4
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 2020-2.pdf FziiRiwyEhJTB3iLTDPlMXFseyAE+Xk5mewTpuWlYAw
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 2018-1.pdf QsGnrN0IHWe0O7KXKRwbAsxERtWJJL4CyfI57Wo6e2
Q=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 2018-2.pdf bPzghdQb3au2KvPhU6d+HVeV5B43+00qqNwrqugrOCE
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОП є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в галузі архітектури та містобудування; 
проєктувати містобудівні та архітектурні об’єкти, застосовуючи інноваційні технології та використовуючи сучасне 
програмне забезпечення; застосовувати теоретичні основи дизайну архітектурного середовища та теоретичні основи 
ландшафтної архітектури для розв’язання складних спеціалізованих завдань. Програму розроблено відповідно до 
місії та стратегії університету, яка полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців для регіонального розвитку й 
міського господарства.
Особливостями ОП є: реалізація в освітньому процесі сучасних технологій проєктування; реалізація ОП 
англійською мовою; можливість проходження практик на базі Варненського вільного університету Чорноризця 
Храбра, м.Варна, Болгарія; використання у навчальному процесі сучасної лабораторії «BUILD.IT lab» з 
застосуванням комплексного пакету ВІМ-технологій, «Навчально-дослідної майстерні»; опанування здобувачами 
сучасних технологій 3D-друку (спеціалізована майстерня «Інженерної та комп'ютерної графіки», оснащена 3D-
принтерами).
Визначним у реалізації ОП є наявність та функціонування у складі матеріально-технічної бази університету 
комплексу архітектурно-художніх майстерень «АРХАУС» (відкрито у 2015 р.), який включає: майстерні 
архітектурного проєктування, лабораторію комп'ютерного моделювання, рисувальну залу, майстерню макетування, 
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конференц-залу, експозиційно-виставкове приміщення. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Освітня програма створена у відповідності до місії та стратегії Харківського національного університету міського 
господарства імені О.М. Бекетова, яка полягає у підготовці висококваліфікованих кадрів для міського господарства, 
національного та регіонального розвитку. Відповідні документи ЗВО розміщені на сайті Університету у відкритому 
доступі: «Стратегічний план Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 
2021 - 2025» Стратегія (kname.edu.ua) 
Відповідно до місії основними задачами стратегічного розвитку Університету є: досконалість освіти, розвиток науки 
та інтеграція до світової спільноти. Стратегічні задачі повністю корелюють із цілями освітньої програми. 

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

До колективного обговорення ОП у редакції 2020 року були залучені здобувачі вищої освіти (протокол №9 від 
11.03.2020 р., протокол №14 від 3.07.2020 р. розширених засідань кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 
архітектурного середовища). Під час обговорення цілей та програмних результатів навчання  здобувачі висловили 
свої пропозиції, які були враховані при перегляді ОП. А саме: реалізація ОП українською та англійською мовами; 
залучення архітекторів-практиків до викладання; проведення занять з архітектурно-містобудівного проєктування на 
базі філій проєктних установ - партнерів університету; включення до програм практик екскурсій на будівельні 
майданчики, проєктні установи з метою розуміння спецефічних особливостей проєктних процесів.

- роботодавці

В процесі роботи над ОП проводилися зустрічі з представниками галузі. Активну участь у обговоренні змісту освіти 
за ОП брали представники Департаменту містобудування та архітектури ХОДА. Їх пропозиції було враховано при 
формуванні ОП, зокрема: вдосконалення та ознайомлення студентів-архітекторів з новітніми зразками сучасних 
архітектурних об'єктів регіонального значення; включення обов'язкових вимог щодо застосування об'єктів 
безбар'єрної архітектури при виконанні архітектурно-містобудівних проєктів 
(https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_40/1-1-0-1832)
Крім зазначених, зміст ОП обговорювався з представниками таких підприємств та організацій: ТОВ «Науково-
дослідного і проєктного інституту цивільного будівництва «СХІДБУДПРОЄКТ»», Приватного акціонерного 
товариства «Проєктний та науково-дослідний інститут «Харківський ПРОМБУДНДІПРОЄКТ»», Державного 
підприємства Український державний проєктний інститут «Укрміськбудпроєкт», Акціонерного Товариства «Трест 
Житлобуд–1»,  Товариства з додатковою відповідальністю «Житлобуд–2», ПП«ДОМІНІОН ХАРКІВ», 
ТОВ«УКРСПЕЦБУД ПЛЮС». Їх пропозиції були враховані при формуванні змісту проєктної та переддипломної 
практики, а саме формування бази навчальних описово-дослідницьких та фотофіксаційних матеріалів  для 
подальшого проєктного й дослідницького використання (протокол №9 від 11.03.2020р., протокол №14 від 
3.07.2020р., https://abs.kname.edu.ua/index.php/uk/novosti/163-kruglij-stil-strategiya-rozvitku-arkhitekturno-
mistobudivnoji-osviti )

- академічна спільнота

Під час розробки ОП та подальшого корегування РПНД було враховано пропозиції академічної спільноти, зокрема  
популяризація екологічних підходів в архітектурі та дотримання інклюзивних вимог, використання інноваційних 
технологій при виконанні навчальних робіт. У результаті співпраці з академічною спільнотою профільних кафедр у 
рамках договорів про партнерство та співпрацю (Одеська державна академія будівництва та архітектури, 
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне); участі у щорічних 
Всеукраїнських огляд-конкурсах дипломних архітектурних проєктів (Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу (2017 р.), Полтавський національний університет ім. Ю. Кондратюка (2018 р.), 
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне (2019 р.)) було виокремлено 
актуальність тематик кваліфікаційних робіт.

- інші стейкхолдери

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання було реалізовано досвід роботи зі стейкхолдерами. А 
саме, з 22.06-02.07.2019 р. студенти та викладачі здійснили сумісну подорож до Болгарії (м. Варна) з метою 
проходження практикуму на тему: «Матеріали і технології в будівництві та архітектурі» у Варненски свободен 
университет «Черноризец Храбьр» (договір від 21.11.2018 р.), де вони мали змогу ознайомитись із матеріально-
технічною базою університету, відвідати лекції та майстер-класи провідних педагогів архітектурного факультету, 
побачити виставку дипломних та курсових проектів студентів-архітекторів та будівельних спеціальностей, пройти 
тренінги за темою практикуму із отриманням сертифікату Європейського зразка.
При формуванні ОП були враховані результати, які були отримані під час реалізації міжнародного проєкту з обміну 
студентів та викладачів ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, зокрема: ПРН10, ПРН17, ПРН18, ПРН 20, ПРН27, ПРН29.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
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розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі та програмні результати навчання за ОП є гнучкими та узгодженими із потребами  сучасного ринку праці, і 
визначаються потребою у кваліфікованих кадрах у Харківському регіоні, котрі здатні вирішувати спеціалізовані 
задачі і практичні проблеми у сфері містобудування та архітектури. 
Серед сучасних професійних тенденцій, які знайшли відображення в освітніх компонентах та їх програмних 
результатах навчання, є впровадження сучасних підходів та методів проєктування архітектурно-містобудівних 
об'єктів, розробка проєктів з урахуванням екологічного підходу та обов'язкових вимог щодо застосування об'єктів 
безбар'єрної архітектури, використання сучасних матеріалів та інноваційних конструктивних рішень, застосування 
прийому поліфункціональності та інші.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Під час формулювання цілі та програмних результатів навчання ОП,  було проаналізовано її розвиток з урахуванням 
галузевого та регіонального контексту. Відповідно до «Стратегії розвитку Харкова2030» та «Стратегії розвитку 
Харківської області на 2021-2027 р.»  важливість цілі «велике європейське зелене місто з унікальною архітектурою, з 
комфортними і безпечними умовами проживання освіченого населення» визначається значним архітектурно-
рекреаційним потенціалом Харківщини, який є одним з пріоритетних напрямків соціально-економічного та 
культурного розвитку регіону. Формування туристичного іміджу Харківщини, збереження архітектурної та 
містобудівної спадщини міста та регенерація історичного ядра зі збереженням основ структури і характеру забудови 
- цілі які мають на меті підвищення використання архітектурно-будівельного потенціалу регіону та формування 
архітектурно-будівельної індустрії через завдання, які співпадають з цілями та програмними результатами ОП 
«Архітектура», які враховуються при формуванні обов’язкових компонентів ОП («Основи реконструкції будівель та 
охорона історичної спадщини», «Ландшафтна архітектура», «Архітектурна екологія», «Архітектурне 
проєктування»), програми практик, тематиці архітектурних проєктів та кваліфікаційних робіт.
Регіональний контекст враховується при впровадженні досвіду профільних установ та залученні стейкхолдерів під 
час роботи з студентами (к.т.н., доц. Фурсов Ю.В., Бушманов С.А., к.арх. Удовиченко О.С., Трифонов К.В., 
Пономарьов В.В.)

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При формуванні цілей та програмних результатів навчання за ОП було враховано досвід ОП вітчизняних ЗВО: 
Національний університет «Львівська політехніка», Одеська державна академія будівництва та архітектури, 
Національний університет водного господарства та природокористування. Запозичені кращі практики: викладання 
англійською мовою; розширення тематики архітектурно-містобудівних проєктів за типологічними ознаками 
відповідно до сучасних потреб; включення дисциплін, які розширюють можливості при проєктуванні (екологізація 
та гуманізація середовища, застосування інклюзивних підходів та відповідність сучасним ергономічним вимогам).
Досвід іноземних програм враховувався шляхом аналізу і запровадження в освітній процес підходів і практик 
навчання Європейських ЗВО, зокрема «Люблінська Політехніка» (Польща), «Краківська політехніка» (Польща), 
Університет Нової Гориці (Словаччина), Варненський вільний університет ім. Чорноризця Храбра (Болгарія): до 
вирішення практичних завдань у сфері архітектури та містобудування, використання сучасних програмних 
продуктів для моделювання архітектурних об'єктів і аналізу ефективності проєктних рішень. Наприклад, після 
візитів викладачів кафедри основ архітектурного проєктування до Варненського вільного університету ім. 
Чорноризця Храбра у 2019 р. створено навчальну майстерню «Архітектурного моделювання» та «Навчально-
дослідну майстерню», що Це сприяє забезпеченню таких програмних результатів навчання ОП: ПРН10, ПРН12, 
ПРН14, ПРН24, ПРН28, ПРН30.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

191 «Архітектура та містобудування» у галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», затверджено і введено в дію 
наказом МОН України № 808 від 16.06.2020 р. Відповідно до Стандарту було розроблено та затверджено нову 
редакцію ОП Архітектура (Рішення Вченої Ради від 27.08.2020 р., протокол № 13).  
В ОП у повному обсязі представлено  компетентності та програмні результати  Стандарту, які реалізовані у множині 
освітніх компонентів. Забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої 
програми наведено в ОП та таблиці 3 Додатку.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 Архітектура та 
містобудування (Наказ МОН України №808 від 16.06.2020 р. 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/06/17/191%20Arkhitektura%20ta%20mistobuduvannya
%20bakalavr.pdf )

2. Структура та зміст освітньої програми
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Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП у повній мірі відповідає предметній області. Підготовка здобувачів здійснюється шляхом теоретичної, 
практичної підготовки у сфері архітектури та містобудування, виконанням архітектурних, дизайнерських, 
містобудівних проєктів; узагальненням результатів проєктних робіт, проходженням навчальної, живописної, 
проєктної, переддипломної практики; виконанням кваліфікаційної роботи. Для здобуття бакалаврами теоретичних 
знань та практичних умінь та навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків було введено такі 
дисципліни: 
1. «Архітектурно-містобудівне законодавство», «Сучасні матеріали та технології будівництва», «Сучасні 
архітектурно-будівельні конструкції», «Інженерний благоустрій територій і транспорт», «Ландшафтна архітектура», 
«Архітектурна екологія», «3D комп’ютерне моделювання», «Типологія будівель та споруд », «Архітектурна 
ергономіка », «Архітектурне проєктування» спрямовані на формування навиків розв’язання практичних проблем 
формування  архітектурно-містобудівних об'єктів відповідно до нормативних вимог; 
2. «Історія архітектури, містобудування, мистецтв та дизайну», «Історія архітектури та містобудування від 
Відродження до Модерну», «Основи реконструкції будівель та охорона історичної спадщини», «Історія архітектури 
України»,  спрямовані на формування комплексу знань та навичок застосування відомих теорій, концепцій, 
принципів вирішення теоретичних та практичних завдань при проєктуванні архітектурно-містобудівних  об'єктів, в 
тому числі з використанням практичних методів та презентації результатів.
3.  «Рисунок, живопис, скульптура», «Живописна практика» спрямовані на підвищення культури сприйняття та 
формування високих естетичних потреб, розвиток творчих здібностей на основі пізнання різних рівнів художнього 
образу, цілісного сприйняття.
4. «Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій», «Основи геодезії», «3D комп’ютерне моделювання » 
спрямовані на оволодіння та використання спеціалізованого програмного обладнання та відповідних пристроїв та 
приладів.
Відповідність предметній області забезпечують обов’язкові освітні компоненти програми (38 ОК - 180 кредитів), 
включаючи практики,  підготовку і захист кваліфікаційної роботи.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

В університеті запроваджено процедуру вільного вибору, яка дозволяє формування індивідуальної освітньої 
траєкторії. В усіх освітніх програмах на дисципліни за вибором здобувача вищої освіти відведено не менше 25 % від 
обсягу підготовки. 
На бакалаврському рівні вибіркова складова формується з трьох частин: 
1. Дисципліни, які забезпечують загальні компетентності, обираються з переліку дисциплін; 
2. Сертифікатні програми, які формують професійні та/або загальні компетентності, складаються з трьох дисциплін. 
Перелік сертифікатних програм пропонується для спеціальності або групи спеціальностей. 
3. Блок професійних дисциплін, який формує неформальну спеціалізацію в межах спеціальності або набір 
дисциплін з переліку професійних дисциплін. 
Формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується також завдяки: 
- участі у програмах академічної мобільності; 
- диференціації завдань до практичних робіт, самостійної роботи студентів, індивідуального навчання, відповідно до 
яких, наприклад, студентам пропонується індивідуальний вибір тем курсових робіт. 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Вибір навчальних дисциплін здійснюється шляхом відкритого голосування на Web-порталі Університету в 
особистому кабінеті здобувача. Вибір регламентується щорічними наказами, Порядком вільного вибору навчальних 
дисциплін. На головному сайті університету розташовується  оголошення про вільний вибір студентів  (як правило 
вересень, лютий), яке включає термін проведення вільного вибору, перелік груп, які беруть участь у виборі, 
контактні телефони та активні посилання. За цими посиланнями здобувач має можливість ознайомитись з 
презентаціями дисциплін, поставити питання викладачам.   Блоковий вибір організовано шляхом подання 
відповідних заяв до профільного інституту/деканату. Після обробки результатів голосування формуються віртуальні 
групи, корегується розклад та навчальне навантаження викладачів. Ознайомлення студентів з переліком дисциплін 
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здійснюється:  
- через систему дистанційного навчання Moodle, шляхом розміщення презентацій курсів, дистанційних 
консультацій викладачів щодо змісту, технології викладання та результатів навчання; 
 - проведення презентацій курсів вільного вибору, сертифікатних програм та блоків неформальної спеціалізації на 
факультетах, шляхом організації зустрічей з викладачами дисциплін, представниками кафедр.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здобувачів вищої освіти забезпечується практичними та лабораторними заняттями, 
навчальною, живописною, проєктною та переддипломною практикою, екскурсійними візитами на підприємства у 
сфері архітектури та містобудування, та спрямована на формування компетентностей, серед яких: ФК4, ФК6, ФК10, 
ФК11, ФК19, ФК20.
В рамках проходження проєктної та переддипломної практики на базі університету здобувачі мають змогу 
використовувати сучасне програмне забезпечення («ArchiCAD», «AutoCAD», «REVIT», «3DMax», «Adobe 
Photoshop») для розробки проєктних рішень  у сфері архітектури та містобудування. Загальні положення організації 
практичної підготовки студентів на рівні Університету регламентуються: Положенням про організацію освітнього 
процесу в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Положенням про організацію та проведення практичної підготовки студентів 
(https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/нормативна-база). Терміни проведення практичної підготовки 
визначаються графіком навчального процесу. По закінченню практик відбувається відкритий захист відповідних 
звітів.
Здобувачі та випускники мають можливість висловити свою думку та пропозиції зверненням на сайті кафедри 
(Скринька довіри skrynka.doviry.absdas@gmail.com.), під час анкетування 
(https://abs.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitnia-diialnist/anketuvannia, 
https://oapir.kname.edu.ua/index.php/uk/studentu/metodicheskie-materialy-dlya-studentov-1-2-kursa), участь у 
розширених засідань кафедр, при спілкуванні з НПП.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

ОП «Архітектура» передбачає формування  соціальних навичок (soft skills) упродовж навчання. Набуття 
здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що дозволяють бути успішним в професійній діяльності, 
забезпечуються загальними компетентностями, визначеними Стандартом вищої освіти України: ЗК01-ЗК10.
Основним чинником формування таких навичок є форми та методи, що використовуються під час навчальних 
занять, особливо практичних. При викладанні перевага надається пояснювально-ілюстративним, практичним, 
евристичним методам навчання. Форми роботи, переважно, індивідуальні і групові, що сприяє формуванню 
навичок працювати у команді, комунікабельності, формуванню лідерських якостей здобувачів, усвідомленню своєї 
ролі у команді та відповідальності за колективний результат. Під час публічних захистів своїх робіт здобувачі 
вчаться презентувати себе, керувати своїм голосом, вести дискусію, бути тактовними, ввічливими. Форми та методи, 
що задіяні при викладанні окремих компонентів ОП, зазначено у відповідних РПНД. 
Наприклад, вивчення іноземної мови сприяє формуванню комунікативних компетентностей здобувачів вищої 
освіти; філософії - здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності й досягнення 
суспільства.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Згідно Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова навчальний час здобувача вищої 
освіти визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для засвоєння відповідної програми підготовки 
на даному рівні вищої освіти. Навчальний план за ОП складено на 3 р.10 м. навчання, 240 кредитів ЄКТС. 
Навчальний рік становить 2 семестри по 30 кредитів ЄКТС. 1 кредит ЄКТС – 30 академічних годин. Загальне 
навчальне навантаження охоплює час на лекційні та практичні та лабораторні заняття, консультації, практики, 
самостійну роботи, контрольні заходи. Тижневе аудиторне навантаження студента у середньому становить 22 
години. 
Обсяг самостійної роботи в межах 1/2-2/3 від загального обсягу дисципліни. У структурі аудиторного навантаження 
75% відведено на практичні та лабораторні заняття. Для співвіднесення обсягу освітніх компонентів ОП із 
фактичним навантаженням здобувачів віщої освіти завідувачем та викладачами кафедри здійснюється аналіз 
навантаження студента, шляхом зворотного зв'язку «студент-викладач-завідувач», обговорення його результатів 
наприкінці кожного семестру на засіданнях кафедри та методичних семінарах (протоколи №7 від  24.01.20; №13 від 
25.06.2020 р).
За фаховими дисциплінами переважають аудиторні години (64%), оскільки лише безпосередня робота з викладачем 
в аудиторії та індивідуальний підхід до кожного студента, що зумовлено  унікальністю кожного проєктного рішення, 
дозволяє сформувати необхідні навички та компетентності необхідні архітектору.
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Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Дуальна освіта за ОП «Архітектура будівель і споруд» не здійснюється. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Прийом вступників на навчання за ОП для здобуття вищої освіти відбувається на конкурсній основі. Конкурсний 
відбір проводиться на основі конкурсного балу, який розраховується відповідно до Правил прийому
https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2021/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%
D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83_2021_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для 
здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифікатів ЗНО з двох конкурсних предметів та творчого 
конкурсу. Перелік конкурсних предметів, визначено в Додатку 4  Правил прийому 
(https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2021/dodatok_4_2021_2.pdf). 
За час реалізації ОП перелік конкурсних предметів корегувався згідно умов вступу відповідного року.
(https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/vstupnykam/fakhovi-vyprobuvannia/prohramy-fakhovykh-vstupnykh-
vyprobuvan-dlia-zdobuttia-stupenia-bakalavra)

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу та Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-
педагогічних та наукових працівників, для учасників програм академічної мобільності. Положення розміщені на 
офіційному сайті університету на сторінці «Нормативна база». Здобувачеві вищої освіти, який бере участь у 
програмі академічної мобільності, відповідний деканат готує академічну довідку, яка містить інформацію про 
виконане ним навчальне навантаження з переліком вивчених навчальних дисциплін, отриманих кредитів, оцінок у 
національній шкалі оцінювання. Здобувачі вищої освіти, які беруть участь у програмах академічної мобільності, 
визначають перелік модулів, які вони бажають вивчати в закордонних навчальних закладах та погоджують їх і 
програму академічної мобільності з гарантом освітньої програми, завідувачем кафедри та деканом. Після 
завершення програми академічної мобільності здобувач вищої освіти подає в деканат академічну довідку від 
приймаючого ЗВО, яка відображає його навчальні здобутки і є підставою для академічного визнання результатів 
навчання за кордоном.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

У разі виникнення питань визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, представники Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова керуються 
Положенням про організацію освітнього процесу 
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf) та Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та 
наукових працівників (https://ird.kname.edu.ua/images/Pologenya_dodatki.pdf).
На ОП були випадки визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема: 
- визнання результатів навчання Загхдаду Сіхама, отриманих у Харківському національному університеті 
будівництва та архітектури, при  зарахуванні на 2 курс (3 семестр) на підставі заяви здобувача,  академічної довідки 
№ 1063, розпорядження по факультету, протоколу рішення експертної комісії; 
- визнання результатів навчання Сафіха Суфіана, отриманих у Харківському національному університеті 
будівництва та архітектури, при  зарахуванні на 2 курс (3 семестр)  на підставі заяви здобувача, академічної довідки 
№1214, розпорядження по факультету, протоколу рішення експертної комісії; 
- визнання результатів навчання Аабіді Саада, отриманих у Харківському національному університеті будівництва та 
архітектури, при  зарахуванні на 3 курс (5 семестр)  на підставі заяви здобувача,  академічної довідки №1128, 
розпорядження по факультету, протоколу рішення експертної комісії.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Документом, який регулює питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, є Порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті
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 https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Порядок_визнання_результатів_навчання_отрим
аних_у_неформальній_та_інформальній_освіті.pdf
Випадків визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті для даної ОП не було.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Питань щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, за час існування ОНП не виникало. 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Форми та методи навчання  і викладання відповідають Положенню про організацію освітнього процесу та 
Положенню про організацію самостійної роботи і сприяють досягненню ПРН.  Навчальним планом передбачені 
лекційні, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота, курсові роботи, РГР, практики, контрольні заходи 
тощо.   
Під час проведення занять викладачі активно використовують інтерактивні методи навчання, мультимедійні засоби 
та прикладні програмні продукти. Досягнення ПРН забезпечують такі методи навчання: пояснювально-
ілюстративний, практичний, моделювання тощо.  
Для розвитку студентської активності, самостійності та творчих здібностей, для самостійної роботи створюються 
завдання з проблемними ситуаціями, що потребують знаходження шляхів вирішення. Студенти самостійно 
виявляють проблему і вирішують її. Практичний метод використовується при підготовці кваліфікаційної роботи та у 
дисциплінах: «Архітектурне проєктування», «Основи реконструкції будівель та охорона історичної спадщини», 
«Рисунок, живопис, скульптура».

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Форми і методи навчання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, а саме:
- критерії та методи оцінювання оприлюднюються заздалегідь для всіх видів робіт здобувача вищої освіти та 
контрольних заходів; 
- у відносинах між здобувачами вищої освіти та викладачами присутня взаємна повага, прагнення до діалогу;
- застосовуються різні способи подачі матеріалу, заохочення до  навчання;
-  екзамени проводяться за умови присутності не менше двох викладачів; 
- передбачена процедура подання апеляцій здобувачами вищої освіти.
Передбачено індивідуальний вибір теми проєкту, кваліфікаційної роботи.
Рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання оцінюється по кожній дисципліні 
результатами опитування, обговорюється на засіданнях кафедри та оприлюднюється на сайті.
За результатами опитувань здобувачів ОП щодо якості викладання дисциплін, негативних оцінок не було.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Для науково-педагогічних працівників забезпечується академічна свобода, яка полягає у самостійності й 
незалежності учасників освітнього процесу, та здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення 
знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів, вільному виборі методів 
навчання і викладання. Майданчиком для обміну досвідом викладачів є методичні семінари кафедр та факультету 
(№3 від 29.05.2020), які формалізують, удосконалюють та забезпечують впровадження у освітній процес ініціативи 
викладачів.   
Принципи академічної свободи здобувачів – свободи отримання знання, забезпечуються можливістю:   
- здобувати знання відповідно до своїх потреб та інтелектуальних запитів;   
- формувати індивідуальну траєкторію навчання, в т.ч. через програми академічної мобільності;   
- обирати теми курсових, кваліфікаційних робіт;   
- вільно висловлювати власну думку щодо змісту освіти і організації освітнього процесу;  
- використовувати процедури зворотного зв’язку щодо змісту освіти і організації навчального процесу.   

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання надається 
здобувачеві вищої освіти: 
- у профілі освітньої програми, що є частиною Інформаційного пакету Університету 
https://www.kname.edu.ua/index.php/освіта/інформаційний-пакет-єктс/бакалаврський-рівень-освіти; 
- викладачем на першому занятті з дисципліни; 
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- на офіційному сайті кафедри (робоча програма навчальної дисципліни) та у відповідному курсі на порталі 
дистанційного навчання; 
- у методичних рекомендаціях до відповідних освітніх компонентів.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Студенти ОП беруть участь у щорічній науково-практичній студентській конференції «Сталий розвиток міст» 
(https://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/nashikonf.html), де вони представляють результати власних досліджень, 
що сприяє поглибленому вивченню освітніх компонентів професійної складової ОП та поєднанню навчання з 
власними дослідженнями в рамках обраної дисципліни.
У 2018 р.:  Піженко М.Д., Трохімчук О.А., Горячева Г.Є., Зінченко А.К., Мякотіна Є.В., Пігар М.С., Королюк Є.В., 
Кірпічнікова О.О., Шпак В.М., Горячева Г.Є., Гатіна Г.М., Ваніна Ю.І. та інші.
У 2019 р.: Йолкіна Н.М., Севрюкова В.С., Гришина К.О.,  Москаленко Д.А., Горячева Г.Є., Королюк Є. В., Давіденко 
О.І., Дворянкіна Р.О., Кахикало А.А., Шевцова А.І. та інші.
У 2020 р.: Зайцева А.О., Войтенко М.О., Гришина К.О., Озулу К.Б., Жданюк О.О., Співак А.В., Кольницька І.В., 
Демідова Ю.І., Ахмед А.А., Романенко А.О., Маруа Юсеф, Свиридова А.В., Тата Магран, Давіденко О.І., Власко А.Р. та 
інші.
У 2021 р.: А. Ерен, А. Ахмед, С. Мехмет, Б. Шаян, А. 
Також, студенти ОП беруть участь у конференціях інших ЗВО:
1. Рева Ю.А.: участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Архітектура історичного Києва. Феномен 
урбанізованих ландшафтів» – Київ : КНУБА, 2018 р. 
2. Косе В.Ю.: участь у XV міжнародній науково-практичній студентській конференції «Професійна традиція й 
новітні технології в архітектурі ХХІ сторіччя». -  Харків: ХНУБА, 01-03 грудня 2020 р.
3. Косе В.Ю.: The 4th International scientific and practical conference “European scientific discussions” (February 26-28, 
2021). Potere della ragione Editore, Rome, Italy. 2021. 
Студенти ОП щорічно готують роботи на різноманітні конкурси, що сприяє опануванню здобувачами знань, вмінь і 
навичок у пошуку проблемних сфер сучасної архітектури, дизайну і урбаністики, а також методів щодо шляхів 
подолання проблем у професійній сфері. Зокрема, студенти 3 курсу брали участь у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук: Мякотіна Є.С. «Архітектурно-
дизайнерські прийоми формування курортно-готельних комплексів», 2019/2020 н.р., диплом ІІІ ступеня,2020р.; 
Косе В.Ю. «Розвиток сучасного 3d-моделювання та віртуального макетування за допомогою запровадження 
інноваційних технологій»,2020/2021 н.р.; Бабенко К.В. «Сучасні підходи до питань гуманізації архітектурного 
середовища найзначнішого міста»,2019/2020н.р.; Москаленко Д.А. «Розвиток транспортно-пішохідної 
інфраструктури крупнішого міста із застосуванням інноваційних видів транспорту»,2019/2020н.р.; Севрюкова В.С. 
«Принципи формування сучасних міських утворень на основі низьковуглецевої стратегії розвитку»,2018/2019н.р.; 
Мякотіна Є.В., Москаленко Д.А. «Споживчі та харчові матеріали як засіб формування еколого-естетичного 
середовища»,2018/2019н.р.; Шевцова А. (перемога в II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
2019/2020 н.р. зі спеціалізації «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика», диплом ІІІ ступеня)

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту освітніх компонентів регламентує Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ імені 
О.М. Бекетова. Згідно з положенням, оновлення робочих програм дисциплін відбувається щорічно. На кафедрі 
проводяться науково-методичні семінари щодо форм та змісту навчання, обговорюються питання оновлення 
освітніх компонент.
Ознайомлення викладачів із сучасними науковими досягненнями та практиками у сфері архітектури та 
містобудування  відбувається у результаті підвищення кваліфікації на підприємствах, стажування у закордонних 
ЗВО, участі у науково-практичних конференціях, зокрема: 
- доц. Вотіновим М.А. після стажування (Варненски свободен університет «Черноризец Храбр», тема «Матеріали і 
технології в будівництві та архітектурі») удосконалено зміст практичних занять з дисципліни «Архітектурне 
проєктування: Індивідуальний житловий будинок» за темою 2.3 Конструктивне рішення індивідуального житлового 
будинку;
- ас. Броннікова С.С. після стажування (Куявський університет, Влоцлавек (Республіка Польща) тема «Проблеми та 
процес реформування освіти в галузі технічних наук в Україні та країнах ЄС») удосконалено зміст дисципліни 
«Архітектурне проєктування», посилено складову практичних занять за ЗМ 2.3 Виконання архітектурного проєкту 
рекреаційної території з тіньовим навісом згідно нормативних вимог;
- доц. Шкляр С.П. після стажування (Департамент містобудування та архітектури ХОДА, 2020 р., тема: 
«Універсальний дизайн та ергономічні засади у формуванні архітектурного середовища для дітей») удосконалено 
зміст практичних занять з дисципліни «Архітектурне проектування»: ЗМ 7.2 Розробка генерального плану та 
загальної композиції проекту;
- доц. Дудкою О.М. Після стажування (Департамент містобудування та архітектури ХОДА, 2020 р., тема «Сучасні 
прийоми формування архітектури багатофункціональних комплексів в структурі міста») удосконалено зміст 
лекційного та практичного матеріалу з дисципліни «Типологія будівель і споруд» за ЗМ 1.3: тема: 
«Багатофункціональні житлові будинки та комплекси. Сучасні вимоги до їх проєктування», уточнено зміст 
графічних завдань до практичних занять за ЗМ 1.3: тема «Аналіз формування багатоповерхових житлових будинків. 
Багатофункціональні житлові будинки та комплекси. Визначення сучасних вимог до проєктування 
багатоповерхового житла»;
- доц. Велігоцькою  Ю.С. (Інститут сільськогосподарських та екологічних наук Естонського університету наук про 
життя, Естонія, 2019р.) з дисципліни «Архітектурне проектування будівель і споруд: Багатофункціональний парк 
районного призначення» удосконалено зміст практичних занять шляхом оновлення ЗМ 1 Передпроєктний аналіз та 
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варіанти функціонально-планувального розв’язання території парка та включено новий матеріал «Європейський 
досвід щодо аналізу території проектування та моделювання ландшафтних об'єктів».

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Міжнародна діяльність ЗВО, зокрема співпраця з Варненським вільним Університетом ім. «Чорноризця Храбра» 
(Болгарія), безпосередньо сприяє вдосконаленню змісту ОК за ОП, зокрема:
- у листопаді 2020р. к.арх., доц. Пламен Петров зробив доповідь «Building with earth – practical training for 
architectural students»);
- студенти та викладачі відвідали лекції провідних фахівців (Assoc. Prof. Eng. Rositsa Petkova-Slipets), Assoc. Prof. 
Milena Kichekova, Arch. Plamen Petrov) в рамках міжнародного практикуму «Матеріали і технології в будівництві та 
архітектурі», 2019р.;
- 16-18.11.2018р. студенти прийняли участь в Міжнародному VI конкурсі «Varna Spaghetti Engineering 2018» на прояв 
нестандартного мислення молодих фахівців, що мають професійну підготовку в області «Архітектура, будівництво та 
геодезія» та отримали кубок за І місце.
У щорічному конкурсі «Проєкт мультикомфортного будинку ISOVER» студенти представляли свої роботи на 
міжнародному фіналі: Гасанова Е., Черкашина К., Ус Є. в Мілані (Італія), 5-8.06.2019р.; Євдокименко К., Осмачко К.  
в Дубаі, ОАЕ, травень 2018р.
У 2018р. Почесний професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, очільник архітектурного бюро «Meuser Architekten BDA» та 
німецького видавництва DOMpublishers Ф. Мойзера прочитав лекцію «Типологія радянського масового житла». 
Навчальний процес передбачає проведення занять з використанням програмних продуктів інформаційного 
моделювання будівель «BUILD.IT lab» із залученням  іноземних партнерів (Громадська Спілка «Білдіт Юкрейн»).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Застосовують такі форми контролю: поточний, модульний, підсумковий. Поточний контроль проводиться на 
аудиторних заняттях для перевірки рівня підготовки до виконання конкретної роботи у формі опитувань, 
тестування тощо. Модульний контроль - це оцінювання знань, умінь та практичних навичок здобувачів вищої 
освіти, набутих під час засвоєння окремого змістового модуля дисципліни, може проводитись у формі письмового 
опитування або тестування, захисту графічних робіт, рефератів, презентацій. Підсумковий контроль є оцінкою 
результатів навчання здобувачів за всім змістом дисципліни. Для курсового проєкту та практик передбачено 
підсумковий контроль у формі публічного захисту.  Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів 
вищої освіти заздалегідь доводяться до здобувачів разом з питаннями для самопідготовки. Структуру і зміст завдань 
поточного і підсумкового контролю визначає викладач в залежності від змісту навчальної дисципліни та 
програмних результатів навчання, які вона забезпечує. Контрольні заходи охоплюють повний зміст освітнього 
компоненту, що дозволяє говорити про встановлення досягнення результатів навчання. Формою атестації за ОП 
визначено публічний захист кваліфікаційної роботи, що дозволяє інтегрально підійти до питання досягнення 
програмних результатів навчання.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього 
процесу. На ОП застосовуються такі форми контролю досягнення програмних результатів навчання: усне 
опитування; письмове опитування (теоретичні питання, контрольні завдання); тестування з використанням 
комп’ютерних технологій; захист (звітів з практик, графічних завдань (клаузур), РГР, курсового проєкту та 
кваліфікаційної роботі). Форми контролю визначаються викладачем в робочій програмі навчальної дисципліни 
згідно з ОП. Форма контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень з дисциплін здобувачу 
вищої освіти доводиться на першому занятті. Різноманіття методів і форм контрольних заходів дозволяє перевірити 
досягнення програмних результатів навчання. Форми контрольних заходів і критерії оцінювання здобувачів вищої 
освіти є чіткими, зрозумілими, доступними, дають змогу встановити досягнення здобувачем вищої освіти 
результатів навчання для окремого освітнього компонента та ОП загалом. Правила проведення контрольних 
заходів, зокрема обов’язкова присутність двох викладачів, сприяють об’єктивності оцінювання.  

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Згідно Положення про організацію освітнього процесу, графік навчального процесу визначає календарні терміни 
семестрів, проведення модульного і підсумкового контролю (екзаменаційних сесій), проведення практик, атестації 
(підготовку та захист кваліфікаційної роботи).  Графік навчального процесу щорічно затверджується ректором та 
розміщується на офіційному сайті Університету. Графік проведення екзаменів затверджується першим проректором 
не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії. Напередодні екзаменів обов’язково проводяться консультації, на яких 
обговорюються всі питання, що виникли у студентів під час підготовки, та доводяться критерії оцінювання.  Розклад 
контрольних заходів та консультацій заздалегідь оприлюднюється на дошках оголошень та вноситься до розкладу 
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студентів і викладачів на порталі https://erp.kname.edu.ua/.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Атестація здобувачів вищої освіти ОП «Архітектура» відповідно до Стандарту вищої освіти України першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» у галузі знань 19 
«Архітектура та будівництво» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи у вигляді 
архітектурного проєкту з пояснювальною запискою. 
Кваліфікаційна робота передбачає демонстрацію здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати 
практичні проблеми архітектурного проєктування/ реконструкції та реставрації будівель і споруд/ містобудівних і 
ландшафтних об’єктів/ в дизайні архітектурного середовища, які характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов, із застосуванням основних архітектурно-містобудівних теорій та методів, засобів суміжних 
наук.  Захист роботи відбувається публічно. Строк і тривалість проведення атестації здобувачів визначається 
графіком освітнього процесу та регулюються нормативно-правовими документами університету.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу.  
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019_
1.pdf 
Проведення заліково-екзаменаційних сесій регламентується щосеместровим наказом ректора «Про проведення 
заліково-екзаменаційних сесій». Форма проведення екзамену і диф. заліку, критерії оцінювання екзаменаційних 
завдань визначаються робочою програмою дисципліни. Строк і тривалість проведення контрольних заходів 
здобувачів визначаються графіком навчального процесу.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується проведенням екзаменів/диференційованих заліків у письмовій формі та 
обов’язковій присутності не менше як двох викладачів, відкритістю інформації про умови проведення контрольних 
заходів. Крім того, об’єктивність екзаменаторів забезпечується рівністю умов для всіх здобувачів, зокрема складності 
та кількісті завдань, єдиних критеріїв оцінювання і тривалості контрольних заходів, механізмів узагальнення 
результатів, тощо. Для об’єктивності оцінювання курсових проєктів і робіт, звіту з практики, забезпечується 
публічність їх захисту, оцінка надається комісією у складі трьох викладачів кафедри. Здобувач, який не 
погоджується з оцінкою, має право звернутися до екзаменатора і отримати обґрунтоване пояснення. У випадку 
незгоди студента з рішенням, він може звернутися з письмовою апеляцією до  ректора. Положення про організацію 
освітнього процесу  визначає порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. 
Для вирішення спірних питань і розгляду апеляції здобувачів створюється апеляційна комісія, до якої входить 
директор інституту/декан факультету, завідувач кафедри, викладач, представник студентського сенату. Випадків 
оскарження результатів контрольних заходів, а також конфлікту інтересів при реалізації даної ОП не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Згідно Положення про організацію освітнього процесу, здобувачеві вищої освіти, який не з’явився на підсумковий 
семестровий контроль з поважної причини, що підтверджується відповідними документами, наказом ректора може 
бути подовжено строк складання заліково-екзаменаційної сесії за індивідуальним графіком. Здобувачам вищої 
освіти, які за результатами підсумкового семестрового контролю отримали незадовільну оцінку з дисципліни або не 
з’явилися на підсумковий контрольний захід без поважної причини, надається можливість покращити результати 
відповідно до графіку ліквідації академічної заборгованості. Здобувач вищої освіти не може бути допущений до 
перескладання екзамену з дисципліни, доки він не виконає всі види робіт, передбачених програмою з цієї 
дисципліни.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Положення про організацію освітнього процесу забезпечує право здобувача вищої освіти на оскарження рішення, 
дії або бездіяльність науково-педагогічних працівників, посадових осіб (представників адміністрації) Університету 
щодо організації і результатів проведення семестрових контрольних заходів. Для вирішення спірних питань і 
розгляду апеляції здобувачів створюється апеляційна комісія, до якої входить директор інституту/декан факультету, 
завідувач кафедри, викладач, представник студентського сенату. Комісія розглядає апеляції щодо порушення 
процедури проведення контрольних заходів упродовж шести календарних днів після їх подання. За бажанням 
здобувач вищої освіти, який подав апеляцію, може бути присутнім при розгляді своєї заяви. Рішення апеляційної 
комісії доводиться до студента, який підтверджує це особистим підписом у протоколі засідання апеляційної комісії.  
Випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів серед здобувачів ОП не було.  
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Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Положення Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
https://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BD%D0
%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0;  
Кодекс честі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;  Тимчасовий порядок перевірки випускних кваліфікаційних робіт 
бакалаврського і магістерського рівнів в інформаційній системі Unplag;    
Порядок проведення попередньої експертизи дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова (передбачає проходження перевірки на наявність ознак плагіату) 
https://ipkvk.kname.edu.ua/index.php/uk/holovna/normatyvno-pravova-baza;    
Тимчасовий алгоритм реалізації Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії в 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (передбачає проходження перевірки на наявність ознак плагіату); Положення про комісію 
з питань етики та академічної доброчесності.   
 Адміністратор системи Unichek в Університеті є секретарем науково-методичної підкомісії 303 «Академічна 
доброчесність» сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України, яка працює для розробки 
загальнодержавної нормативної бази щодо забезпечення академічної доброчесності.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Університет уклав угоду з ТОВ «Антиплагіат» з березня 2017 року на перевірку робіт в інформаційній системі Unplug 
(Unichek). Договір пролонговано і в 2021 році з врахуванням потреб третього освітньо-наукового рівня та 
видавництва Університету. Відповідальний за формування бази на рівні університету перевіряє повноту 
представлення робіт в базі відповідно до графіку захисту кваліфікаційних робіт згідно списку студентів, що 
захищалися в поточному році Відповідальний за формування бази на рівні університету перевіряє повноту 
представлення робіт в базі відповідно до графіку захисту кваліфікаційних робіт згідно списку студентів, що 
захищалися в поточному році. Відповідальний на рівні кафедри здійснює перевірку робіт в програмно-технічній 
системі «Unplag.com» і надає звіт по результатам перевірки в триденний термін після закінчення захисту робіт на 
кафедрі за встановленою формою.
Кожна кафедра зберігає всі перевірені завантажені роботи з моменту, як договір на надання послуг перевірки 
вступив в дію. Отже кожного наступного року база розширюється і застосовується для перевірки кваліфікаційних 
робіт поточного року. 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Університет був учасником проекту SAIUP під егідою якого проводяться конкурси і презентації із залученням та з 
ініціативи студентів.  Відбувається співпраця студентів та учнів ЗО з питань академічної доброчесності. Наукова 
бібліотека працює в проекті УБА «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек». Створено курс 
«Інформаційні ресурси Університету», в якому викладено процедури дотримання академічної доброчесності. 
НПП підвищують рівень з питань запобігання порушенням академічної доброчесності учасниками освітнього 
процесу шляхом участі у вебінарах ("Запобігання плагіату в студентській і науковій роботі, практичні приклади та 
поради", 11.2020;  вебінар для співробітників Університету, організований компанією Plagiat.pl, з метою 
ознайомлення з технічними рішеннями для виявлення текстових збігів в навчальних та наукових роботах, 06.2020).
Досвід університету у формуванні культури доброчесного навчання було презентовано в рамках проєкту обміну 
досвідом в діджиталізації освіти «Unicheck educational community» 28.10.2020 за участі спікерів з провідних ЗВО 
Харкова https://unicheck.com/ua/blog/unicheck-rozpochynaye-proyekt-the-unicheck-educational-community.
НПП університету взяли участь, були в оргкомітеті конф. "Honesty, Trust, Unity: Academic Integrity & Education in a 
Globalized World", організований Regional English Language Office in Kyiv (U.S. Embassy), TESOL-Ukraine, the English 
Teachers' Association of Georgia, and International Black Sea University 1-4.02.2021.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Порушення академічної доброчесності може бути підставою для відрахування здобувача вищої освіти. При 
виявленні випадків порушення академічної доброчесності:   
- під час виконання навчальних завдань (у тому числі курсових та кваліфікаційних робіт), завдання повертається 
здобувачеві вищої освіти на доопрацювання;    
- під час контрольних заходів, здобувачеві призначається повторний захід;    
- в разі виявлення за результатами перевірки недостатності оригінальності тексту кваліфікаційної роботи, робота 
відправляється на доопрацювання і повторну перевірку (відповідне рішення приймається на засіданні кафедри). 
Також можлива ситуація, коли встановлення факту плагіату є підставою до недопущення здобувача до захисту з 
подальшим відрахуванням.   
На ОП «Архітектура» були зафіксовані  випадки порушень академічної доброчесності, а саме списування під час 
проведення поточного контролю з дисципліни «Типологія будівель та споруд» та під час перевірки рефератів з 
дисципліни  «Архітектурне проєктування», дані випадки були обговорені на засіданні кафедри (протокол №5 від 
14.12.2020 р.); зафіксовано однакові відповіді  під час проведення контрольної роботи з дисципліни «Історія 
архітектури та містобудування від Відродження до Модерну», випадок було розглянуто на засіданні кафедри та 
проведено роз'яснювальну бесіду зі студентами щодо необхідності дотримання академічної доброчесності (протокол 
№4 від 13.11.2020 р.)
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6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

В Університеті запроваджено систему відбору викладачів на конкурсній основі, яка регламентується Положенням 
щодо конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова 
 https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/положення_2020.pdf  згідно наказу 161-01 від 
09.07.2020.
При оголошенні конкурсу кандидат має прочитати пробну лекцію (провести практичне заняття). Під час 
конкурсного добору викладачів розглядаються такі критерії відбору:   
1. Спеціальність та кваліфікація за вищою освітою;   
2. Спеціальність наукової роботи та напрям досліджень;   
3. Назва та профіль кафедри, за якою надано вчене звання;   
4. Кількість і якість показників активності кандидата;   
5. Рівень публікацій, та активність у оприлюдненні результатів досліджень;   
6. Наявність досвіду практичної роботи за фахом, відповідного стажування, підвищення кваліфікації, рівень 
володіння англійською мовою;   
7. Людські якості.   
Обговорення кандидатур претендентів здійснюється колективом кафедри щодо звіту про роботу за попередній 
період, аналізу проведених відкритих (пробних) лекцій, практичних занять, наукової активності, досвіду практичної 
роботи тощо. Такі засідання оформлюються протоколом (протокол засідання кафедри №11 від 5.05.2020 р. – 
обговорення кандидатур Божинського Б.І., Гури Д.М., Сільвестрової Н.П., Шкляр С.П., №2 від 7.10.2020 р. – 
обговорення кандидатур Кузнєцової Я.Ю., Малік Н.О., Криворучко Н.І.). 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

У рамках роботи на базі АТ «Трест Житлобуд–1» філії кафедри, договорів про партнерство та співпрацю реалізовано 
форми роботи:
 - залучення до освітнього процесу провідних фахівців; 
- обговорення тем курсових i кваліфікаційних робіт, проведення практик з перспективою подальшого 
працевлаштування; 
- спiльна пiдготовка навчально-методичних видань; 
- проведення спiльних семінарів, екскурсiй; 
- підвищення квалiфiкації НПП. 
Прикладами для даної ОП є:
- залучення фахівців Департаменту містобудування та архітектури ХОДА до проведення практ. занять (за 
сумісництвом) з дисципліни «Архітектурне проєктування будівель і споруд» і проєктної практики (заст.нач. 
управління містобудування та архітектури Харківської обл. адміністрації, к.т.н., доцент Фурсов Ю.В.);
- залучення архітекторів-практиків (гол. архітектор тресту «Житлобуд-1» Бушманов С.А.; гол. архітектор проєкту 
ТОВ«УКРСПЕЦБУД ПЛЮС» Гріф В. А.; гол. архітектор ТОВ«Арбіс Проект» Криворучко Н.І., директор ПРАТ 
ІНСТИТУТ«ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ» к. арх. Удовиченко О.С., гол. архітектор ТОВ«Тера-Харків» 
Трифонов К.В., архітектор ТОВ«Інститут Харківпроект» Пономарьов В.В.) до організації оглядових екскурсій на 
підприємства та будмайданчики; до проведення практ. занять.
Організація співробітництва з питань стажування викладачів:
- на базі Департаменту містобудування та архітектури ХОДА (доц. Дудка О.М.; доц. Шкляр С.П.);
-на базі ПРАТ ІНСТИТУТ«ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ» (доц. Криворучко Н.І., ст.викл. Россоха О.І.)

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

ЗВО залучає до аудиторних занять на ОП архітекторів-практиків за сумісництвом: 
- дисципліна «Архітектурне проєктування будівель і споруд: Культурно-видовищна споруда» - Фурсов Ю.В., к.т.н., 
доцент, заступник начальника управління містобудування та архітектури ХОДА, член-кореспондент Академії 
будівництва України; 
- з дисципліни «Основи наукових досліджень», «Основи дизайну архітектурного середовища»  - Криворучко Н. І., к. 
арх., доцент, головний архітектор ТОВ «Арбіс Проект»; 
-дисциплін  «Архітектурне проектування: Формування та інноваційний розвиток містобудівного простору»  - 
Удовиченко О.С., к.арх., директор ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»; 
-з дисциплін  «Системи автоматизованого проектування в містобудуванні», « Програмні засоби проектування 
об'єктів в міському середовищі» - Трифонов К.В, головний архітектор ТОВ «Тера-Харків»;
-з дисциплін  «Містобудування та ландшафтна архітектура», «Архітектурне проектування: Будівля зі спортивно-
оздоровчою функцією», «Архітектурне проектування» - Пономарьов В.В.,  архітектор ТОВ «Інститут Харківпроект»;
-з дисциплін  «Архітектурне проектування будівель і споруд: Багатофункціональний парк районного призначення»,  
«Архітектурне проектування» - Бушманов С.А.,  головний архітектор проектів ПАТ «Трест-ЖИТЛОБУД-1».

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння
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Професійний розвиток викладачів забезпечується системою підвищення кваліфікації та стажування НПП. Серед 
інструментів підвищення педагогічної майстерності, проф. розвитку викладачів: 
- проведення відкритих та показових занять, регламентується щороку відповідним наказом ректора, передбачає 
графік проведення, оцінку заняття представниками сектору моніторингу якості навчального процесу НМВ, 
профільної кафедри, обговорення на засіданні кафедри, аналіз та оприлюднення результатів, зокрема у звіті за 
підсумками навчального року. Приклад: доц., к.арх. Дудкою О.М. 15.10.2020 р. була проведена показова лекція з 
дисципліни «Типологія будівель та споруд» для студентів 3 курсу. Лекція обговорена та позитивно оцінена на 
засіданні кафедри (пр. №3 від  23.10.2020 р.); проф., д.арх. Осиченко Г.О. 23.02.2021 р. була проведена показова 
лекція з дисципліни «Основи реконструкції в архітектурі» для студентів 4 курсу. Лекція обговорена та позитивно 
оцінена на засіданні кафедри (пр. № 9  від 3.03.2021 р.)
- курси для викладачів «Теорія і практика роботи в Moodle»; 
- курси іноземних мов (англійська, чеська, китайська, польська); 
- вебінари та онлайн-тренінги;
- семінари та курси Наукової бібліотеки, зокрема щодо роботи з міжнародними базами даних Scopus та Web of 
Science. Участь у семінарах брали доц. Попова О.А., доц. Смірнова О.В., доц. Велігоцька Ю.С., доц. Вотінов М.А., доц. 
Швець Л.М., Коптєва Г.Л., Древаль І.В., що сприяло опублікуванню статей у журналах, що входять до міжнародних 
баз даних.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Двічі на рік в Університеті запроваджено рейтингування НПП та кафедр Університету. За перші місця в 
університетському рейтингу НПП та лідерам рейтингу серед кафедр, за наказом ректора, виплачується грошова 
винагорода. З метою стимулювання наукової активності, в Університеті запроваджено преміювання за досягнення 
високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень. НПП, за рішенням Вченої ради Університету, може 
бути присвоєно почесне звання: «Заслужений професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» професорам Університету за 
значний особистий внесок в освітню і наукову діяльність; «Заслужений викладач ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» 
доцентам, старшим викладачам за високий рівень професійної діяльності та значний особистий внесок у підготовку 
фахівців. У 2018-2021 рр. було нагороджено: Попову О.А. - Подякою Міністерства освіти і науки України; Смірнову 
О.В. - Почесною грамотою від національної спілки архітекторів України; заохочено грошовою винагородою за 
високі показники у рейтингуванні співробітників ХНУГХ ім. О. М. Бекетова у 2018 р. та 2020 р.; Дудку О.М. - 
Подякою Міністерства освіти і науки України; Сільвестрову Н.П. - Грамотою від Департаменту науки і освіти за 
багаторічну сумлінну працю, плідну науково педагогічну діяльність;  Вотінова М.А. - Почесною грамотою від 
Харківської міської ради за багаторічну сумлінну працю, значні успіхи в професійній діяльності та успішне 
проведення реконструкції архітектурного корпусу університету.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання забезпечується:
-  обладнанням навчальних приміщень засобами візуалізації (lightpro) та комп’ютерною технікою з прикладним 
програмним забезпеченням (Office 365, «ArchiCAD», «AutoCAD», «REVIT», 3DMax); + фотошоп
- ліцензії прикладного програмного забезпечення для студентів (Office 365, «ArchiCAD», «AutoCAD», «REVIT», 
3DMax);
- наявністю сучасної фахової літератури та періодичних видань в Науковій бібліотеці і на кафедрі;
- вільним доступом викладачів і здобувачів вищої освіти до баз даних Scopus та Web of Science, ресурсів Springer, 
бази даних ScienceDirect від видавництва Elsevier (на платформі ScienceDirect надається доступ до 39 тис. 
електронних книг та  до колекції 2088 електронних монографій 2019-2020 рр. видання);
- системою дистанційного навчання Moodle; 
- Microsoft Office 365; 
- корпоративною інформаційною системою;
- системою перевірки на ознаки плагіату Unichek;
- навчально-методичним та інформаційним забезпеченням освітніх компонентів програми;
- наявністю розвиненої матеріально-технічної бази (гуртожитки, комплекс громадського харчування, спортивний 
комплекс, медичне обслуговування).
Відомості щодо матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх компонентів програми наведені в 
Таблиці 1. 

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Університет забезпечує вільний доступ здобувачів вищої освіти до інфраструктури (аудиторний та лабораторний 
фонд, бібліотека, читальні та спортивні зали, гуртожиток) та інформаційних ресурсів (Microsoft 365, корпоративна 
інформаційна система, Moodle 3.9). Виявлення і врахування потреб та інтересів здобувачів вищої освіти 
забезпечується системою зворотного зв’язку зі здобувачами вищої освіти, елементами якої є:  
- регулярні зустрічі ректора та адміністрації Університету з цільовими групами: студенти перших-других курсів, 
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пільговий контингент, студенти що проживають у гуртожитку, студенти з тимчасово-окупованих територій;  
- старостати, під час яких обговорюються питання освітньої діяльності та соціальної сфери;  
- робота кураторів академічних груп;  
- моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти та освітньої діяльності.   
Важливу роль у створенні освітнього середовища відіграють студентський сенат та студентська профспілка. 
Студентський сенат проводить багатовекторну діяльність з незмінною кінцевою метою - забезпечити студентам 
сприятливі умови для навчання, проживання у гуртожитках, дозвілля, особистісного гармонійного розвитку. 
Студентська профспілка надає здобувачам вищої освіти захист прав та інтересів у відносинах з адміністрацією 
Університету, викладачами, адміністрацією гуртожитків; соціально-економічну та юридичну допомогу; пільгове 
оздоровлення та відпочинок; можливість працевлаштування; організовує конкурси, фестивалі, концерти, спортивні 
та інтелектуальні змагання. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується комплексом 
заходів, який включає:   
- підтримку стану приміщень, навчальних аудиторій, лабораторій, комплексів та приміщень для харчування, 
гуртожитків у відповідності до чинних норм та правил експлуатації;   
- профілактичну та роз’яснювальну роботу щодо безпечного поводження під час освітнього процесу та в разі 
організації позанавчальних заходів;   
- регулярний медичний огляд (включаючи психічне здоров’я);   
- системною роботою з популяризації здорового способу життя;   
- системною роботою з забезпечення цивільного захисту (наявність чітко визначених процедур та планів евакуації, 
системи сповіщення, пожежної безпеки, проведення комплексних тренувань з евакуації);   
- організацію охорони навчальних корпусів та гуртожитків.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

В університеті забезпечується освітня, соціальна, інформаційна та консультативна підтримка здобувачів освіти, яка 
в залежності від мети та спрямування забезпечується різними структурними підрозділами, дорадчими органами, 
відповідальними та посадовими особами.  
Інформаційна та консультативна підтримка щодо організації освітнього процесу та змісту освіти  більшою мірою 
забезпечується на рівні випускової кафедри. Значною є роль у цій роботі директорату інституту, Наукової 
бібліотеки, Центру дистанційного навчання, Центру міжнародної діяльності та освіти, інших університетських 
центрів.  
Соціальна підтримка забезпечується співпрацею структурних підрозділів університету, деканату, первинної 
профспілкової організації студентів (ППОС), студентського сенату, ректорату. Основні положення щодо 
забезпечення інтересів студентів Університету з питань соціального захисту, побуту, визначені Колективною угодою 
між ректоратом та ППОС. Зокрема, вирішуються питання організації громадського харчування, побутового та 
медичного обслуговування студентів. Двічі на рік проводиться перевірка комісією усіх закладів харчування, що 
працюють в університеті комісією у складі співробітників та студентів, в результаті чого складається акт та 
здійснюється контроль усунення адміністрацією порушень, викладених у акті.  
Призначення соціальної стипендії проводиться відповідно до Положення про порядок призначення і виплати 
стипендії особам, що навчаються у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. 
Бекетова. Прикладами механізмів інформаційної та консультаційної підтримкам соціального спрямування є 
розміщення на сайті профспілки порядку оформлення субсидії, можливості для безкоштовної юридичної допомоги. 
Унікальною формою соціальної підтримки працівників і здобувачів освіти в університеті є Центр розвитку для дітей 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, який забезпечує підтримку у догляді за дітьми дошкільного віку.  
Організаційну, інформаційну, консультативну підтримку здобувачів освіти з представниками ринку праці і 
роботодавцями забезпечує випускова кафедра, Центр доуніверситетської освіти і кар'єри, зокрема такими заходами 
як ярмарки вакансій, проведення круглих столів, тощо. 
Під час регулярних зустрічей здобувачів з завідувачем кафедри та кураторами проводяться обговорення їх потреб та 
інтересів. Загалом здобувачі позитивно оцінюють механізми освітньої, організаційної, інформаційної, 
консультативної та соціальної підтримки в Університеті. Водночас, пропозиції та зауваження, висловлені 
здобувачами освіти враховуються у подальшій діяльності Університету. 
Результати опитування: 
https://www.kname.edu.ua/index.php/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%BE
%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F , 
https://adom.kname.edu.ua/index.php/ru/studentam/anketuvannia 

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

В Університеті розроблено проект «Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення у 
будівлі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» відповідно до державних будівельних норм «Інклюзивність будівель і споруд ДБН 
В.2.2-40:2018». Проєкт розроблено в межах курсового проєкту з дисципліни «Сучасні тенденції формування 
безбар’єрної архітектури» студентами-архітекторами третього курсу під керівництвом викладачів кафедри АБіС ДАС 
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доц. Попової О.А та доц. Шкляр С.П.
Згідно з графіком реалізації проекту у 2018-2019 роках, затвердженого ректором університету, було реалізовано: 
систему засобів орієнтації та інформаційної підтримки, а саме тактильні інформаційні покажчики та візуальні 
елементи доступності (піктограми, інформаційне табло з тактильним графічним планом університету та дублюючим 
шрифтом Брайля); вхідна зона облаштована пандусом з двобічною огорожею, вхідні двері без порогів, вхідний 
тамбур та хол облаштовані попереджувальними і спрямовуючими тактильними індикаторами та тактильними 
смугами; у центральному корпусі адаптовані сходи та ліфтовий вузол відповідно до норм (встановлені 
попереджувальні тактильні смуги, піктограми, табло ліфта продубльовано шрифтом Брайля; облаштовано 
санітарний вузол для людей з інвалідністю. У 2020-2021 році заплановано продовжити роботу з адаптації 
університету, за планом: адаптація аудиторій центрального корпусу, реконструкція двох санітарних вузлів, 
розміщення попереджувальних та спрямовуючих тактильних індикаторів та смуг. 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Політика врегулювання та дотримання етичних норм, що базується на принципах свободи, справедливості, рівності 
прав і можливостей, толерантності, відкритості та прозорості, всіма учасниками освітнього процесу в Університеті 
забезпечується низкою нормативно-правових документів: Кодексом честі 
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%87
%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A5%D0%9D%D0%A3%D0%9C%D0%93_%D1%96%D0%BC._%D0%9E.%D0%
9C._%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
Положенням про комісію з етики та академічної доброчесності 
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_pro_komisiyu_etiki.pdf
Антикорупційною програмою та планом заходів спрямованих на запобігання корупції на 2021-2023 роки 
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/Antikorupciyna_programma_HNUMG/20_01_2021/AP_HNUMG
_2021_pages-to-jpg-0001.pdf
В Університеті реалізована досить чітка та доступна політика вирішення конфліктних ситуацій. З метою 
моніторингу дотримання всіма учасниками освітнього процесу моральних і правових норм, в Університеті створена 
постійно діюча комісія з питань етики та академічної доброчесності (наказ №05-01 від 19.01.2021 р.). Комісія 
відповідає за поширення інформації про етичні норми, сприяє обізнаності учасників освітнього процесу щодо 
попередження сексуальних домагань, неетичної поведінки та дискримінації, надає інформаційну та консультативну 
підтримку здобувачам, керівникам структурних підрозділів тощо щодо попередження вказаних негативних явищ, 
отримує і розглядає скарги, в т.ч. пов’язаних з дискримінацією, сексуальними домаганнями.
В Антикорупційній програмі Університету задекларовані чіткі правила та принципи нульової толерантності до будь-
яких проявів корупції. В Університеті на засадах консультативно-дорадчого органу працює постійно діюча комісія з 
оцінки ризиків для запобігання проявів корупційних дій 
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/Antikorupciyna_programma_HNUMG/11_12_2019/%D0%A1%D0
%9A%D0%9B%D0%90%D0%94_%D0%BAOffice_Word.pdf.
Для повідомлення про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень на офіційному веб-сайті розміщена відповідна інформація щодо уповноваженої особи з 
питань запобігання та виявлення корупції 
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/Antikorupciyna_programma_HNUMG/11_12_2019/%D0%9A%D0
%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D
0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_1.pdf
Впродовж періоду провадження освітньої діяльності за освітньою програмою конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються Положенням про 
освітні програми: https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Про_освітні_програми_2019.pdf

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Моніторинг та періодичний перегляд ОП відбувається щорічно. Гарант освітньої програми готує мотивований 
висновок щодо розвитку освітньої програми на основі аналізу поточного стану ринку праці, результатів обговорення 
концептів бакалаврської підготовки академічною спільнотою, професійного спілкування з роботодавцями щодо 
компетентностей та навичок випускників та визначення змісту вищої освіти та анкетування здобувачів вищої освіти, 
вивчення змін в законодавстві в галузі вищої освіти. Мотивований висновок розглядається на засіданні кафедри 
(протоколи засідань кафедри №2 від 7.10.2020 р. та передається до навчально-методичного відділу. За результатами 
перегляду приймається рішення щодо вдосконалення ОП: зміни на рівні ОП (назва і обсяг ОК, ПРН, перегляд 
матриці) або змістовні зміни у освітніх компонентах  (на рівні робочої програми: додавання/вилучення теми, 
розділу, завдання, корегування результату навчання за дисципліною).
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У випадку змін у ОП, розробляється нова редакція ОП, розміщується на сайті для громадського обговорення та 
затверджується в установленому порядку. Якщо ОП не потребує суттєвої трансформації, то зміни вносяться на рівні 
окремих освітніх компонентів. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Періодичний зворотній зв’язок зі студентами є обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення якості ОП. 
Протягом навчання студенти активно беруть участь у опитуваннях, результати яких обговорюються на засіданнях 
кафедри  та практично впливають на зміст навчання і викладання.
Механізмами залучення здобувачів освіти до перегляду ОП є наступні форми зворотного зв’язку: 
- зворотній зв'язок з викладачами дисциплін під час реалізації ОП; 
- зустрічі здобувачів освіти з завідувачем кафедри та гарантом ОП; 
- опитування здобувачів освіти щодо якості реалізації окремих освітніх компонентів 
(https://abs.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitnia-diialnist/anketuvannia, 
https://oapir.kname.edu.ua/index.php/uk/studentu/metodicheskie-materialy-dlya-studentov-1-2-kursa , 
https://oapir.kname.edu.ua/index.php/uk/studentu/zvorotnii-zviazok-zi-studentamy-na-druhomu-kursi ); 
- організація зворотного зв’язку на сайті кафедри (https://abs.kname.edu.ua/index.php/uk/o-kafedre/kontakty, 
https://abs.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitnia-diialnist/steikkholdery)

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Студентський сенат безпосередньо бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості освітніх програм, що 
забезпечується їх присутністю у складі Вченій раді Університету, інститутів та факультетів, формуванням 
рекомендацій за результатами опитувань.
Представники органів студентського самоврядування залучаються до обговорення нормативно-методичних 
документів організації освітнього процесу, аналізу і узагальнення зауважень і пропозицій студентів щодо організації 
та поліпшення освітнього процесу, забезпечують контроль урахування їх інтересів адміністрацією Університету.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Представники ринку праці беруть участь у методичних семінарах кафедри, зокрема в тих, які присвячені питанням 
формування змісту освіти, результатів навчання, особливостей реалізації, інформаційного та методичного 
забезпечення ОП. 
Серед них:
- представники ринку праці, які працюють на кафедрі та є керівниками головним архітектором організацій (к. арх., 
доцент Криворучко Н.І. – сертифікований архітектор, член Національної спілки архітекторів України, головний 
архітектор ТОВ «Арбіс Проект»);
- представники ринку праці, які працюють на кафедрі за сумісництвом (к.т.н., доцент Фурсов Ю.В. – заступник 
начальника Департаменту містобудування та архітектури ХОДА, Бушманов С. А. –  головний архітектор тресту 
«Житлобуд-1», член Національної спілки архітекторів України; Гріф Я.В. – головний архітектор проєкту ТОВ 
«УКРСПЕЦБУД ПЛЮС»; Удовиченко О.С., к.арх., директор ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ 
ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»; Трифонов К.В, головний архітектор ТОВ «Тера-Харків»; Пономарьов В.В.,  архітектор ТОВ 
«Інститут Харківпроект»).
Участь у розширених засіданнях кафедр, методичних семінарах, конференціях, круглих столах. (протокол №9 від 
11.03.2012 р., протокол №14 від 3.07.2020 р., https://abs.kname.edu.ua/index.php/uk/novosti/163-kruglij-stil-
strategiya-rozvitku-arkhitekturno-mistobudivnoji-osviti, https://abs.kname.edu.ua/index.php/uk/novosti/151-
mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsiya-evolyutsiya-uyavlen-v-arkhitekturnij-i-khudozhnij-osviti-
poglyad-v-majbutne )

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Кафедра має практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування 
випускників  ОП «Архітектура». Після випуску кафедра відслідковує кар’єрний шлях випускників через їх контакти 
з керівниками кваліфікаційних робіт. Інформація використовується для вивчення потреби в кадрах, розширення 
переліку підприємств і організацій для співпраці, одержання даних щодо посадових обов’язків, розширення кола 
організацій для працевлаштування випускників. Важливим елементом даної системи зворотного зв’язку з 
випускниками є Асоціація випускників, студентів і друзів Харківського національного університету міського 
господарства імені О.М. Бекетова (//www.kname.edu.ua/images/Files/Pologennya_pro_robochi_ta_doradchi_organy/ 
Statut_gromadskoi_organiz_Asociac_vipuskn_stud_i_dr_hnumg.pdf).  Асоціація здійснює діяльність у таких 
напрямах: ведення інформаційної бази даних випускників Університету, забезпечення зв'язку з випускниками, 
проведення опитувань, анкетувань, співбесід з метою поширення знань про Університет тощо. Узагальнення 
матеріалів взаємодії дає важливі дані для удосконалення освітніх програм  (https://abs.kname.edu.ua/index.php/o-
kafedre/vidatni-vipuskniki).
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Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

В ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості, зокрема відвідування сектором моніторінгу НМВ 
лекційних та практичних занять, суттєвих недоліків не виявлено. Зворотній зв'язок зі студентами проходить в формі 
опитувань у різному форматі та у вигляді зустрічей з керівництвом відповідних підрозділів ЗВО, членами групи 
забезпечення, завідувачем випусковою кафедрою. За результатами аналізу опитувань студентів встановлено що 
приміщення, в якому проводились практичні заняття з дисциплін «Архітектурна композиція», «Архітектурне 
проєктування» для студентів було недостатньо освітленим та низька якість поверхонь столів для креслення 
(потребували реставрації), збільшення одиниць комп'ютерної техніки. Зауваження враховано при оновленні та 
модернізації архітектурного корпусу ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Усі архітектурні аудиторії обладнано достатньою 
кількістю сучасних освітлювальних засобів типу LED та оновлені аудиторні меблі,  креслярські столи та відкрито  
«Навчально-дослідна майстерня каф. АБіС ДАС» з сучасною комп'ютерною технікою.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Оскільки акредитація є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які беруться до уваги 
під час удосконалення ОП, немає.
Університет відповідально відноситься до зауважень та пропозицій, сформульованих під час попередніх 
акредитацій. 
Результати акредитацій у 2019-2020 навчальному році обговорювалися на засіданні Вченої ради Університету № 12 
від 01.07.2020 та схвалено план заходів щодо врахування наданих рекомендацій (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова № 
209-01 від 15.07.2020 «Про введення в дію рішення Вченої ради Університету від 01 липня 2020 року щодо 
акредитації освітніх програм у 2019-2020 навчальному році»).
Рекомендації ЕГ і ГЕР за ОП «Комп’ютерні науки», ЕГ і ГЕР за ОП «Садово-паркове господарство», ГЕР за ОП 
«Розумний транспорт і логістика для міст» щодо розширення можливості вільного вибору освітніх компонентів для 
здобувачів вищої освіти на магістерському рівні було враховано під час перегляду низки освітніх програм у 2020 
році. В ОП 2020 року за спеціальностями 051, 071, 073 (ОП Логістика), 076, 151, 183, 185, 206, 275 (дві ОП) 
передбачено перелік дисциплін вільного вибору, з якого здобувачі обирали встановлену кількість через web-портал 
Університету в розділі «Автоматизована система управління навчальним процесом» (наказ ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова №256-01 від 08.09.2020 «Про організацію вільного вибору студентів у 2020-2021 навчальному році»).
З 01.07.2020 набули чинності нові форми робочих програм освітніх компонентів (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 
№178-01 від 23.06.2020 «Про нову редакцію форм робочих програм»), складені з урахуванням рекомендацій ЕГ і 
ГЕР за ОП «Розумний транспорт і логістика для міст» щодо забезпечення наявності у робочих програмах усіх 
навчальних дисциплін інформації про очікувані програмні результати навчання. Наказом також регламентовано 
розміщення робочих програм освітніх компонентів на офіційних сайтах кафедр, згідно рекомендацій ГЕР за ОП 
«Нафтогазова інженерія та технології».
На виконання рекомендацій ГЕР за ОП «Нафтогазова інженерія та технології» щодо оновлення «Положення про 
екзаменаційну комісію для атестації осіб …» від 2014 р. з урахуванням змін, що відбулися в системі вищої освіти, 
було розроблено та затверджено рішенням Вченої ради Університету від 27.08.2020 нове положення. 
Враховано рекомендацію ГЕР за ОП «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток» і 
розміщено на web-сайті для публічного доступу Положення про комісію з питань етики та академічної 
доброчесності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті введено 
в дію наказом ректора №407-01 від 23.12.2021 за рекомендаціями ЕГ і ГЕР за ОП «Комп’ютерні науки», ЕГ і ГЕР за 
ОП «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток», ЕГ і ГЕР за ОП «Нафтогазова 
інженерія та технології», ЕГ і ГЕР за ОП «Хімічна інженерія та технології».

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Академічна спільнота університету змістовно залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості через участь у 
розробці освітніх програм, обговоренні змісту освітньої програми та окремих освітніх компонентів на засіданнях і 
методичних семінарах кафедри, Науково-методичної ради змісту освітньої програми та окремих освітніх 
компонентів. 
Приклад: круглий стіл «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОЇ ОСВІТИ», на якому були 
присутні стейкхолдери, провідні фахівці будівельної галузі, викладачі та студенти. У живій дискусії було обговорено 
методологію та методики архітектурної освіти, розглянуто питання: Якими якостями і компетенціями повинен 
володіти архітектор-професіонал? Випускник-архітектор, яким його хочуть бачити роботодавці, замовники? Ким 
бачать себе майбутні випускники? https://abs.kname.edu.ua/index.php/uk/novosti/163-kruglij-stil-strategiya-rozvitku-
arkhitekturno-mistobudivnoji-osviti )

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідальність  за  забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в межах повноважень визначених 
Положеннями покладається на керівників та підрозділи Університету:
Ректор: участь у визначенні стратегії і перспектив розвитку університету, затвердження процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти.
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Перший проректор: організація освітнього процесу.
Вчена рада Університету: стратегія розвитку освітньої і наукової діяльності, формування політики та затвердження 
процедур внутрішнього забезпечення якості.
Науково-методична рада: аналіз, погодження нормативно-методичної документації, освітніх програм, переліку 
вибіркових освітніх компонентів.
ННІ підготовки кадрів вищої кваліфікації: аналіз та погодження освітніх програм на третьому освітньо-науковому 
рівні, опитування здобувачів вищої освіти, контроль дотримання норм академічної доброчесності.
Факультети, кафедри: розробка та вдосконалення змісту освіти, робота зі стейкхолдерами.
Навчально-методичний відділ: розробка нормативно-методичної документації, моніторинг та контроль якості 
освітньої діяльності.
Інформаційно-обчислювальний центр: корпоративна інформаційна система, бібліотечні та інші інформаційні 
ресурси, рейтинги.
Центр міжнародної діяльності та освіти: міжнародна співпраця, академічна мобільність. Приймальна комісія: 
прозорість, об’єктивність зарахування абітурієнтів.
Студентський сенат, Студентська профспілка: просування студентських ініціатив. 
Наукова бібліотека: популяризація принципів академічної доброчесності.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначені у документах, оприлюднених на офіційному сайті 
Університету у розділі www.kname.edu.ua/index.php/головна/нормативна-база
а саме: Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова 
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pravyla_vnutrishnyogo_rozpor_dlya_pracivn_i_stude
ntiv_Edited.pdf, Положення про організацію освітнього процесу  
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019_
1.pdf

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/управління-та-структура/управління-та-дорадчі-органи/21-
управління-та-структура/3961-громадське-обговорення-проектів-документів

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://abs.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/bakalavriat 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП:
- поєднання традицій архітектурної освіти з сучасними технологіями у проєктуванні;
- сучасна матеріально-технічна база підготовки архітектора;
- доступ до спеціалізованого ліцензійного програмного забезпечення як в аудиторіях та і на індивідуальних ПК;
- практико-орієнтована організація навчання;
- можливості академічної мобільності  у вітчизняних і міжнародних закладах архітектурно-будівельної індустрії; 
- можливість навчання  англійською мовою.
Слабкі сторони ОП:
- обмежена пропозиція баз практики у Харківському регіоні

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективами розвитку ОП упродовж найближчих років є:
- поширення практики застосування академічної мобільності здобувачів ОП і викладачів в університетах України та 
Європейського союзу, відповідно до укладених договорів про співпрацю;
- розширення баз практик у Харківському регіоні;
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- комерціалізації проєктної діяльності шляхом виконання спільних проєктів з партнерами із залученням здобувачів 
ОП;
- подальший розвиток співпраці з ЗВО-партнерами;
- удосконалення форм і методів навчання та викладання із застосуванням інноваційних технологій, та в умовах 
змішаного навчання.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Бабаєв Володимир Миколайович

Дата: 16.03.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного та/або 
інформаційного забезпечення, 
наведіть відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Архітектурне 
проектування: 
Наземний гараж для 
легкових автомобілів 
на 150 машино-місць

навчальна 
дисципліна

ОК32 - РПНД АП 
Наземний гараж для 

легкових 
автомобілів.pdf

aF9nwDqZkz9Vzu7TX
mZCnFS8cLuE9tFJU

KODkv7IOsU=

Майстерня  «Інженерної  та 
комп'ютерної  графіки»:  
обладнання  (комп’ютери),  
програмне забезпечення  
(ArchiCAD  2019,  AutoCAD  2019,  
Adobe  Photoshop);  комп’ютерна 
лабораторія  (архітектурно-
художні  майстерні  «ARHOUSE»):  
обладнання (комп’ютери), 
програмне забезпечення (ArchiCAD 
2019, AutoCAD 2019).

Будівельна фізика навчальна 
дисципліна

ОК13 - Будівельна 
фізика -3 курс.pdf

mgSu3kBOtFmm5Rc1
6SZxxBzwph+q7+M8

bRc3ryjUtXk=

Не потребує

Типологія будівель та 
споруд

навчальна 
дисципліна

ОК 21. Типологія 
будівель, 2021.pdf

+R+mntlYP1bZGD7J3
IYqxkYWLTiIgPo6jp6

yhBF5OWc=

Устатування для виконання 
графічних робіт (в лабораторіях 
чи аудиторіях за розкладом): Revit 
2019, Revit 2020, ArchiCAD 2019  

Ландшафтна 
архітектура

навчальна 
дисципліна

ОК 22 Ландшафтна 
архітектура.pdf

Uj6Jje7urPUIQCGHN
zdVh1LQSpUM01VpP

WCpph8TPJs=

Revit 2019, Revit 2020, AutoCAD 
2019, 3D max 2019, ArchiCAD 2019, 
Autodesk AutoCAD 2020

3D комп’ютерне 
моделювання

навчальна 
дисципліна

ОК 26. 3D - 
комп’ютерне 

моделювання.pdf

tskHO2wMGM1MeO
NGQgVogWEQUQgT
0jLtgWdZHCkyc9s=

Виконання  графічних  робіт  (в  
лабораторіях  чи аудиторіях за 
розкладом): 3D max 2019, ArchiCAD 
2019  

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

навчальна 
дисципліна

ОК6 - БЖД.pdf 4YNgfOSx0gYWTYq2
OB1HxsBakz+iWnIrv

nQBdRhyjQM=

Спеціалізована  навчальна  
лабораторія  кафедри  Охорони  
праці  та  безпеки  
життєдіяльності 

Інженерне обладнання 
будівель

навчальна 
дисципліна

ОК19 - ІнжОблБуд-
3курс.pdf

aT9NrqKS0p4fp7mSG
2jR41Q1BlT8/p+SHq

CMX8oI8Kg=

Розрахунковий комплекс для 
міцнісного аналізу конструкцій 
«SCAD office»: http://scadsoft.com – 
учбова демо-версія.

Архітектурна екологія навчальна 
дисципліна

ОК 24 -
Архітектурна 

екологія.pdf

9QPWjH8FM5iwFoP
G248rLjYFNAxp4Q0a

5TCzSQZ9dSc=

Не потребує

Проектна практика практика ОК37 Проєктна 
практика.pdf

/GH157POpN3cm0Qf
xXR0NOeqg+HKNCB

s0G4i3H3ri5g=

Не потребує

Основи економіки 
будівництва

навчальна 
дисципліна

ПП5-Основи 
економ.буд.pdf

7apHd3I5Qkp3rmTEx
bwhxn6g76pxgysulbl0

OCmHK9c=

Не потребує

Основи наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

ПП 14 Основи 
наукових 

досліджень.pdf

hVGQOwSHcYbr88qb
mpZzS9PF4fRCOP2kv

YowMBdhoK0=

Не потребує

Архітектурне 
проектування (4 курс)

навчальна 
дисципліна

ПП 6  Архітектурне 
проектування .pdf

eaWAMhHpRBoNGs
wQCQ8Egfvtdvg63oT

Ov33hkGbqv+o=

Revit 2019, Revit 2020, AutoCAD 
2019, 3D max 2019, ArchiCAD 2019, 
Autodesk AutoCAD 2020

Архітектурне 
моделювання

навчальна 
дисципліна

ПП 13 
Архітектурне 

моделювання.pdf

+AaNr+knMZtY26rQ
YpT5TYGldGbXAXOjt

PgNjwefKz0=

3D max 2019, ArchiCAD 2019   

Живописна практика практика ОК36-Живописна 
практика.pdf

F14Nu8exrxXdSLVfB
Ea/NM+tEkYv7v0H+

zUxKKmOtE0=

Планшети або етюдники для 
роботи, пензлі, фарби, пастель, 
папір акварельний; комп’ютерне 
обладнання в аудиторії ММПД для 
обробки, перегляду презентацій 
та захисту робіт – програми 
Coreldrow, Photoshop, Power Point  
Presentation; виставкове 



обладнання (атріум) для спільної 
виставки найкращих робіт з 
практики.

Переддипломна 
практика

практика ПП19 
Переддипломна  
практика.pdf

dbgFPXukzCuYjvF/5
R2lXgg0D0MLgBDjE

SwXRLJQ6b0=

Не потребує

Архітектурне 
проектування: Кафе на 
75-100 місць

навчальна 
дисципліна

ОК31 - РПНД АП 
Кафе 75-100 

місць.pdf

Kejy6rsnvMNdBsyBc/
0S5Wd7qO3Y3vWZjA

QKJ+Ht06k=

Майстерня  «Інженерної  та 
комп'ютерної  графіки»:  
обладнання  (комп’ютери),  
програмне 
забезпечення  (ArchiCAD  2019,  
AutoCAD  2019,  Adobe  Photoshop);  
комп’ютерна лабораторія   
(архітектурно-художні  
майстерні  «ARHOUSE»):  
обладнання (комп’ютери), 
програмне забезпечення (ArchiCAD 
2019, AutoCAD 2019).

Сучасні архітектурно-
будівельні конструкції 

навчальна 
дисципліна

ОК17 -Сучасні 
архітектурно 

будівельні 
конструкції.pdf

S/dC7PaVshTIYZl7B+
OAbUDzOcmjEr9oFwj

TZl3YydQ=

Не потребує

Основи містобудування навчальна 
дисципліна

ОК 15 Основи 
містобудування.pdf

q9k4MjlCpptlebeqlw
WLj9BaZKosT6wz5oJ

N0JA232E=

Не потребує

Архітектурне 
проектування: Макет 
індивідуального 
житлового будинку

навчальна 
дисципліна

ОК30 - РПНД АП 
Макет 

індивідуального 
житлового 
будинку.pdf

2az1Tvlxs2gYH9RIs65
Rhx2MPurffVGKgI+S

O6QZvU4=

Майстерня  «Інженерної  та 
комп'ютерної  графіки»:  
обладнання  (комп’ютери,  3D-
принтери), програмне  
забезпечення  (ArchiCAD  2019,  
AutoCAD  2019,  FlashPrint,  Adobe 
Photoshop);  комп’ютерна  
лабораторія  (архітектурно-
художні  майстерні «ARHOUSE»):  
обладнання  (комп’ютери),  
програмне забезпечення  
(ArchiCAD 2019, AutoCAD 2019).

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

ОК 2 -  Іноземна 
мова.pdf

593xDQ2sRpaCt6q+T
W11Gp0xTmyBChgnx

E05N0eO5aw=

Не потребує

Нарисна геометрія та 
архітектурна 
графіка

навчальна 
дисципліна

OK 7. РПНД Нарисна 
геометрія.pdf

4OiHuj8B0/HWTyhk
EDYXh+IK4LcBy0PT

2LnVP2s4fes=

Не потребує

Основи геодезії навчальна 
дисципліна

ОК8 - Основи 
геодезії.pdf

72A3VpW44eGQiK/C
zGB+24oKlEieR8RuI

eacB1ueSOM=

Геодезичний транспортир, нівелір 
технічної точності, нівелірні 
рейки  РН-3,  теодоліт  серії  Т30,  
геодезичний  штатив.  
Лабораторія  –  геодезична 
лабораторія кафедри земельного 
адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Історія архітектури, 
містобудування, 
мистецтв та дизайну

навчальна 
дисципліна

ОК10 - 
РПНД_Імамд.pdf

enmaCHfRZR6GNa5p
JmqzzYljF1tcMNmPD

7ILRuUX7O8=

Не потребує

Сучасні матеріали та 
технології будівництва

навчальна 
дисципліна

ОК12 - Сучасні 
матеріали та 

технології 
будівництва.pdf

kn0rMa5Y1hDYERTR
hbbRNPhE6eunihD2

Y99VQ32TF5I=

Інструменти  для  виконання:  
прилад  Ле  Шательє,    металева  
лінійка  або штангенциркуль,  
технічні  ваги,  мірний  циліндр  
місткістю  1л,  сушильна шафа,  
гідравлічний  прес,  накладні  
сталеві  пластинки  для  передачі 
навантаження на половинки 
балочок 4Ч4Ч16 см, універсальна 
випробувальна машина типу 
“МИИ – 100”,  віскозиметр 
Суттарда, прилад Віка.

Архітектурна 
композиція

навчальна 
дисципліна

ОК 14 - РПНД 
Архітектурна 
композиція.pdf

N6p4s7QyvFl7b0J8K3
wEDbHh1hMbPYXuI

a5k2VCJ0IU=

Не потребує

Архітектурне 
проєктування

навчальна 
дисципліна

ОК28 -  
Архітектурне 

проектування.pdf

mFY35uVfulguoR2BA
9cA2LktLzQHEvze5G

Kwwel0qic=

Не потребує



Дипломна робота підсумкова 
атестація

Дипломна 
робота.pdf

+hSU1NFkAqYc3m6
WhSmOjuzyinBK+yM

9rwcIxFHFJdk=

Рисунок, живопис, 
скульптура 

навчальна 
дисципліна

ОК33 - РЖС.pdf fjQvSpmaoAkv6cRUP
CZy0y077jba5DayAoS

ZeF9g39U=

1. Мольберти, реквізит 
натюрмортної бази, скульптури 
голови людини – античні, 
відродження, анатомічні голови 
та їх фрагменти, череп людини, 
скульптури постаті людини 
античні та відродження, стільці, 
освітлювальні прилади, подіуми, 
установи для фарб. 
2. Матеріали: пензлі, фарби, 
пензлі, папір, картон, клей. 
3.  Наочно – демонстраційний 
матеріал: роботи методичного 
фонду, наочні примірники.   
4. Рисувальні зали

Практикум з 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій

навчальна 
дисципліна

ОК5 - 
ПрактикумІКТ.pdf

7BfAfSuXUtcddenKeq
HxGteLPtews15smFq2

+rBHCMo=

Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement  number  V9775360.  
Google  Chrome,  Opera,  Internet  
Explorer,  вільне програмне 
забезпечення.. 
Комп’ютер Impression P+ Celeron 
Dual Core J1800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 
500 ГБ – 15 од.
Мультимедійний проектор Acer  – 
1 од. 

Навчальна практика практика ОК35 - РПНД 
Навчальна 

практика.pdf

vq1qNcO8XmYn98YI
piSShjEfy9YK6DiDisM

sAUq9SOc=

Комп’ютерна лабораторія  
(архітектурно-художні  
майстерні  «ARHOUSE»):  
обладнання  (комп’ютери), 
програмне забезпечення (ArchiCAD 
2019, AutoCAD 2019)

Вища математика навчальна 
дисципліна

ОК1 - 
Вища_матем.pdf

XZLXsrMatvg/uydVN
TvkcSGMXd9wIIVUo

7s2TIG3/VU=

Не потребує

Опір матеріалів. 
Будівельна механіка

навчальна 
дисципліна

ОК16- Опір 
матеріалів. 

Буд_механіка.pdf

kEltz0MhuS2ebxC6y
m/XYYtjrSMC1eYsWj

7NjsvPQtM=

Не потребує

Історія архітектури та 
містобудування від 
Відродження до 
Модерну

навчальна 
дисципліна

ОК 18.  Історія 
архітектури та 

містобудування від 
Відр. до Модерну.pdf

VT3p8QrJ+bmzpGhC
lfG3gOGPQaAeBubPI

m9DJYQkZMs=

Не потребує

Інженерний 
благоустрій територій і 
транспорт

навчальна 
дисципліна

ОК19 - ІнжОблБуд-
3курс.pdf

aT9NrqKS0p4fp7mSG
2jR41Q1BlT8/p+SHq

CMX8oI8Kg=

Комп’ютерні класи, в яких є 
доступ до програм АutоСad, 
АrhiСad 

Архітектурне 
проектування:
Індивідуальний 
житловий будинок

навчальна 
дисципліна

ОК29 - РПНД АП 
Індивідуальний 

житловий 
будинок.pdf

0KHZgfw84Z9qwOofr
oE+SmN+dxnEWDD

bcK76k+nsaxI=

Майстерня  «Інженерної  та 
комп'ютерної  графіки»:  
обладнання  (комп’ютери),  
програмне  забезпечення  
(ArchiCAD  2019,  AutoCAD  2019,  
Adobe  Photoshop);  комп’ютерна 
лабораторія   (архітектурно-
художні  майстерні  «ARHOUSE»):  
обладнання (комп’ютери), 
програмне забезпечення (ArchiCAD 
2019, AutoCAD 2019).

Ділова іноземна мова навчальна 
дисципліна

ОК 3 -  Ділова 
іноземна мова.pdf

bD2+4cZxL88176XKV
5tFyJMl4ah/f38ixRfH

3PiIr8w=

Не потребує

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 



ID 
виклад

ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

170238 Жмурко 
Юлія 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківську 
державну 
академію 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

120102 
Містобудування

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 012919, 
виданий 

12.12.2001, 
Атестат доцента 

12ДЦ 024208, 
виданий 

14.04.2011

19 Ландшафтна 
архітектура

Монографія
1. Жмурко Ю.В. 
Категорія цікавого в 
історичному 
архітектурному 
середовищі/ Ю.В. 
Жмурко// 
//Архітектурна освіта і 
наука в Україні та світі: 
досвід і перспективи 
розвитку : 
[монографія] / редкол. 
О.Л. Михайлишин 
(голова), П.А. Ричков, 
Н.В. Лушнікова та ін. – 
Рівне: ФОРМАТ-А, 
2019.– С. 242-248 

1. Керівництво 
студенткою (Кузьміна 
А.С.гр., ст. гр. М-МБ-
2016-1) на на 
міжнародному 
конкурсі – огляді 
дипломних проектів, 
диплом І ступеня, 2018 
рік 
2. Керівництво 
студенткою 
(Таргонська Ірина 
Сергіївна 5 курсу 
факультету 
Архітектури, дизайну 
та образотворчого 
мистецтва) на 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук 
2019/2020 н.р. 

Робота за фахом
2007-2017, ведучий 
архітектор 
ТОВ«Аркстоун», наказ 
№ 25 від 02.06.2008 
2018-2020, головний 
архітектор проектів 
ТОВ 
«ТрансСтройКомплекс
», наказ № 19/09-1 від 
19.00.2018 

39672 Вітченко 
Денис 
Миколайови
ч

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

120102 
Містобудування

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 053884, 
виданий 

15.10.2019

6 Ландшафтна 
архітектура

Участь у професійних 
обєднаннях:
Член Національної 
спілки архітекторів 
України. Членський 
квиток №3420 

227498 Шулик 
Василь 
Васильович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 

Диплом 
доктора наук 
ДД 007298, 

виданий 

25 Ландшафтна 
архітектура

Статті
1. Шулик 
В.В.Прибережні 
захисні смуги у 



мистецтва 28.04.2009, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 010562, 

виданий 
16.05.2001, 

Атестат доцента 
ДЦ 007990, 

виданий 
19.06.2003, 

Атестат 
професора 

12ПP 008727, 
виданий 

31.05.2013

структурі генеральних 
планів населених місць 
– теоретична база та 
практичний досвід їх 
формування 
/Л.В.Бородич, 
В.В.Шулик /Досвід та 
перспективи розвитку 
міст України. 
Ландшафтне 
планування. Збірник 
наук. праць. – Вип. 32-
33 / від.ред. 
Ю.М.Палеха. – К.: ДП 
УДНДІПМ 
«ДІПРОМІСТО» імені 
Ю.М.Білоконя, 2018 р. 
– с.62-70. 
2. Шулик В.В. Про 
визначення типу 
регіональної 
рекреаційної системи в 
умовах Хмельницької 
області / В.В.Шулик, 
Н.С.Машовець/ 
Містобудування та 
територіальне 
планування: Наук.-
техн. збірник/ 
Відпов.ред. 
М.М.Осетрін. – К., 
КНУБА. №75, 2020. – 
С. 388-402. 

197086 Коптєва 
Гелена 
Леонідівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

120102 
Містобудування

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 036627, 
виданий 

12.10.2006, 
Атестат доцента 

12ДЦ 026623, 
виданий 

20.01.2011

18 Ландшафтна 
архітектура

Монографія
1. Коптєва Г.Л. 
Сприйняття 
середовища та його 
графічне відображення 
в творчому процесі 
архітектурної освіти)/ 
Г. Л. Коптєва 
//Архітектурна освіта і 
наука в Україні та світі: 
досвід і перспективи 
розвитку: [монографія] 
/ редкол. О.Л. 
Михайлишин (голова), 
П.А. Ричков, Н.В. 
Лушнікова та ін. – 
Рівне: ФОРМАТ-А, 
2019.– С. 32-38
2. Коптєва Г.Л. 
Прийоми формування 
просторових меж 
композиційної 
структури 
архітектурно-
містобудівних 
комплексів / Г.Л. 
Коптєва // 
Архітектурний вісник 
КНУБА : Наук.-вироб. 
збірник / [Відповід. 
ред. П. М. Куліков]. – 
Київ: Кнуба, 2017. – 
Вип. 12 – С. 351–355
3. Коптєва Г.Л. 
Фактори впливу та 
прийоми формування 
прирічкових міських 
територій / Г.Л. 
Коптєва // 
Містобудування та 
територіальне 
планування: наук.-
техн. збірник / [Відпов. 
ред. П.П. 
Чередніченко]. – Київ: 
КНУБА, 2020. – Вип. 
74. – С. 172-179

Стажування: Приватне 
акціонерне товариство 



«Проектний та 
науково-дослідний 
інститут "Харківський 
ПромбудНДІпроект"» 
тема: «Принципи 
планіровочної 
організації 
рекреаційних зон м. 
Харкова (на прикладі 
Харківського 
зоопарка)», наказ № 
264-02від 16.04.2018 р. 
звіт

203805 Велігоцька 
Юлія 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківська 
національна 

академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

092103 
Мiстобудування

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 001804, 
виданий 
10.11.2011

12 Типологія 
будівель та 
споруд

Статті
1. Велігоцька Ю.С. 
Сучасні методи 
прийняття 
архітектурних рішень 
// Сучасні проблеми 
архітектури і 
містобудування: Наук.- 
техн. зб. – К.: КНУБА, 
2017. – Вип. 47. – С. 
435-444. 
2. Велігоцька Ю.С. 
Тенденції формування 
інтерактивних 
архітектурних об’єктів 
// Сучасні проблеми 
архітектури і 
містобудування: Наук.- 
техн. зб. – К.: КНУБА, 
2017. – Вип. 49 – С. 95-
103. 3. Гордієнко С.М. 
Повторюваність і 
різноманітність в 
оцінці проектів 
типових каркасних 
будівель/С. М. 
Гордієнко, Ю. С. 
Велігоцька//Прикладн
а геометрія та 
інженерна графіка: 
Науковий збірник. –К.: 
КНУБА, Вип. 96, 2019. 
– С. 29-36
Стажування: Приватне 
акціонерне товариство 
«Проектний та 
науково-дослідний 
інститут "Харківський 
ПромбудНДІпроект"» 
тема: «Формування 
сучасних архітектурних 
об’єктів в міському 
середовищі», наказ № 
228-02 від 20.03.17 р. 
звіт

358697 Божинський 
Богдан 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківський 
державний 
технічний 

університет 
будівництва та 

архітектури, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

120101 
Архітектура 

будівель і 
споруд, Диплом 
кандидата наук 

ДK 045349, 
виданий 

12.03.2008

8 Типологія 
будівель та 
споруд

Статті
1. Божинський Б.І., 
Божинський Н.І. 
Проблема традиції в 
сучасній архітектурі. 
Містобудування та 
територіальне 
планування : науково-
технічний збірник. К.: 
КНУБА, 2020. Вип. 75. - 
С. 44-54
Стажування: 
Харківський 
національний 
університет міського 
господарства імені 
О.М. Бекетова тема: 
"Ознайомлення з 
роботою кафедри АБіС 
ДАС та підвищення 
рівня педагогічних 
навичок із дисциплін 
архітектури та дизайну 
середовища», наказ № 



175-02 від 15.03.2018 р., 
свідоцтво № 195 звіт

100577 Лусь 
Володимир 
Іванович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
кандидата наук 

TH 083657, 
виданий 

21.08.1985, 
Атестат доцента 

ДЦ 002041, 
виданий 

31.01.1992

37 Архітектурне 
проектування: 
Наземний 
гараж для 
легкових 
автомобілів на 
150 машино-
місць

 Навчальний посібник
1. Лусь В.І. Теоретичні і 
практичні основи 
виконання 
проекційного 
креслення: навч. 
посібник/ В.І. Лусь; 
Харків. Нац.. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О.М. 
Бекетова. – Харків: 
ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова, 2017. -155 с.

Стажування: Державне 
підприємство завод 
імені Малишева, тема: 
«Практика 
застосування сучасних 
систем 
автоматизованого 
проєктування» наказ 
№ 180-02 від 
19.03.2018 р., Свідоцтво 
про стажування 037-ВК

121738 Дудка Олена 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
кандидата наук 

ДK 003295, 
виданий 

22.12.2011, 
Атестат доцента 

12ДЦ 036924, 
виданий 

21.11.2013

18 Типологія 
будівель та 
споруд

Статті
1. Дудка О.М., Попова 
О.А. Сучасні тенденції 
розвитку типологічних 
характеристик 
мобільного житла. 
Містобудування та 
територіальне 
планування: науково-
технічний збірник. К.: 
КНУБА, 2020. Вип. 75. - 
С. 338-348 
2. Дудка О.М. Новітні 
тенденції формування 
архітектури сучасних 
громадських центрів в 
умовах сталого 
розвитку // 
Комунальне 
господарство міст. – 
Харків, − 2020. Вип. 
159 (6). С. 78-84
Стажування: 
Архітектурно-
будівельне управління 
Департаменту 
містобудування та 
архітектури ХОДА 
тема: «Сучасні 
прийоми формування 
архітектури 
багатофункціональних 
комплексів в структурі 
міста», наказ № 316-02 
від 06.05.2020 р., звіт

181084 Шишкін 
Едуард 
Анатолійови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 

Єнакієвський 
політехнічний 
технікум, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

092120 
Будівництво та 

експлуатація 
будівель і 

споруд, Диплом 
магістра, 

Харківська 
національна 

академія 
міського 

господарства, 

6 Будівельна 
фізика

Статті
1. Гайко Ю.І. 
Особливості 
використання 
системного підходу до 
попередження аварій 
об’єктів міського 
будівництва / Ю.І. 
Гайко, Е.А. Шишкін // 
Архітектурний вісник 
КНУБА: Наук.-вироб. 
збірник / Відповід. ред. 
Куліков П.М.– Київ: 
КНУБА, 2017.– Вип.11-
12.– С.399-409.
2. Гайко Ю.І. 
Особливості 
управління 
комплексною 
реконструкцією 



рік закінчення: 
2010, 

спеціальність: 
092103 Мiське 
будiвництво та 
господарство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023981, 
виданий 

23.09.2014, 
Атестат доцента 

AД 003864, 
виданий 

16.12.2019

житлової забудови на 
сучасному етапі 
розвитку міст / Ю.І. 
Гайко, Е.А. Шишкін, 
Є.Ю. Гнатченко, В.В. 
Сливчук // 
Містобудування та 
територіальне 
планування: Наук-
техн. Збірник / Відпов. 
ред. М.М. Осєтрін – К., 
КНУБА, 2018.– Вип. 
66.– С.90-100, 
3. Шишкін Е.А. 
Рециклінг будівельних 
відходів / Е.А. 
Шишкін, Ю.І. Гайко, 
К.І. Вяткін, А.О. Чала 
// Містобудування та 
територіальне 
планування: Наук-
техн. Збірник / Відпов. 
ред. М.М. Осєтрін – К., 
КНУБА, 2018.– Вип. 
66.– С.654-666,

53642 Апатенко 
Тетяна 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

26 Будівельна 
фізика

Підручник
1. Жидкова Т. В., 
Апатенко Т. М. 
«БУДІВЕЛЬНА 
ФІЗИКА/ Харк. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова; уклад.: 
Т. М. Апатенко,Т. В. 
Жидкова. – Харків.: 
ХНУМГ, 2018.- 405 с.
2.«Міське будівництво 
та господарство». 
Проектування міських 
територій .// 
Підручник; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім. О.М.Бекетова. – 
Харків: ХНУМГ. 2018–
449 с.

212424 Смірнова 
Ольга 
В`ячеславівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківська 
національна 

академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

092103 
Мiстобудування

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 023277, 
виданий 

26.06.2014, 
Атестат доцента 

AД 003861, 
виданий 

16.12.2019

6 Архітектурне 
проектування: 
Наземний 
гараж для 
легкових 
автомобілів на 
150 машино-
місць

Монографія:
1. Вотінов М. А. 
Гуманізація 
транспортно-
пішохідної 
інфраструктури кру-
пнішого міста : 
монографія / М. А. 
Вотінов, О. В. 
Смірнова; Харк. нац. 
ун-т. міськ. гос-ва ім. 
О.М. Бекетова. – Х.: 
ХНУМГ, 2020. – 99 с.  
2. Вотінов М. А. 
Інноваційні прийоми 
формування 
інтерактивних будівель 
і споруд у міському 
середовищі : 
монографія / М. А. 
Вотінов, О. В. Смірнова 
; Харків. нац. ун-т. 
міськ. госп-ва ім. О. М. 
Бекетова. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 112 с.

27619 Радченко 
Алла 
Олександрівн
а

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

31 Архітектурне 
проектування: 
Наземний 
гараж для 
легкових 
автомобілів на 
150 машино-
місць

Тези
1. Любченко М. А., 
Радченко А. О. 
Розвиток архітектурної 
освіти для іноземних 
студентів у ЗВО 
України / Liubchenko 
M., Radchenko A. 
Development of 
architectural education 
for foreign students in 



higher schools of 
Ukraine. 
2. Архітектурна освіта і 
наука в Україні та світі: 
досвід і перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Рівне, 1-4 
жовтня 2019 р. ред. 
кол.: Михайлишин О. 
Л. (відповід. ред.), 
Лушнікова Н. В., 
Потапчук І. В., Сергіюк 
І. В. Рівне : НУВГП, 
2019. С. 98-99.

202561 Любченко 
Марія 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 

національна 
академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
092103 Міське 
будівництво та 
господарство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 028491, 
виданий 

28.04.2015, 
Атестат доцента 

AД 005387, 
виданий 

24.09.2020

9 Архітектурне 
проектування: 
Наземний 
гараж для 
легкових 
автомобілів на 
150 машино-
місць

Стаття:
1. Любченко М. А., 
Радченко А. О. 
Розвиток архітектурної 
освіти для іноземних 
студентів у ЗВО 
України / Liubchenko 
M., Radchenko A. 
Development of 
architectural education 
for foreign students in 
higher schools of 
Ukraine. Архітектурна 
освіта і наука в Україні 
та світі: досвід і 
перспективи розвитку: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., м. 
Рівне, 1-4 жовтня 2019 
р. ред. кол.: 
Михайлишин О. Л. 
(відповід. ред.), 
Лушнікова Н. В., 
Потапчук І. В., Сергіюк 
І. В. Рівне : НУВГП, 
2019. С. 98-99. ISBN 
978-966-327-438-6 

Підвищення 
кваліфікації : 
 ТОВ «НВО 
«ЕНЕРГОПРОМ», тема 
підвищення 
кваліфікації 
«Проєктування споруд 
транспорту: гаражів 
для легкових 
автомобілів з 
урахуванням сучасних 
вимог», підвищення 
кваліфікації 
підтверджує: Довідка 
про підвищення 
кваліфікації 
(стажування) № 2020-
12-040 від 04.12.2020 
р., наказ про визнання 
результатів стажування 
№ 29-02 від 13.01.2021 
р. по ХНУМГ

66729 Солнцев 
Артем 
Геннадійович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 

національна 
академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

092103 
Мiстобудування

13 Архітектурне 
проектування: 
Наземний 
гараж для 
легкових 
автомобілів на 
150 машино-
місць

Тези
1. Солнцев А.Г. 
Негативний вплив та 
розвиток транспорту в 
формуванні 
архітектурно-
просторової структури 
міста / А.Г. Солнцев, 
О.Ю. Усачова, Л.О. 
Богданова// The XI 
International Science 
Conference «Topical 
issues of modern science 
and education», March 
11 – 13, 2021, Tallinn, 
Estonia. 248 p. – Р. 20-
22 



 Стажування: 
1. ТОВ «Науково-
Дослідний і Проєктний 
Інститут Цивільного 
Будівництва 
«СХІДБУДПРОЄКТ»», 
тема: «Інноваційні 
прийоми організації 
середовища в 
архітектурному 
проєктуванні», наказ 
№ 848-02 від 26.10. 
2020 р., звіт
2. Харківський 
національний 
автомобільно-
дорожній університет 
(центр підвищення 
кваліфікації та 
індивідуальної 
післядипломної 
освіти), тема: 
«Використання САПР 
Autodesk AutoCAD при 
виконанні завдань 
будівельних креслень» 
наказ № 56-02 від 02 
лютого 2018 р.,
свідотство про 
підвищення 
кваліфікації 12СПВ 
185587

61932 Вотінов 
Максим 
Алекович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківська 
національна 

академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

092103 
Мiстобудування

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 008382, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат доцента 

12ДЦ 047088, 
виданий 

25.02.2016

10 Архітектурне 
проектування: 
Наземний 
гараж для 
легкових 
автомобілів на 
150 машино-
місць

Монографія
1. Вотінов М. А., 
Чубарова Д. С. 
Специфіка та 
перспективні тенденції 
формування 
архітектурного 
середовища паркінгів в 
міському середовищі. 
Development of modern 
science: the experience 
of Europen countries 
and prospects for 
Ukraine: monograph / 
edited by authors. – 3rd 
ed. – Riga, Latvia: 
“Baltija Publishing”, 
2019. – 662 p. / P. 617-
640
2. Вотінов М. А. 
Гуманізація 
транспортно-
пішохідної 
інфраструктури 
крупнішого міста : 
монографія / М. А. 
Вотінов, О. В. 
Смірнова; Харк. нац. 
ун-т. міськ. гос-ва ім. 
О.М. Бекетова. – Х.: 
ХНУМГ, 2020. – 120 с.
3. Вотінов М.А. 
Особливості 
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мистецтва

Диплом 
магістра, 

Полтавський 
національний 

технічний 
університет 
імені Юрія 

Кондратюка, 
рік закінчення: 

2012, 
спеціальність: 
120103 Дизайн 
архітектурного 

середовища

6 3D комп’ютерне 
моделювання

Статті
1. Кузнєцова Я. Ю., 
Ковальова Д. 
Є.Особливості 
використання 
природних 
компонентів 
ландшафту в 
проектуванні сучасних 
виставкових центрів // 
Архітектурний вісник 
КНУБА: наук.-техн. 
збірник. – К.: КНУБА, 
2017. – Вип. 11-12. – С. 
73-77 
2. Кузнєцова Я. Ю. 
Архітектурно-
дизайнерські прийоми 
вирішення подіумних 
просторів з 
використанням 
природних 
компонентів // 
Містобудування та 
територіальне 
планування: наук.-
техн. збірник. – К.: 
КНУБА, 2018. – Випуск 
№ 66. – С. 321-326 
3. Кузнєцова Я. Ю. 
Світовий досвід 
дизайнерських рішень 
будинків мод / Я. Ю. 
Кузнєцова, Н. О 
Колісник// Сучасні 
проблеми архітектури 
та містобудування: 
Науково-технічний 
збірник. – Київ, 
КНУБА, 2018. – Вип. 
50.– С 388-393
4.Кузнєцова Я. 
Ю.Носатченко М.Д. 
Закордонний досвід 
проектування будівель 
із зеленими дахами // 
70-а конференція 
професорів, 
викладачів, наукових 
працівників, аспірантів 
та студентів 
університету: 
університетська конф., 
Полтава, 2018. – Том. – 
С. 261-263. 
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Юріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Інженерних 
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екології міст
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кандидата наук 

KД 040847, 
виданий 

17.07.1991, 
Атестат доцента 

12ДЦ 021483, 
виданий 

23.12.2008

16 Безпека 
життєдіяльності
та основи 
охорони праці

Статті
1. Білим П.П., Заіченко 
В.І., Припростий В.О., 
Нікітченко О.Ю. 
Розробка захисних 
полімерних покриттів 
трубопроводів з 
електропровідним 
наповнювачем, 
Комунальне 
господарство міст, 
2019, том 6, випуск 152, 
С. 219-223 



2. Білим П.А., 
Нікітченко О.Ю., 
Росоха В.О. 
Формування 
залишкової міцності 
конструкційного 
склопластика в умовах 
післядії пожежі, 
Комунальне 
господарство міст, 
2020, том 1, випуск 153, 
С. 328-332
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Алла 
Олександрівн
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Старший 
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роботи
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31 Архітектурне 
проектування: 
Макет 
індивідуального
житлового 
будинку

Підвищення 
кваліфікації 
1. Харківський 
національний 
університет 
будівництва та 
архітектури, 
наказ № 64 від 
22.02.2017 р. по 
ХНУБА, тема 
«Формування 
архітектурно – 
художнього образу 
засобами архітектурної 
графіки та 
композиції», довідка 
№05/693 від 03. 04. 
2017р. по ХНУБА. 
Виконання 
атестаційно-випускної 
роботи по об’ємному 
моделюванню.

Тези
1. Любченко М. А., 
Радченко А. О. 
Розвиток архітектурної 
освіти для іноземних 
студентів у ЗВО 
України / Liubchenko 
M., Radchenko A. 
Development of 
architectural education 
for foreign students in 
higher schools of 
Ukraine. 2. 
Архітектурна освіта і 
наука в Україні та світі: 
досвід і перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Рівне, 1-4 
жовтня 2019 р. ред. 
кол.: Михайлишин О. 
Л. (відповід. ред.), 
Лушнікова Н. В., 
Потапчук І. В., Сергіюк 
І. В. Рівне : НУВГП, 
2019. С. 98-99.
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120103 Дизайн 
архітектурного 
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6 Архітектурне 
моделювання

Статті
1. Кузнєцова Я. Ю. 
Еволюція та 
становлення 
органічного підходу в 
архітектурі// 
Містобудування та 
територіальне 
планування: наук.-
техн. збірник. – К.: 
КНУБА, 2017. – Випуск 
№. 65 – С. 283-290 5. 
Кузнєцова Я. Ю., 
Ковальова Д. 
Є.Особливості 
використання 
природних 
компонентів 
ландшафту в 
проектуванні сучасних 
виставкових центрів // 



Архітектурний вісник 
КНУБА: наук.-техн. 
збірник. – К.: КНУБА, 
2017. – Вип. 11-12. – С. 
73-77 
2. Кузнєцова Я. Ю. 
Архітектурно-
дизайнерські прийоми 
вирішення подіумних 
просторів з 
використанням 
природних 
компонентів // 
Містобудування та 
територіальне 
планування: наук.-
техн. збірник. – К.: 
КНУБА, 2018. – Випуск 
№ 66. – С. 321-326 
3. Кузнєцова Я. 
Ю.Носатченко М.Д. 
Закордонний досвід 
проектування будівель 
із зеленими дахами // 
70-а конференція 
професорів, 
викладачів, наукових 
працівників, аспірантів 
та студентів 
університету: 
університетська конф., 
Полтава, 2018. – Том. – 
С. 261-263.
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Олексіївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
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6.060102 
архітектура, 
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Харківський 
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191 Архітектура 
та 

містобудування

1 Архітектурне 
моделювання

Cтатті
1. Попова О. А.  
Архітектурна освіта, як 
новий етап розвитку / 
О. А. Попова, Н. О. 
Малік  //  Комунальне 
господарство міст. – 
Харків, − 2020. Вип. 
159 (6). С. 97-102 .  
2. Осиченко Г. О. 
Стратегія 
«PLACEMAKING» в 
сучасному урбодизайні 
/ Г. О. Осиченко, Н. О. 
Малік // 
Містобудування та 
територіальне 
планування : Наук.-
техн. збірник. – К. 
КНУБА, − 2018. Вип. 
66. С. 485-492 .  

316373 Удовиченко 
Олександр 
Степанович

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 
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7 Архітектурне 
проектування 
(4 курс)

Тези
1. Удовиченко О.С. 
Розділ «Виробнича 
територія» ДБН 
«Містобудування. 
Планування і забудова 
територій»/ О.С. 
Удовиченко // Сучасні 
тенденції розвитку 
архітектури і 
містобудування: 
матеріали всеукр. 
наук.-практичн. конф., 
Харків, 17 листопада 
2017 р. : тези доповідей 
/ [відп. ред. : Г. О. 
Осиченко].  – Харків: 
ХНУМГ , 2017

Участь у професійних 



обєднаннях:
Член правління 
Національної Спілки 
архітекторів України,  
Голова Харківського 
осередку архітектурної 
палати України. 
Робота за фахом З 1982 
по теперішній час  
робота в ПРАТ 
ІНСТИТУТ 
«ХАРКІВСЬКИЙ 
ПРОМБУДНДІПРОЕКТ
», директор 

309876 Россоха 
Олександр 
Іванович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи
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Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

33 Архітектурне 
проектування 
(4 курс)

Участь у професійних 
об'єднаннях: 
З 2002 року - в лавах 
Національної Спілки 
Архітекторів України 
(членський квиток 
№2878)., з 2005 по 
наст. час член 
Правління 
Харківського 
відділення НСАУ.
Засновник, директор, 
ГАП ТОВ 
«Архітектурно-
будівельної фірми« 
СОЮЗ » з 2009 р. по 
вер.2019 р Перелік 
основних проектів: 
1. Реконструкція та 
капітальний ремонт 
Харківської 
кінокопіювальної 
фабрики (НДС 
кафедри Архітектури і 
малюнка ХІІКСа, рук. 
теми проф. Терзян І.К., 
1977-78 рр. Арх.-
виконавець) 
2. Прохідна 
машинобудівного 
заводу по вул. 
Шевченко (НДС 
кафедри Архітектури і 
малюнка ХІІКСа, рук. 
Теми проф. Терзян І.К., 
1978-79 рр. Арх.-
виконавець) 
3. Ущільнення міської 
забудови з розробкою 
проекту надбудови 
п'ятиповерхового 
житлового будинку по 
вул. О. Яроша в 
Харкові (НДС кафедри 
Архітектури і малюнка 
ХІІКСа, рук. Теми 
проф. Шпара П.Є., 
1979-81 рр. Арх.-
виконавець)
4. Реконструкція 
житлового будинку під 
навчальний корпус 
(архітектурний) по вул. 
Революції в м.Харкові 
(в складі авторського 
колективу, рук. Проф. 
Святченко Е.А., ГАП 
Овсянников В.Є., 
нач.1980 років. Арх.-
виконавець ) 
5. Пансіонат на 600 
чоловік для батьків з 
дітьми в сел. 
Атарбекова р-н Велике 
Сочі. (В складі 
авторського колективу 
ін-ту «Харківпроект», 
ГАП Бахтін В.А., 
наук.кер. 
Передпроектні аналізу 



і виявлення емоційно-
естетичного потенціалу 
ландшафту території 
проектування, 1988-
1989 рр.) 
6. Житловий квартал у 
м Бейруті, Ліван 
(авторський колектив: 
Россоха А.І., Халед Абу 
Таам,1996) 
7. Бізнес-центр м 
Бейруті, Ліван 
(авторський колектив: 
Россоха А.І., Халед Абу 
Таам, 1997 г.) 
8. Реконструкція 
виробничо-побутового 
корпусу №39 ДП 
«ФЕД» по вул. 
Сумської 132 під 
суспільно-
розважальний 
комплекс. (ГАП, 1998-
2001 рр.) 
9. Реконструкція 
Культурного центру 
Київського району 
міста Харкова (ГАП, 
2002 г.) 10. 
Реконструкція їдальні 
заводу «Комунар» 
(ГАП, 2003) 
11. Комплекси АГЗС 
«ОВІС» по просп. 
Гагаріна та вул. 
Чкалова (ГАП, 2003) 
12. Готель по просп. Л. 
Свободи в Харкові 
(ГАП, 2003) 
13. Спортивно-
оздоровчий комплекс в 
Олексіївському 
лугопарку в Харкові 
(ГАП, 2003) 
14. Готель «ОВІС» по 
просп. Гагаріна в 
Харкові (ГАП, 2003, 
2011) 
15. Реконструкція та 
переоснащення 
маслоекстраційного 
заводу в сел. Пересечне 
Хар. обл. (ГАП, 2009-
10 рр.) 
16. Реконструкція 
адміністративно-
виробничих будівель 
на території колишньої 
нафтобази під зону 
відпочинку в м.Каховка 
(ГАП, 2009-12 рр.) 
17. Капітальний ремонт 
(реставраційний) 
навчальних корпусів 
№13 та №14 
Харківського 
національного 
університету ім. В.Н. 
Каразіна в м.Харкові 
(ГАП, 2018 р) 
18. Проект 
адміністративно-
торгового-спортивного 
та складської будівлі в 
м. Химки (ГАП, 2016 р)  
19. Проект 
капітального ремонту 
приміщень 
Укргазвидобування на 
Гімназійній 
набережній в м.Харкові 
(ГАП 2017 р) 
20. Капітальний 
ремонт гуртожитку №6 



ХНАМГ по пров. О. 
Яроша в Харкові (ГАП, 
2011 р) 
21. Серія котеджів і 
реконструкція 5-ти 
поверхового житлового 
будинку з надбудовою 
2-ух поверхів з 
солом'яних панелей в м 
Луцьк (ГАП, 2015 р) 
22. Реконструкція 
очисних споруд в м 
Хмельницький (ГАП, 
2013) 
23. Реконструкція 
станції аерації та 
біологічної очистки 
ВАТ «Північний 
трубний завод» в м 
Полівське 
Свердловської обл. 
(ГАП, 2012 року) 
24. Проекти котеджів в 
Харкові, містах 
України, Росії, 
Казахстану

199487 Кічаєва 
Оксана 
Володимирів
на

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Будівельний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 008455, 

виданий 
05.03.2019, 

Атестат доцента 
ДЦ 006393, 

виданий 
23.12.2002

21 Сучасні 
архітектурно-
будівельні 
конструкції 

Статті
1. О.В. Кичаева. 
Определение 
вероятности 
разрушения 
кирпичных стен 
эксплуатируемых 
зданий / О. В. Кичаева 
// Наука та 
будівництво. – Київ, 
ДП НДІБК, 2018. – 
Вип. 1(15). – С. 110-115. 
2. Кичаева О. В. 
Предложения по 
усилению 
поврежденных 
кирпичных 
конструкций / О.В. 
Кичаева, А.В. 
Убийвовк, С.М. 
Стародубов // Зб. 
Наукових праць 
УДАЗТ.– Харків, 
УДАЗТ, 2018. – Вип. 
175. – С. 91 – 97. 
3. Kichaeva О. 
Probability of 
destruction of brick 
structures / О. В. 
Кичаева //  Збірник 
наукових праць. Серія: 
Галузеве 
машинобудування, 
будівництво. Academic 
journal. Series: 
Industrial Machine 
Building, Civil 
Engineering, Полтава. – 
вип. №1(52)´ - 2019. р. 
110-114 
4. Кічаєва О.В. 
Математична модель 
сталеклейового 
з’єднання з бетоном /, 
П.М. Фірсов, С.М. 
Золотов, О. В. Кічаєва,  
Хамзе Мохамад // 
Науковий вісник 
будівництва, т. 97, №3, 
2019 р., с. 64 – 69  

Участь у професійних 
обєднаннях:
1.Член Української 
Асоціації експертів 
будівельної галузі 



2. Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Українське товариство 
механіки ґрунтів, 
геотехніки і 
фундаментобудування»

3.Член Міжнародного 
товариства з геотехніки

35592 Мороз 
Наталія 
Валеріївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
092103 Міське 
будівництво та 
господарство

13 Сучасні 
архітектурно-
будівельні 
конструкції 

Статті
1. K. Viatkin; N. Moroz; 
E. Shishkin. 
Improvement of the 
energy efficiency of 
portland cement 
production during the 
use of the natural 
gasliquid processing 
residue / International 
Multi-Conference on 
Industrial Engineering 
and Modern 
technologies. IOP Conf. 
Series: Materials Science 
and Engineering 463 
(2018) 042073 IOP 
Publishing 
doi:10.1088/1757-
899X/463/4/042073 
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12ДЦ 027437, 

виданий 
20.01.2011

міст // Сучасні 
проблеми архітектури 
та містобудування: 
Наук.-техн. збірник – 
К.: КНУБА, 2020. – 
Вип. 58 – С. 192-201 
2. Шкляр С. П. 
Перспективні напрями 
реорганізації колишніх 
дитячих дошкільних 
навчальних закладів // 
Архітектурний вісник 
КНУБА: Наук.-вироб. 
збірник / Відповід. ред. 
Куліков П. М. – К.: 
КНУБА, 2019. – Вип. 
17-18 – С.131–137
Монографія
1. Шкляр С. П. 
Проблеми і сучасні 
тенденції дослідження 
та проектування 
об’єктів соціального 
призначення // 
Архітектура, освіта і 
наука в Україні і світі: 
досвід і перспективи 
розвитку: [монографія] 
/ редкол. О.Л. 
Михайлишин, П.А. 
Ричков, Н.В. 
Лушнікова та ін. – 
Рівне: ФОРМАТ-А, 
2019. – 319 с. (С. 225-
229)

121738 Дудка Олена 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
кандидата наук 

ДK 003295, 
виданий 

22.12.2011, 
Атестат доцента 

12ДЦ 036924, 
виданий 

21.11.2013

18 Архітектурне 
проектування 
(4 курс)

Статті
1. Дудка О.М., Попова 
О.А. Сучасні тенденції 
розвитку типологічних 
характеристик 
мобільного житла. 
Містобудування та 
територіальне 
планування: науково-
технічний збірник. К.: 
КНУБА, 2020. Вип. 75. - 
С. 338-348 
2. Дудка О.М. Новітні 
тенденції формування 
архітектури сучасних 
громадських центрів в 
умовах сталого 
розвитку // 
Комунальне 
господарство міст. – 
Харків, − 2020. Вип. 
159 (6). С. 78-84
Стажування: 
Архітектурно-
будівельне управління 
Департаменту 
містобудування та 
архітектури ХОДА 
тема: «Сучасні 
прийоми формування 
архітектури 
багатофункціональних 
комплексів в структурі 
міста», наказ № 316-02 
від 06.05.2020 р., звіт

203805 Велігоцька 
Юлія 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківська 
національна 

академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

092103 
Мiстобудування

12 Основи 
наукових 
досліджень

Статті
1. Велігоцька Ю.С. 
Сучасні методи 
прийняття 
архітектурних рішень 
// Сучасні проблеми 
архітектури і 
містобудування: Наук.- 
техн. зб. – К.: КНУБА, 
2017. – Вип. 47. – С. 
435-444.
2. Велигоцкая Ю.С. 



, Диплом 
кандидата наук 

ДK 001804, 
виданий 
10.11.2011

Дизайн-засоби 
формування системи 
орієнтації в дитячих 
медичних закладах // 
Містобудування та 
територіальне 
планування: наук.-тех. 
збірник. – К., КНУБА, 
2019.  – Вип. 70. – С. 
110-120.
3. Велігоцька Ю.С. 
Структуроформуючі  
елементи 
інтерактивних 
медіатек// 
Містобудування та 
територіальне 
планування: наук.-тех. 
збірник. – К., КНУБА, – 
Вип. 68, 2018.– С. 54-
63. – ISSN 2522-9206
 
Стажування:
Приватне акціонерне 
товариство 
«Проектний та 
науково-дослідний 
інститут "Харківський 
ПромбудНДІ проект"»
тема:
«Формування сучасних 
архітектурних об’єктів 
в міському 
середовищі»,
наказ
№ 228-02 від  20.03.17 
р.
Звіт

150222 Криворучко 
Наталя 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
кандидата наук 

ДK 010619, 
виданий 

16.05.2001, 
Атестат доцента 

12ДЦ 021218, 
виданий 

23.12.2008

32 Основи 
наукових 
досліджень

Статті
1. Криворучко Н.І., 
Шмуклер В.С. 
Інноваційні 
архітектурно-
конструктивні заходи 
енергозбереження 
урбанізованого 
середовища // 
Архітектурний вісник 
КНУБА: НАУК.-вироб. 
Збірник / Відповід. 
ред. Куліков П.М. - К.: 
Кнуба, 2017.- Вип. 11-
12. ISSN 2519-8661
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
1. Член Національної 
Спілки Архітекторів 
України, Членський 
квиток №2371 від 26 
грудня 1985 р.

Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
Головний архітектор 
ТОВ «Арбіс Проект», 
сертифікрваний 
архітектор: 
1. «Архітектурне 
об’ємне проектування» 
Кваліфікаційний 
сертифікат Серія АА № 
003056від 03. 06. 2016 
р.
2.«Розроблення 
містобудівної 
документації»,свідоцтв
о:
АА № 003249, 2016 р.

4886 Серьогіна 
Дар`я 

Доцент, 
Основне 

Навчально-
науковий 

Диплом 
магістра, 

7 Основи 
економіки 

Статті
1. Серьогіна Д.О. Стан 



Олександрівн
а

місце 
роботи

Інститут 
економіки і 

менеджменту

Харківський 
національний 

університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024242, 
виданий 

23.09.2014, 
Атестат доцента 

AД 002093, 
виданий 

05.03.2019

будівництва ринку житлового 
будівництва 
Харківської області / Д. 
О. Серьогіна, Д. О. 
Раїна // Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
«Економіка і 
менеджмент». – 2020. 
– Випуск 42. С. 143 – 
147 
2.Серьогіна Д. О. 
Удосконалення 
системи управління 
витратами на 
будівельних 
підприємствах 
[Електронний ресурс] / 
Д. О. Серьогіна, А. В. 
Кущ // Економічний 
науково-практичний 
журнал: 
“Причорноморські 
економічні студії” – 
2019. – Випуск 47 
(Частина 1). 

28223 Богданова 
Лариса 
Олегівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

28 Архітектурне 
проєктування

Тези
1.Богданова Л.О. 
Екологічні принципи 
формування 
рекреаційного 
середовища в умовах 
історичних ландшафтів 
/ Л.О. Богданова // 
Сучаснi тенденцiї 
розвитку архiтектури i 
мiстобудування: 
Всеукраїнська науково-
технічна конференція. 
– Х.: ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова, 2017. – С. 15-
16

Монографія
1. Korovkina A. A., 
Bogdanova L. O. 
Reconstruction as a 
method for saving art 
nouveau objects in the 
structure of the largest 
city. Scientific 
foundations of modern 
engineering : 
monograph. Boston, 
2020. P. 337. 

Стажування:
1. Прат проєктний та 
науково-дослідний  
інститут «Харківський 
ПромБудНДІ-проєкт», 
тема: «Сучасна 
містобудівна 
нормативна база та її 
застосування у 
проєктній діяльності», 
наказ № 283-02 від 
15.04. 2020 р., звіт

313856 Обухова 
Наталія 
Володимирів
на

Доцент, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
інженерно-
будівельний 
інститут, рік 
закінчення: 

1994, 
спеціальність: 

7.06010101 
промислове і 

цивільне 
будівництво, 

21 Основи 
економіки 
будівництва

Статті
1. Вплив інновацій на 
зміст організаційно-
технологічного 
проектування в 
будівництві України / 
Гольтерова Т.А., 
Обухова Н.В.// 
Науковий вісник 
будівництва. - Харків: 
ХНУБА, 2017.-Вип. 
№2(88)-С. 250-252. 
2. Роль класу наслідків 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 004443, 
виданий 

13.10.1999, 
Атестат доцента 

ДЦ 008860, 
виданий 

23.10.2003

(відповідальності) у 
сфері містобудівної 
діяльності / Гольтерова 
Т.А., Обухова Н.В., 
Масс О.М.// Науковий 
вісник будівництва. - 
Харків: ХНУБА, 2017.-
Вип. №4(90)-С. 276-
280. 
Стажування
ТДВ "Житлобуд-2" з 
03.02.2020р. 
по30.06.2020р 
відповідно до наказу 
ХНУБА від 
27.01.2020р. №26. 
Мета стажування – 
підвищення 
професійної 
компетенції
Відповідальний 
виконавець наукової 
теми: «Підвищення 
організаційно-
технічного рівня 
будівництва в сучасних 
умовах економіки 
України» (2019-
2021рр.), затверджено 
протоколом НТР 
університету №6 від 
05.12.2018

212424 Смірнова 
Ольга 
В`ячеславівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківська 
національна 

академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

092103 
Мiстобудування

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 023277, 
виданий 

26.06.2014, 
Атестат доцента 

AД 003861, 
виданий 

16.12.2019

6 Архітектурна 
екологія

Статті:
1. Smirnova O. Eco-
oriented architecture as 
a means of creating a 
sustainable urban 
environment // 
Electronic Journal of the 
Faculty of Civil 
Engineering Osijek-e-
GFOS // M. Votinov, O. 
Smirnova. VOL18, 2019. 
– p. 1-11 ISSN 1847-
8948DOI:doi.org/10.131
67/2019.18.1Published 
date: July 2019 (Web of 
Science)
 
Монографія:
1.Смірнова О.В. Сучасні 
тенденції формування 
екоорієнтованих 
будівель і споруд / 
Theoretical aspects of 
modern engineering: 
collective monograph / 
Hnes L., – etc. – 
Іnternational Science 
Group. – Boston : 
Primedia eLaunch, 
2020. 356 р. / Р. 53-57  
Available at : DOI-
10.46299/ISG.2020.MO
NO.TECH.III  

155670 Шкляр 
Світлана 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківська 
національна 

академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

120102 
Містобудування

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 045352, 
виданий 

12.03.2008, 

13 Архітектурна 
екологія

Статті
1. Шкляр С. П. 
Особливості і 
перспективи 
реорганізації 
депресивних територій 
в структурі сучасних 
міст // Сучасні 
проблеми архітектури 
та містобудування: 
Наук.-техн. збірник – 
К.: КНУБА, 2020. – 
Вип. 58 – С. 192-201

Захист канд. 
дисертації: 
кандидат архітектури, 



Атестат доцента 
12ДЦ 027437, 

виданий 
20.01.2011

18.00.01 - теорія 
архітектури, 
реставрація пам’яток 
архітектури, 
«Удосконалення 
еколого-естетичних 
властивостей 
архітектурного 
середовища великих 
міст (екологічний 
аспект)», 2008 р.

177735 Ткаченко 
Роман 
Борисович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної 

та транспортної 
інфраструктури

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
092103 Міське 
будівництво та 
господарство, 

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківський 
національний 

технічний 
університет 

нафти і газу, рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

7.05030401 
видобування 
нафти і газу, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 064416, 
виданий 

22.12.2010, 
Атестат доцента 

12ДЦ 047092, 
виданий 

25.02.2016

12 Інженерне 
обладнання 
будівель

Статті
1. Victoria Grankina, 
Olga Maliavina, 
Aleksandr Romashko, 
and Roman Tkachenkо / 
Lecture Notes in Civil 
Engineering. Proceeding 
of CEE/ Environmental 
Engineering. Correction 
Factor for the 
Calculation on 
Consumable Heat 
Energy taking into 
Consideration Climatic 
pattern of the Ukrainian 
Regions /2019. Volume 
47. DOI: 10.1007/978-3-
030-27011-7_34
2. Конструктивно-
технологічні рішення 
транспортування 
високов’язкої нафти 
трубопро-відним 
транспортом / І.І. 
Капцов, О.І. 
Наливайко, О.В. 
Ромашко, Р.Б. 
Ткаченко // 
Комунальне 
господарство міст – К.: 
Техніка. − Т.6. Вип. 152. 
− 2019. – С. 48–57. 

Стажування
Науково-дослідний 
інститут транспорту 
газу АТ «Укртрансгаз» 
(Інститут транспорту 
газу) м. Харків, тема 
«Підвищення 
ефективності збирання 
і підготовки газу до 
транспортування по 
магістральних 
газопроводах», 
28.10.2019 р. – 
20.12.2019 р., наказ № 
975-02 від 245.10.2019 
р.

161258 Усачова 
Олена 
Юріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
кандидата наук 

ДK 057296, 
виданий 

10.02.2010, 
Атестат доцента 

12ДЦ 028933, 
виданий 
10.11.2011

30 Нарисна 
геометрія та 
архітектурна 
графіка

1.  Усачова О.Ю. 
Основи архітектурної 
графіки : навч. 
посібник / А.О. 
Радченко, О. Ю. 
Усачова; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2018. – 
248 c.;
2. Усачова О.Ю. 
Архітектурна графіка 
як засіб професійної 
комунікації // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції «Еволюція 
уявлень в архітектурній 
і художній освіті: 
погляд в майбутнє». – 



Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. – С. 
135

356811 Мироненко 
Олег 
Вікторович

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 
технічний 

університет 
будівництва та 

архітектури, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
120103 Дизайн 
архітектурного 

середовища, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 054682, 

виданий 
14.10.2009

11 3D комп’ютерне 
моделювання

Статті
1. Мироненко О.В., 
Платонова Е.С. 
«Висотні 
енергоефективні 
будівлі» Науковий 
вісник будівництва. – 
Харків, ХНУБА, ХОТВ 
АБУ, 2019, том 98, №4, 
– с. 113 -118 
2. Мироненко О. В., 
Матвєєва О.В. «Сучасні 
проблеми мегаполісів 
та житлових кварталів. 
Методи реноваціі в 
умовах щільної міської 
забудови.» Науковий 
вісник будівництва. – 
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підготовки сучасних 
фахівців. International 
Multidisciplinary 
Conference “Key Issues 
of Education and 
Sciences: Development 
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формы, как способ 
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«SCIENCE, TRENDS 
AND PERSPECTIVES» 
(18-19 May, 2020). 
Tokyo, Japan 2020. 432 
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Композиційні 
особливості 
архітектури об’єктів 
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Лодзі та Харкова)/ Г.А. 
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Богданова// The VIII 
International Science 
Conference «Problems 
and tasks of modernity 
and approaches to their 
solution», March 02 –
05, 2021, Tokyo, Japan. 
– Р. 24-25
3. Богданова   Л. О. 
Історія формування 
харківської 
архітектурної школи / 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-



конференції «Еволюція 
уявлень в архітектурній 
і художній освіті: 
погляд в майбутнє». – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. – С. 
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scientific foundations of 
engineering: collective 
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Іnternational Science 
Group. – Boston : 
Primedia eLaunch, 
2020. 180 р. / Р. 66-70 
Available at : 
DOI:10.46299/isg.2020.
MONO.TECH.II
2. Maksym  A.  Votinov,  
Olga  V.  Smirnova,  
Sofya  S.  Bronnikova  
and Daria  S.  
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a  Synergetic  Model  For  
the  Development  of 
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International  Journal  
of  Civil Engineering and 
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архітектури об’єктів 
модерна (на прикладі 
Лодзі та Харкова)/ Г.А. 
Коровкіна, Л.О. 
Богданова// The VIII 
International Science 
Conference «Problems 
and tasks of modernity 
and approaches to their 
solution», March 02 –
05, 2021, Tokyo, Japan. 
– Р. 24-25
2. Korovkina Anna A. 
The uniqueness of 
Rzhepishevsky’s 
constructions in Art 
Nouveau style illustrated 
with buildings along 
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city. Space  &  Form :  
scientific journal. Polish   
Academy   of   Sciences   
and West   Pomeranian   
University   of 
Technology. 2018/35. P. 
39–50 /pif.2018.35. 
(INDEX COPERNICUS).
 3. Коровкина А. А. 
Влияние европейского 
опыта на 
формирование стиля 
модерн в Украине (на 
примере г. Харькова): 
Science, trends and 
perspectives: abstracts of 
XVII International 
Scientific and Practical 
Conference (May 18–19, 
2020, Tokyo). Tokyo, 



2020. С. 218. 
4. Коровкина А. А. 
Особенности 
декоративного 
направления стиля 
модерн в особняке по 
улице Каразина, 5 в г. 
Харькове. Science, 
engineering and 
technology: global and 
current trends : 
International scientific 
and practical conference 
(December 27–28, 2019, 
Prague). Prague, 2019. P. 
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9 від 09.12.1999 р.
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Статті
1.Sklyarov V.O., Zolotova 
N.M., Suprun О.Y. 
Short-term strength of 
anchor screws on 
modified acrylic 
adhesives / V.O. 
Sklyarov, N.M. Zolotova, 
O.Y. Suprun // IOP 
Conference Series: 
Materials Science and 
Engineering: 2019. - Vol. 
708. - 6 p.
2.Золотова Н. М. 
Технологічні рішення з 
оптимізації матеріало- 
і трудовитрат при 
анкероустановлювальн
их роботах з 
використанням 
акриловихкомпозицій 
Н.М. Золотова, 
В.О.Скляров,О.Ю.Супр
ун // Збірник наукових 
праць УкрДУЗТ., Вип. 
175– Харків, 2018. – 
С.71-77. 3.Золотова 
Н.М. Вдосконалення 
поточно-конвеєрної 
лінії для виробництва 
керамічної 
плитки//Збірник 
наукових праць / Н.М. 
Золотова, Н.С. Волкова 
//Збірник наукових 
праць Комунальне 
господарство міст, том 
1, випуск 147 Харків, 
2019. – С. 236-240;

Підвищення 
кваліфікації – 
Закордонне 
стажування в University 
of Finance, Business and 
Entrepreneurship, місто 
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отримані наукові 
результати в рамках 
міжнародного 
співробітництва. Тема 
«Організаційно-
технологічні рішення 
зведення будівель і 
споруд в Болгарії" 
наказ № 315-02 від 
06.05.2020р. звіт.
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for transport structures / 
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Zidkova, Anna Zhyhlo 
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MATEC Web Conf., 2018 
7th International 
Scientific Conference 
“Reliability and 
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Transport Engineering 
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ed-paper/gender-
differences-in-factors-
affecting-willingness-to-
work-as-occasional-
courier/
Участь у професійних 
обєднаннях:
Член Всеукраїнької 
громадської організації 
«Асоціація експертів 
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2021 року. Свідоцтво з 
22.02. 2021
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Дослідження фізико-
механічних 
властивостей 



безвипалювальних 
будівельних матеріалів 
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http://nbuv.gov.ua/UJR
N/kgm_tech_2018_142
_46

Навчальний посібник
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1. Зв’язність 
теоретичного та 
практичного досвіду у 
сучасній архітектурній  
освіті України. 
Проблеми та рішення. 
/ Матеріали Х 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
22 листопада 2018 р.: 
Сучасна архітектурна 
освіта: 
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Л.М. с. 103-105)
2. Ідентичність 
осередків громадської 
діяльності як 
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культура Греції та 
України в сучасному 
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3. Ідентичність малих 
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глобалізованому 
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досвід і перспективи 
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136 с., Текст укр. та 
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6 Основи геодезії Монографія
1. Маслій Л. О. Основні 
етапи виконавчих 
зйомок будівель. 
Територіальний 
розвиток: будівельні 
аспекти: монографія / 
С. Г. Нестеренко, Т. В. 
Анопрієнко та ін. ; 
Харків. нац. ун-т міськ. 
госп-ва ім. О. М. 
Бекетова. Харків : ФОП 
Панов А. М., 2019. 268 
с. Розд. 1, п. 1.2. С. 23 – 
45.
2. Маслій Л. О. Аналіз 
створення і ведення 
міського будівельного 
кадастру. 
Геоінформаційні 
технології для 
транспортної галузі 
міського будівництва. 
Земельне 
адміністрування: 
особливості 
формування та сучасні 
технології реалізації: 
кол. монографія. 
Харків : ФОП Мезіна В. 
В. 2018. Розд. 1, гл. 1.4 
та 1.5. С. 53 – 67.
Навчальний посібник
1. Земельно-кадастрові 
роботи : навч. посібник 
/ М. О. Пілічева, Т. В. 
Анопрієнко, Л. О. 
Маслій; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. – 



239 с.
Підвищення 
кваліфікації
1. Харківський 
національний 
аграрний університет 
ім. В. В. Докучаєва. 
Підвищення 
кваліфікації на тему: 
«Особливості 
функціонування галузі 
геодезії, землеустрою 
та кадастру в сучасних 
умовах» Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12СПК 
875979 від 15.06.2017 р.
2. Харківський 
національний 
університет міського 
господарства імені О. 
М. Бекетова 
Зараховано 
підвищення 
кваліфікації на підставі 
закінчення ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова та 
здобуття кваліфікації 
ступеня вищої освіти 
магістр за 
спеціальністю 
«Геодезія та 
землеустрій». Наказ № 
95-02 від 05.02.2021 р.

54362 Пілічева 
Марина 
Олегівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Будівельний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Донецький 

національний 
технічний 

університет", 
рік закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

070906 
Землевпорядку

вання та 
кадастр, 
Диплом 
магістра, 

Донецький 
національний 

технічний 
університет, рік 

закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
070908 

Геоінформацій
ні системи та 

технології, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 039952, 

виданий 
13.12.2016

13 Основи геодезії Статті
1. Batrakova, A.G., 
Troyanovsky, V.V., 
Batrakov, D.O., 
Pilicheva, M.O., 
Skrypnyk, N.S. 
Prediction of the road 
pavement condition 
index using stochastic 
models. Roads and 
Bridges. 2020, 19(3), P. 
225-242. 
https://www.rabdim.pl/i
ndex.php/rb/article/vie
w/v19n3p225/577 
(Scopus та Web of 
Science Core Collection)
2.  Пілічева М. О. 
Інтеграція 
топографічної і 
кадастрової інформації 
базового набору 
геопросторових даних 
земельної ділянки / М. 
О. Пілічева, Д. О. Кінь, 
О. Є. Поморцева // 
Містобудування та 
територіальне 
планування. – № 66. – 
2018. – С. 523-531.  3. 
Пілічева М. О. 
Масштаб 
інфраструктури 
геопросторових даних 
місцевого рівня / М. О. 
Пілічева, Д. О. Кінь // 
Науковий журнал 
«Вчені записки ТНУ 
імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки». – Том 
29 (68) № 2. – 2018. – 
С. 337-341. 
4. Пілічева М. О. 
Аналіз ринку продажу 
прав на земельні 
ділянки на 
конкурентних засадах в 
Харківській області / 



М. О. Пілічева, Т. В. 
Анопрієнко, Л. О. 
Маслій // Науково-
технійний збірник 
«Комунальне 
господарство міст. 
Серія: Технічні науки 
та архітектура». – № 3 
(149). – 2019. – С. 126-
132. 
5. Поморцева О. Є. 
Технологія 
використання 
геоінформаційних 
систем при обробці 
геодезичних даних / О. 
Є. Поморцева, М. О. 
Пілічева, Т. В. 
Анопрієнко // Технічні 
науки та технології: 
науковий журнал. – № 
4 (18). – 2019. – С.229-
237.

63155 Мартишова 
Лариса 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023278, 
виданий 

26.06.2014

23 Нарисна 
геометрія та 
архітектурна 
графіка

Статті
1. L.S. Martyshova. 
Information Field of the 
Modern city silhouette. 
Published under licence 
by IOP Publishing Ltd. 
IOP Conference Series: 
Materials Science and 
Engineering, Volume 
907, Innovative 
Technology in 
Architecture and Design 
(ITAD 2020) 21-22 May 
2020, Kharkiv, Ukraine. 
Режим доступа: 
https://iopscience.iop.or
g/issue/1757-
899X/907/1 (Scopus)

Монографія
1. Мартышова Л. С. 
Архитектурные 
ансамбли как 
структура: 
«пространственная 
композиция - силуэт» 
// Инновационная 
наука, образование, 
производство и 
транспорт: экономика, 
менеджмент, 
география и геология, 
сельское хозяйство, 
архитектура и 
строительство, 
медицина и 
фармацевтика: 
монография / Глава 11. 
DOI: 10.30888/978-617-
7414-53-6.0-025 / [авт. 
кол.: Львович И. Я., 
Мартышова Л. С., 
Преображенский А. П., 
Чопоров О. Н., 
Рухмакова О. А. и др.]. 
– Одесса: КУПРИЕНКО 
СВ, 2018. – 175 с. : ил., 
табл. – (Серия 
«Инновационная 
наука, образование, 
производство и 
транспорт» ; №1). ISBN 
978-617-7414-53-6. С. 
112-123. 
2. Мартишова Л. С. 
«Старе та нове життя» 
пам’яток архітектури в 
містобудівній структурі 
сучасного 
міста./Архітектрна 
освіта і наука в Україні 



та світі: досвід і 
перспективи розвитку: 
[монографія] / редкол. 
О. Л. Михайлишин 
(голова), П. А. Ричков, 
Н. В. Лушнікова та ін. – 
Рівне: ФОРМАТ-А, 2019 
– 319 с.

197086 Коптєва 
Гелена 
Леонідівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

120102 
Містобудування

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 036627, 
виданий 

12.10.2006, 
Атестат доцента 

12ДЦ 026623, 
виданий 

20.01.2011

18 Нарисна 
геометрія та 
архітектурна 
графіка

Тези
1. Koptieva G. Graphic 
representation of 
architectural envi-
ronment in the creative 
process of architectural 
design / G. Koptieva// 
Young Researchers in 
the Global World: vistas 
and challenges / O.M. 
Beketov National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv, 
Canadian College of 
English Language 
(Canada) and oth. – 
Kharkiv O.M. Beketov 
NUUE in Kharkiv, 2018. 
Р. 114–116  
2. Koptieva G. 
Compositional role of 
«threshold spaces» in 
architectural 
composition/ G. 
Koptieva //Young 
Researchers in the 
Global World: vistas and 
challenges / O.M. 
Beketov National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv, 
TESOL – Ukraine [and 
oth.]. – Львів: 
«Галицька видавнича 
спілка», 2020. – Р.142-
144

Монографія
1. Коптєва Г.Л. 
Сприйняття 
середовища та його 
графічне відображення 
в творчому процесі 
архітектурної освіти)/ 
Г. Л. Коптєва 
//Архітектурна освіта і 
наука в Україні та світі: 
досвід і перспективи 
розвитку: [монографія] 
/ редкол. О.Л. 
Михайлишин (голова), 
П.А. Ричков, Н.В. 
Лушнікова та ін. – 
Рівне: ФОРМАТ-А, 
2019.– С. 32-38

309941 Приходько 
Альона 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет по 
роботі з 

іноземними 
студентами

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

педагогічний 
університет ім. 
Г.С. Сковороди, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

030501 
Українська 

мова та 
література, 

Диплом 
магістра, 

Бердянський 
державний 

23 Іноземна мова Статті
1.Oksana O. Rezvan, 
Nataliia P. Volkova,  
Stanislav T. Tolmachev. 
Use of Web 2.0 
technology tool – 
educational blog – in the 
system of foreign 
language teaching. CTE 
2018: 6th Workshop on 
Cloud Technologies in 
Education. Kryvyi Rih 
National University. 
Kryvyi Rih, Ukraine, 
December 21, 2018. 
http://ceur-ws.org/Vol-
2433/paper16.pdf  
2. «Хмарні технології» 



педагогічний 
університет, рік 

закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
014 Середня 

освіта, Диплом 
кандидата наук 

ДK 038743, 
виданий 

29.09.2016

в системі мовної 
підготовки іноземних 
студентів ЗВО 
технічного профілю. 
Збірник наукових 
праць «Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах». – Запоріжжя, 
2020. - №71, Т 2. – 
268с. – С.199-204.

Навчальний посібник:
1. Сучасні проблеми 
психолого-
педагогічного 
супроводу навчальної 
діяльності іноземних 
студентів / Н.С. 
Моргунова, Н.М. 
Божко, А.М. 
Приходько, І.Є. 
Семененко, Т.Ю. 
Уварова (Розділ 
«Особливості 
формування 
професійно-
комунікативної 
компетентності 
іноземних студентів у 
вищих технічних 
навчальних закладах») 
// Харків : Вид-во 
Іванченко І.П., 2019. -
180 с. 

164377 Зубенко 
Світлана 
Олександрівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

педагогічний 
університет ім. 
Г.С. Сковороди, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047774, 
виданий 

05.07.2018, 
Атестат доцента 

AД 005386, 
виданий 

24.09.2020

16 Іноземна мова 1. Zubenko S., Sytnykova 
Y. (2020) Literature as a 
Reflection of Societies’ 
Challenges // 
Postmodern Openings, 
Volume 11, Issue 1 
Supplement 2, pp.196-
205. 
2. Член Всеукраїнської 
асоціації викладачів 
англійської мови 
TESOL-Ukraine p 2004 
р. 
3. Лідер організації у 
Харківській області з 
2009 р.  Членський 
квиток № 0005 від 
25.01.2021 р. 

100577 Лусь 
Володимир 
Іванович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
кандидата наук 

TH 083657, 
виданий 

21.08.1985, 
Атестат доцента 

ДЦ 002041, 
виданий 

31.01.1992

37 Архітектурне 
проектування: 
Макет 
індивідуального
житлового 
будинку

Навчальний посібник
1. Лусь В.І. Види 
з’єднань (роз’ємні і 
нероз’ємні з’єднання 
деталей): навч. 
посібник. /В. І. Лусь; 
Харків. нац.. ун-т міськ. 
госп-ва ім. О.М. 
Бекетова. – Харків: 
ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова, 2020. – 97 с.

202561 Любченко 
Марія 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 

національна 
академія 
міського 

господарства, 

9 Архітектурне 
проєктування

Тези
1. Liubchenko M., 
Radchenko A. Designing 
of modern playgrounds 
adapted for children 
with disabilities. Impact 
of modernity on science 



рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
092103 Міське 
будівництво та 
господарство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 028491, 
виданий 

28.04.2015, 
Атестат доцента 

AД 005387, 
виданий 

24.09.2020

and practice : abstracts 
of XII International 
scientific and practical 
conference, Canada, 12-
13 April. Edmonton, 
Canada, 2020. pp. 97-
98. ISBN - 978-1-64871-
914-1 
2. Liubchenko M. 
Problems of 
conservation of 
architectural 
monuments. Advances 
of science : proceedings 
of articles the 
international scientifiс 
cconference. Czech 
Republic, Karlovy Vary : 
Skleněný Můstek – 
Ukraine, Kyiv: MCNIP, 
2018. P. 1744-1745. ISBN 
978-80-7534-078-8

27619 Радченко 
Алла 
Олександрівн
а

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

31 Архітектурне 
проєктування

Тези
Liubchenko M., 
Radchenko A. Designing 
of modern playgrounds 
adapted for children 
with disabilities // 
Impact of modernity on 
science and practice. 
Abstracts of XII 
international scientific 
and practical conference. 
Edmonton, Canada 
2020. pp. 97-98.
Монографія
1. Радченко А. О. 
Методи поглиблення 
графічних знань при 
виконанні завдань з 
архітектурного 
проектування // 
Архітектурна освіта і 
наука в Україні і світі: 
досвід і перспективи 
розвитку : 
[монографія] / редкол. 
О. Л. Михайлишин 
(голова), П. А. Ричков, 
Н. В. Лушнікова та ін. - 
Рівне : ФОРМАТ-А, 
2019. ISBN 978-617-515-
318-5. С. 65-69. 

27619 Радченко 
Алла 
Олександрівн
а

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

31 Нарисна 
геометрія та 
архітектурна 
графіка

Навчальний посібник
1. Основи архітектурної 
графіки : навч. 
посібник / А. О. 
Радченко, О. Ю. 
Усачова ; Харків. нац. 
ун - т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2018. – 
248 c. ISBN 978-966-
695-439-1. 
2. Керівництво 
студенткою (Шевцова 
А. І., гр. А2018-3) до II 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
2019/2020 н. р. зі 
спеціалізацій 
«Прикладна геометрія, 
інженерна графіка та 
технічна естетика», 
тема «Застосування 
методів світлотіньового 
моделювання 
поверхонь обертання 
складної форми», 
диплом ІІІ ступеня, 
2020 р.



154262 Мирончик 
Петро 
Вікторович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

32 Рисунок, 
живопис, 
скульптура 

Участь у професійних 
обєднаннях:
Член Національної 
спілки художників 
України з 1994 р. 
Посвідчення № 4023

61932 Вотінов 
Максим 
Алекович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківська 
національна 

академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

092103 
Мiстобудування

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 008382, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат доцента 

12ДЦ 047088, 
виданий 

25.02.2016

10 Архітектурне 
проектування: 
Макет 
індивідуального
житлового 
будинку

Статті
1.Maksym A. Votinov, 
Olga V. Smirnova, Sofya 
S. Bronnikova and Daria 
S. Chubarova, Creation 
of a Synergetic Model 
For the Development of 
Innovative Buildings in 
the Urban Environment, 
International Journal of 
Civil Engineering and 
Technology, 09(13), 
2018, pp. 1977–1988 
(Scopus)
2. Вотінов М.А. 
Перспективні тенденції 
3d-моделювання та 
віртуального 
макетування / М.А. 
Вотінов, В. І. Лусь, А. Г. 
Солнцев, В. Ю. Косе // 
The 4thInternational 
scientific and practical 
conference “European 
scientific discussions” 
(February 26-28, 2021) 
Potere della ragione 
Editore, Rome, Italy. 
2021. 593p.– Р. 214-218
Участь у практикумі на 
тему «Сучасні 
технології в 
будівництві та 
архітектурі» 25-
27.06.2019, Варненски 
свободен університет 
«Черноризец Храбр», 
м. Варна (Болгарія), 
сертифікат № С- 
9604/27.06.2019

179563 Манохін 
Володимир 
Петрович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

37 Рисунок, 
живопис, 
скульптура 

Полотна, проєкти
1. Груповий проект 
«Від Одеси до 
Полтави» /Виставка/ 
ХХГ ім. С. І. 
Васильківського. 2017 
рік. 4 авторських 
роботи 40х50 см. 
Папір. Акв. темп. 
2. Проект архітектурно-
художнього рішення 
інтер’єрів фойє та 
коридору 3-го поверху 
центрального корпусу 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова. 3 планшети 
60х80 см. /картон, акв. 
гуаш/ 2018 рік.  
3. Живописне полотно. 
«Церков»  для 
адміністративного 
корпусу ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова. 55х80 см. 
Пол. Олія 2018 рік.    
4. Проект 
архітектурно-
художнього рішення 
інтер’єру фойє 
адміністративного 
корпусу ХНУМГ ім. 
О.М.  Бекетова.  
Планшет 70х90 см. Б. 
акв. гуаш. 2018 рік.  
5.  Графічна робота 
«діалог Бекетова з 



Ржепішевським» 
80х60 см. /К. акв.  
темп./ ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова 2018 рік
6. Ескізний проект 
інтер’єрів фойє і 
коридорів 4,5 поверхів 
та іноземного деканату 
ЦК ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова. 4 планшети, 
60х80 см. Б. акв. гуаш. 
2019 р. 
7. Реставрація та 
відновлення 
живописних полотен 
української художньої 
спадщини 50 років 20 
ст. 
8. “Молоді вчені” 
210х140 см.  полотно. 
олія. ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова 2020 р.   
9. “Весна” полотно. 
олія. 85х65 см. ХХГ ім. 
Васильківського 2017 р.  
10. “Юнак” полотно, 
олія 40х50 см.  ХНУМГ 
ім. О.М. Бекетова 2019 
р. 
Участь у професійних 
обєднаннях:
Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття». 
Свідоцтво від 
04.09.2018 р. 

27619 Радченко 
Алла 
Олександрівн
а

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

31 Архітектурне 
проектування:
Індивідуальний 
житловий 
будинок

Тези
1. Любченко М. А., 
Радченко А. О. 
Розвиток архітектурної 
освіти для іноземних 
студентів у ЗВО 
України / Liubchenko 
M., Radchenko A. 
Development of 
architectural education 
for foreign students in 
higher schools of 
Ukraine.
2. Архітектурна освіта і 
наука в Україні та світі: 
досвід і перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Рівне, 1-4 
жовтня 2019 р. ред. 
кол.: Михайлишин О. 
Л. (відповід. ред.), 
Лушнікова Н. В., 
Потапчук І. В., Сергіюк 
І. В. Рівне : НУВГП, 
2019. С. 98-99.

202561 Любченко 
Марія 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 

національна 
академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
092103 Міське 
будівництво та 
господарство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 028491, 
виданий 

28.04.2015, 
Атестат доцента 

AД 005387, 

9 Архітектурне 
проектування:
Індивідуальний 
житловий 
будинок

Статті
1. Любченко М. А., 
Мандріченко О. Є., 
Демиденко Т. П. 
Створення 3D бібліотек 
цифрових компонентів 
моделі 
багатоповерхової 
будівлі. Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва та 
архітектури. Одеса : 
ОДАБА, 2020. Вип. № 
80. C. 19-26.  
2. Любченко М. А., 
Радченко А. О. 
Розвиток архітектурної 
освіти для іноземних 
студентів у ЗВО 
України / Liubchenko 



виданий 
24.09.2020

M., Radchenko A. 
Development of 
architectural education 
for foreign students in 
higher schools of 
Ukraine. Архітектурна 
освіта і наука в Україні 
та світі: досвід і 
перспективи розвитку: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., м. 
Рівне, 1-4 жовтня 2019 
р. ред. кол.: 
Михайлишин О. Л. 
(відповід. ред.), 
Лушнікова Н. В., 
Потапчук І. В., Сергіюк 
І. В. Рівне : НУВГП, 
2019. С. 98-99. ISBN 
978-966-327-438-6

100577 Лусь 
Володимир 
Іванович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
кандидата наук 

TH 083657, 
виданий 

21.08.1985, 
Атестат доцента 

ДЦ 002041, 
виданий 

31.01.1992

37 Архітектурне 
проектування:
Індивідуальний 
житловий 
будинок

Навчальний посібник
1. Лусь В.І. Теоретичні і 
практичні основи 
виконання 
проекційного 
креслення: навч. 
посібник/ В.І. Лусь; 
Харків. Нац.. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О.М. 
Бекетова. – Харків: 
ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова, 2017. -155 с. 
Тези
1.Лусь В. І. Cучасні 
тенденції архітектурно-
ландшафтного 
формування малого 
саду біля 
індивідуальних 
житлових будинків/ 
М.А. Вотінов, В. І. Лусь, 
А. Г. Солнцев // The  IX  
International  Science  
Conference  «Innovative  
technologies  in  science  
and education», March 
04 – 06, 2021, 
Jerusalem, Israel. 327 p. 
– Р. 31-33

66729 Солнцев 
Артем 
Геннадійович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 

національна 
академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

092103 
Мiстобудування

13 Архітектурне 
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Індивідуальний 
житловий 
будинок

Тези
Вотінов М.А. Cучасні 
тенденції архітектурно-
ландшафтного 
формування малого 
саду біля 
індивідуальних 
житлових будинків/ 
М.А. Вотінов, В. І. Лусь, 
А. Г. Солнцев // The  IX  
International  Science  
Conference         
«Innovative  
technologies  in  science  
and education», March 
04 – 06, 2021, 
Jerusalem, Israel. 327 p. 
– Р. 31-33
Стажування: 
1. ТОВ «Науково-
Дослідний і Проєктний 
Інститут Цивільного 
Будівництва 
«СХІДБУДПРОЄКТ»», 
тема: «Інноваційні 
прийоми організації 
середовища в 
архітектурному 
проєктуванні», наказ 
№ 848-02 від 26.10. 
2020 р., звіт
2. Харківський 
національний 



автомобільно-
дорожній університет 
(центр підвищення 
кваліфікації та 
індивідуальної 
післядипломної 
освіти), тема: 
«Використання САПР 
Autodesk AutoCAD при 
виконанні завдань 
будівельних креслень» 
наказ № 56-02 від 02 
лютого 2018 р., 
свідотство про 
підвищення 
кваліфікації 12СПВ 
185587

61932 Вотінов 
Максим 
Алекович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківська 
національна 

академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

092103 
Мiстобудування

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 008382, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат доцента 

12ДЦ 047088, 
виданий 

25.02.2016
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житловий 
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 Монографії:
1. Votinov M. A., 
Smirnova O. V. Eco-
oriented architectural 
environment is the basis 
of the modern city's 
humanization. 
Engineering sciences: 
development prospects 
in countries of Europe at 
the beginning of the 
third millennium: 
Collective monograph. 
Volume 1. Riga : 
Izdevnieciba “Baltija 
Publishing”, 2018. 464 p. 
/ P. 64-89

Тези:
1. Вотінов М.А. Cучасні 
тенденції архітектурно-
ландшафтного 
формування малого 
саду біля 
індивідуальних 
житлових будинків/ 
М.А. Вотінов, В. І. Лусь, 
А. Г. Солнцев // The  IX  
International  Science  
Conference  «  
Innovative  technologies  
in  science  and 
education», March 04 – 
06, 2021, Jerusalem, 
Israel. 327 p. – Р. 31-33
2. Вотінов М.А. 
Характеристика 
інтегрованих засобів 
ергодизайну в 
формуванні житлового 
середовища / М. А. 
Вотінов, О. В. Смірнова 
// Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Перспективи 
розвитку технічних 
наук у країнах ЄС та в 
Україні», Влоцлавек, 
Республіка Польща, 21-
22 грудня 2018. – С. 81-
84
 Участь у практикумі на 
тему «Сучасні 
технології в 
будівництві та 
архітектурі» 25-
27.06.2019, Варненски 
свободен університет 
«Черноризец Храбр», 
м. Варна (Болгарія), 
сертифікат № С- 
9604/27.06.2019

Стажування: 



ТОВ «Науково-
Дослідний і Проєктний 
Інститут Цивільного 
Будівництва 
«СХІДБУДПРОЄКТ»», 
тема: «Сучасні 
тенденції проєктування 
архітектурно-
ландшафтного 
середовища», наказ № 
848-02 від 26.10.2020 
р., звіт
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Атестат доцента 

AД 003862, 
виданий 
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15 Інженерний 
благоустрій 
територій і 
транспорт

Статті
1. S. Chepurna. Use of a 
highly dispersed chalk 
additive for the 
production of concrete 
for transport structures / 
Svitlana Chepurna, Olga 
Borziak, Таtyana 
Zidkova, Anna Zhyhlo , 
Andrii Ismagilov // 
MATEC Web of 
Conferences 
2. S. Chepurna. 
Concretes, modified by 
the addition of high-
diffused chalk, for small 
architectural forms / S. 
Chepurna, O. Borziak, S. 
Zubenko.// Materials 
Science Forum. – Vol. 
968. – Р. 82-88.
3. Чепурна С.М. 
Бетонні вироби для 
реконструкції та 
інженерного 
благоустрою міських 
територій / Чепурна 
С.М., Жидкова Т.В., 
Чепурна М.Є. // Зб. 
наукових праць 
«Сучасні технології та 
методи розрахунків у 
будівництві» – Луцьк, 
2018. – Вип. 10. - С. 195-
204. 
4. Чепурна С.М. 
Пропозиції щодо 
зменшення наслідків 
зливових дощів на 
міських територіях / 
Жидкова Т.В., Чепурна 
С.М., Бєлозьоров О.С. 
// Науково-технічний 
збірник "Комунальне 
господарство міст", 
2019. – Т.1, вип. 147. – 
С. 269 – 273. 

203805 Велігоцька 
Юлія 
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Модерну

Статті
1. Велігоцька Ю.С. 
Сучасні методи 
прийняття 
архітектурних рішень 
// Сучасні проблеми 
архітектури і 
містобудування: Наук.- 
техн. зб. – К.: КНУБА, 
2017. – Вип. 47. – С. 
435-444. 
2. Гордієнко С.М. 
Повторюваність і 
різноманітність в 
оцінці проектів 
типових каркасних 
будівель/С. М. 
Гордієнко, Ю. С. 
Велігоцька//Прикладн
а геометрія та 
інженерна графіка: 
Науковий збірник. –К.: 
КНУБА, Вип. 96, 2019. 
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155670 Шкляр 
Світлана 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківська 
національна 

академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

120102 
Містобудування

, Диплом 
кандидата наук 
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Атестат доцента 

12ДЦ 027437, 
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20.01.2011
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Навчальний посібник:
1. Шкляр С.П. Історія 
європейської 
архітектури : 
Відродження та бароко 
: навч. посібник / С.П. 
Шкляр; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. – 
259 с.

210670 Єрошкіна 
Олена 
Олександрівн
а

Доцент, 
Основне 
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19 Рисунок, 
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Полотна
1. Ікона «Невипивана 
чаша» 100*70 см – 
полотно, олія, 2018. 
2. Ікона «Микола 
Угодник» 90*70 см – 
полотно, олія, 2018. 
3. Натюрморт з 
хохломою 70*90 см – 
полотно, олія, 2018. 
4. Натюрморт з іконою 
Спасителя 70*90 см – 
полотно, олія, 2018. 
5. Ікона «Святий 
Пантелеймон» 40*30 
см – полотно, олія, 
2018. 
6. Зимовий пейзаж 
70*90 см – полотно, 
олія, 2020.
Участь у професійних 
обєднаннях:
Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття». 
Свідоцтво від 
04.09.2018 р. 
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Інститут 

енергетичної, 
інформаційної 

та транспортної 
інфраструктури

Диплом 
кандидата наук 
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Атестат доцента 
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Статті
1. Shpachuk, V. A 
multifactor analysis of 
the rail transport car that 
passes over a joint 
unevenness with respect 
to the phases ot its 
motion / V. Shpachuk, 
A. Chuprynin, T. Suprun, 
A. Garbuz // Eastern-
European Journal of 
Enterprise Technologies. 
2018. Vol. 1, Issue 7 (91). 
P. 55–61. 
2. Shpachuk, V. 
Multiple-factor analysis 
of the dynamic 
interaction between 
railroad cars and joint 
irregularity / V. 
Shpachuk, A. Chuprynin, 
T. Suprun, A. Kovalenko, 
// Scientific Journal of 
Silesian University of 
Technology. Series 
Transport. 2018, Vol. 99, 
P. 183-192.
3. Breslavsky, D., 
Chuprynin, A., 
Morachkovsky, O., 
Tatarinova, O., & Pro, W. 
(2019). Deformation and 



damage of nuclear power 
station fuel elements 
under cyclic loading. The 
Journal of Strain 
Analysis for Engineering 
Design. Vol 54, Issue 5-
6, P. 348–359. 
4. Shpachuk V., 
Chuprynin A., Daleka V., 
Suprun T. Simulation of 
impact interaction of rail 
transport carriage in a 
butt roughness zone. 
Scientific Journal of 
Silesian University of 
Technology. Series 
Transport. 2020, 106, 
141-152. 

142018 Засядько 
Микола 
Андрійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної 

та транспортної 
інфраструктури

Атестат доцента 
ДЦ 005861, 

виданий 
26.11.1993

49 Опір 
матеріалів. 
Будівельна 
механіка

Статті
1. V.P. Shpachuk, M.A 
Zasiadko, V.V. Dudko 
Investigation of stress–
strain state of packet 
connection nodes in 
spatial vibration. 
Науковий вісник НГУ 
№3, 2018, Дніпро, 2018 
С 74-79 
2. В. П..Шпачук, М. А. 
Засядько, 
О.О.Чупринін, 
В.В.Дудко. 
Моделювання, 
дослідження та 
створення вузлів 
з’єднання 
багатокоординатних 
кінематичних 
вібростендів технічної 
механіки та прикладної 
математики 2019. 
Міжнародна наукова 
конференція. Дніпро, 
Кам’янське – 2019, С. 
82,83 

212424 Смірнова 
Ольга 
В`ячеславівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківська 
національна 

академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

092103 
Мiстобудування

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 023277, 
виданий 

26.06.2014, 
Атестат доцента 

AД 003861, 
виданий 

16.12.2019

6 Архітектурне 
проектування:
Індивідуальний 
житловий 
будинок

Статті:
1. Смірнова О.В. 
Формування 
інноваційних будівель 
засобами ергодизайну 
в контексті сталого 
розвитку міського 
середовища / О.В. 
Смирнова // 
Комунальне 
господарство міст. – Х.: 
ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова, 2020. – Том 
6, №159 – С. 103-107.
2. Шмуклер В.С. 
Формирование 
инновационных 
модульных зданий с 
применением 
современных 
конструкций / В.С. 
Шмуклер, О.В. 
Смирнова // Сучасні 
проблеми архітектури 
та містобудування : 
Наук.-техн. збірник / 
Відпов. ред. М. М. 
Дьомін. – К.: КНУБА, 
2017. – Вип. 47. – С. 
532-540. 
 
Захист дисертації:
кандидат архітектури, 
18.00.02- архітектура 
будівель і споруд, 
«Формування 



природоінтегрованих 
індивідуальних 
житлових будинків 
підвищеної 
комфортності», 2014 р.

170429 Бочаров 
Борис 
Петрович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної 

та транспортної 
інфраструктури

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033820, 
виданий 

13.04.2006, 
Атестат доцента 

12ДЦ 020689, 
виданий 

23.12.2008

31 Практикум з 
інформаційних 
і 
комунікаційних 
технологій

Монографія
1. Бочаров Б.П., 
Новожилова М.В., 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 
«ЗАСТОСУВАННЯ 
МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ 
DATA SCIENCE В 
ПРОФЕСІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ» В 
ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 
ХНУМГ. Інформаційні 
системи і технології в 
міському просторі: 
монографія / ред. 
М.В.Новожилова / 
Харків: ХНУМГ імені. 
О.М. Бекетова, 2020. 
Навчальний посібник
Bocharov B.P. Tutorial 
on the course 
«Computer Graphics» 
(in english) // B.P. 
Bocharov, M.Y. 
Voevodina, Y.V. Levikov 
– Харків: ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова, 2018. – 
146 c. 
Участь у професійних 
об'єднаннях
Спільнота програмістів 
DOU: 
https://dou.ua/users/bo
ris-bocharov/
Стажування
Харківський 
національний 
університет 
радіоелектроніки, 
кафедра автоматизації 
проектування 
обчислювальної 
техніки, «Підвищення 
якості викладання 
дисципліни 
«Технології обробки 
великих даних» з 
урахуванням вимог 
державних стандартів 
вищої освіти за галуззю 
знань 12 Інформаційні 
технології», наказ № 
1031-02 від 16 грудня 
2020 р., звіт

247454 Підлісна 
Ольга 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035233, 
виданий 

12.05.2016

29 Рисунок, 
живопис, 
скульптура 

Тези
1.Оленіна О.Ю., 
Підлісна О.В. 
Цитування мистецьких 
традицій Греції в 
архітектурі сучасного 
Харкова. Художня 
культура Греції та 
України в сучасному 
гуманітарному дискурсі 
/ Збірник матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. М. Афіни, 
Греція, 25–26 червня 
2019 р. – Харків, 
Мачулін. 2019. –  С. 
68–72. 
2. Підлісна О.В. 
Дизайнерські інновації 
у підвищенні 
креативності міського 
середовища Харкова / 



The 1st International 
scientific and practical 
conference “Dynamics of 
the development of 
world science” 
(September 25–27, 
2019). – Perfect 
Publishing, Vancouver, 
Canada, 2019. – P. 218–
226. 
3. Підлісна О.В. Арт-
об’єкти, дизайнерські 
елементи та вулична 
скульптура – Харків 
креативний // 
Соціально-
гуманітарний вісник : 
зб. наук. пр. – 2020. – 
Вип. 32–33. С. 152–154. 
Участь у професійних 
обєднаннях:
1.Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття». 
Свідоцтво від 
04.09.2018 

214431 Сосницький 
Юрій 
Олександров
ич

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
бакалавра, 
Харківська 

національна 
академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

1201 
Архітектура, 

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 

університет 
міського 

господарства 
імені О.М. 

Бекетова, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

092103 
Мiстобудування

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 055993, 
виданий 

26.02.2020

6 Рисунок, 
живопис, 
скульптура 

Статті
1. Сосницький Ю.О. 
Виявлення принципів 
організації об’єктів 
реклами в предметно-
просторовому 
середовищі міст/ Ю. О. 
Сосницький // 
Народознавчі зошити. 
Збірка наукових праць. 
– м. Львів, 2017. – № 6. 
– С. 53–60. 
2. Сосницький Ю.О. 
Інноваційні принципи 
та прийоми організації 
об’єктів реклами площі 
Конституції у м. Харків 
/ Ю.О. Сосницький // 
Традиції та новації у 
вищій архітектурно-
художній освіті. Збірка 
наукових праць. – 
Харків, 2017. – № 3. – 
С. 26–29. 
Полотна
1. «У лісі» 60*40 см – 
папір, акварель, 
пастель, 2020. 
2. «Осінь» 60*40 см – 
папір, акварель, 
пастель, 2020. 
3. «Тінь» 60*40 см – 
папір, акварель, 
пастель, 2020

79200 Вінтаєв 
Дмитро 
Юрійович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.02020701 
дизайн

7 Рисунок, 
живопис, 
скульптура 

Статті:
1. Вінтаєва Н.С., 
Вінтаєв Д.Ю. Малюнок 
як засіб дослідження  
навколишнього 
середовища // 
Комунальне 
господарство міст. 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова,  2017. – С.46–
49 
2. Винтаева Н.С., 
Вінтаєв Д.Ю. Акварель 
як мобільна техніка 
дослідження 
предметно-
просторового 
середовища // 
Комунальне 
господарство міст. 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2018. – С. 
213–216. 



Полотна
1. Вечірні вогні. 2017.  
Картон, акрил. 80Х100 
см  
2. Весна у Морському. 
2017. Картон, акрил. 
80Х100 см 
3. Квіти жовтня. 2019 
Картон, акрил. 80Х100 
см 
4. Канал Венеції. 2019. 
Картон, акрил. 50Х60 
см 
5. Зимова казка. 2020. 
Картон, акрил. 80Х100 
см 
6. Ширяево. 2020. 
Картон, акрил. 60Х80 
см 
7. Перед Різдвом. 2020 
Картон, акрил. 80Х100 
см 

Виставки та проєкти
1.Всеукраїнський 
культурно-мистецький 
проект «Мальовнича 
Україна». – К., 2018 
2. Ювілейна 
Всеукраїнська художня 
виставка, присвячена 
80-річчю ХО НСХУ, 
каталог. – Х., 2018.  
3. Всеукраїнська 
художня виставка 
«Різдвяна». Каталог.; 
ХО НСХУ, 2020. 
4. Каталог. 
Всеукраїнська художня 
виставка «Різдвяна». 
ХОНСХУ. Харків  2021
Участь у професійних 
об'єднаннях:
Член Харківської 
організації 
Національної спілки 
художників України з 
2012 р. Посвідчення № 
5903

74995 Іванов 
Олександр 
Миколайови
ч

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

6 Рисунок, 
живопис, 
скульптура 

Статті
1. Єрошкіна О.О., 
Іванов О.М. 
Особливості 
формування 
художнього образу 
моделі та символу у 
мистецтві // 
Комунальне 
господарство міст. 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, № 154. – 
2020. – С. 199–203. 
2. Єрошкіна О.О., 
Іванов О.М. 
Особливості 
формування 
художнього образу в 
мистецтві України // 
Художня культура 
Греції та України в 
сучасному 
гуманітарному 
дискурсі. Міжн. наук.-
прак. конференція. 
Афіни, Греція, 25–26 
червня 2019 р. : збірник 
матеріалів. – Харків : 
Мачулін, 2019. – С. 47–
49. 

Полотна
1. Паризьке літо. 2017. 



Папір, 
пастель,туш.60х50 
2. Хотинська фортеця. 
Графічна серія, 
присвячена 
архітектурним 
пам’яткам України. 
2017-2018.  Картон, 
туш. 40х50.   
3. "Терміновий ремонт" 
Пастель, соус, туш, 
перо (граттаж) 80х60 
(оргаліт) 2020 р. 
4. "Рутина". Пастель, 
туш, перо, соус, 
граттаж (оргаліт). 
70х50; 2020 р. 
5. Художній альбом 
«Архітектурний пейзаж 
історичних пам'яток 
України». Графіка. 
2017 ХНУГХ. 
Участь у професійних 
обєднаннях:
Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття». 
Свідоцтво від 
04.09.2018 р. 

227556 Левадний 
Олександр 
Миколайови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Атестат доцента 
ДЦ 005993, 

виданий 
17.10.2002

26 Рисунок, 
живопис, 
скульптура 

Полотна
1. Авторський гобелен 
«За нами пам’ять руки 
простяга», 2018. 
2. Образ-проект 
«ФОЛЬК-APT» для 
Полтавського 
краєзнавчого музею 
імені Василя 
Кричевського, 2019. 
3. Мистецький проект 
«АРТ-ТЕКСТИЛЬ», 
2020. 
4. Авторський гобелен 
«Горизонти пам’яті», 
2020. 
5. Панно «Парк-
дендрарій» для 
Полтавського 
краєзнавчого музею 
імені Василя 
Кричевського, 2020. 
Тези
1. Вергунов С.В., 
Левадний О.М., 
Дяденчук Л.В., Ус К.А. 
К вопросу о 
классификации 
логотипов. Гибридный 
логотип / С.В. 
Вергунов, О.М. 
Левадний, Л.В. 
Дяденчук, К.А. Ус // IV 
International Scientific 
and Practical Conference 
“Fundamental and 
applied research in the 
modern world”. 
November 18-20, 2020.  
SPC “Sci-conf.com.ua”, 
Boston, USA. 2020. – Р. 
374–381. 

Участь у професійних 
обєднаннях:
Член Національної 
спілки художників 
України. Посвідчення 
№2828 від 1989 р. 
Надання наукового 
консультування з 
питань діяльності ТМ 
«KUBIS» в частині 
декорування 



інтер’єрних та 
екстер’єрних просторів, 
договір № 151020 від 
01.09.2018 р., термін дії 
до 1 вересня 2023 року. 

363811 Лобко-
Зампассі 
Мадалена -

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 
Обласний 

комунальний 
заклад 

"Харківське 
художнє 

училище", рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

та декоративно-
прикладне 
мистецтво, 

Диплом 
бакалавра, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

мистецтво

0 Рисунок, 
живопис, 
скульптура 

Полотна
1.Святковий квіти. 
Полотно, олія.40х60, 
2017 р. 
2. Лотоси. Полотно, 
олія. 60х60, 2017 р. 
3. Червона лілія. 
Полотно, олія, 60х80, 
2017 р. 
4. Родина. Полотно, 
олія, 60х80, 2017 р. 
5. Благородні тварини. 
Полотно, олія, 54х90, 
2017 р. 
6. Зебри. Полотно, 
олія, 80х120, 2017 р. 
7. Квітучий травень. 
Полотно, олія, 50х80, 
2018 р. 
8. І знову весна. 
Полотно, олія, 50х70, 
2018 р. 
9. Фіолетова орхідея. 
Полотно, олія, 50х60, 
2018 р. 
10. Ніжність білої лілії. 
Полотно, олія, 60х80, 
2019 р. 
11. Зелений сезон 
вишні. Полотно, олія, 
60х75, 2021 р.

Виставки та каталоги
1. Всеукраїнська 
різдвяна виставка, 
каталог, 2017 р. 
2. Всеукраїнська 
художня виставка 
«Чарівна та вічна», 
каталог, 2017 р. 
3.Каталог Selfi 
D*artista, Дольчеаква, 
Італія, 2018 р. 
Участь у професійних 
обєднаннях:
Член національної 
спілки художників 
України. Посвідчення 
№ 6081 від 01.11.2013 р.          

317551 Милославськ
а Марина 
Вікторівна

Асистент, 
Сумісництв
о

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

1 Рисунок, 
живопис, 
скульптура 

Полотна
1. Рівнодення  2018 
(пісочна графіка. фото 
60х70) 2 Міжнародна 
пересувна виставка 
Пісочної  графіки 
«Beyond time». 
2. 1917–2018  (пісочна 
графіка. фото 60х70) 2 
Міжнародна пересувна 
виставка Пісочної  
графіки «Beyond time» 
3. Акко Фортеця 2017 
(полотно, олія 50х70 )  
4. Other things 2018 
(полотно, олія 40х50)  
5. Прага 2019 (картон 
олія 60х80 )  
6. Соняшник 2020 ( 
полотно олія 50х40) 
Керівництво 
студентським гуртком 
«Пісочна анімація» 

362772 Чирва Олена 
Челюскінівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012613, 
виданий 

31 Рисунок, 
живопис, 
скульптура 

Участь у професійних 
обєднаннях: Член  
Національної спілки 
дизайнерів України з 



мистецтва 12.12.2001, 
Атестат доцента 
02ДЦ 001300, 

виданий 
28.04.2004

2007 р. (Секція дизайн-
освіта) Членський 
квиток № 1324 
Тези
1. Чирва О.Ч. 
Синергетична 
методологія як фактор 
розкриття творчого 
потенціалу студентів // 
Мистецька освіта: 
теорія, методологія, 
технології. Збірник 
матеріалів ІІ 
Всеукраїнської 
конференції. – Кривий 
Ріг, 2019. С. 67–69. 
2. Прогнозування як 
фактор педагогічного 
дизайну. Формування 
творчих здібностей 
студентів мистецьких 
спеціальностей в 
освітньому просторі 
ЗВО / ІІ Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція, м. 
Херсон, 13–14 вересня 
2019 р. 

164377 Зубенко 
Світлана 
Олександрівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

педагогічний 
університет ім. 
Г.С. Сковороди, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047774, 
виданий 

05.07.2018, 
Атестат доцента 

AД 005386, 
виданий 

24.09.2020

16 Ділова іноземна 
мова

Статті
1.Zubenko S., Sytnykova 
Y. (2020) Literature as a 
Reflection of Societies’ 
Challenges // 
Postmodern Openings, 
Volume 11, Issue 1 
Supplement 2, pp.196-
205. Web of Science 
Член Всеукраїнської 
асоціації викладачів 
англійської мови 
TESOL-Ukraine p 2004 
р. Лідер організації у 
Харківській області з 
2009 р. Членський 
квиток № 0005 від 
25.01.2021 р.

227986 Ламтюгова 
Світлана 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Інженерних 

мереж та 
екології міст

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
університет 

радіоелектронік
и, рік 

закінчення: 
2007, 

спеціальність: 
080202 

Прикладна 
математика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 036246, 
виданий 

12.05.2016, 
Атестат доцента 

AД 001707, 
виданий 

18.12.2018

13 Вища 
математика

Статті
1. Lamtyugova S.N. 
Method of numerical 
analysis of the problem 
of mass transfer of a 
cylindrical body with the 
uniform translational 
flow / S.N. Lamtyugova, 
M.V. Sidorov, I.V. 
Sytnykova // Radio 
Electronics, Computer 
Science, Control. – 2018. 
– № 2 (45). – P. 22–29. 
– DOI 10.15588/1607-
3274-2018-2-3.  Web of 
Science
2. Artiukh A.V. 
Numerical analysis of 
slow steady and 
unsteady viscous flow by 
means of R functions 
method / A.V. Artiukh, 
S.N. Lamtyugova, M.V. 
Sidorov // Radio 
Electronics, Computer 
Science, Control. – 2019. 
– № 1 (48). – P. 29–39. 



– DOI 10.15588/1607-
3274-2019-1-3. Web of 
Science

Навчальний посібник
Sytnykova Y. V. Linear 
algebra. Tutorial / Yu. V. 
Sytnykova, S. М. 
Lamtyugova, H. А. 
Kuznetsova ; O. M. 
Beketov National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv. − 
Kharkiv : O. M. Beketov 
NUUE, 2019. – 120 p.

201676 Вінтаєва 
Наталя 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва

Атестат доцента 
12ДЦ 017955, 

виданий 
24.10.2007

29 Рисунок, 
живопис, 
скульптура 

Статті
1. Вінтаєва Н.С., 
Вінтаєв Д.Ю. Малюнок 
як засіб дослідження  
навколишнього 
середовища // 
Комунальне 
господарство міст. 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова,  2017. – С. 
46–49. 
2. Винтаева Н.С., 
Вінтаєв Д.Ю. Акварель 
як мобільна техніка 
дослідження 
предметно-
просторового 
середовища // 
Комунальне 
господарство міст. 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2018. – С. 
213–216. 

Полотна
1. «Вечірня 
прогулянка» 80*100 см 
– картон, акрил, 2017. 
2. «Прилив» 80*80 см 
– полотно, олія, 2017. 
3. «Вечоріє» 80*100 см 
– картон, акрил, 2018. 
4. «Яблука на снігу» 
80*100 см – картон, 
акрил, 2018. 
5. «Віра» 80*100 см – 
полотно, акрил, 2019.  
6. «Жінка, що спить» 
70*80 см – полотно, 
акрил, 2019. 
7. 15 живописних 
етюдів 40*60 см – 
картон, акрил, 2019. 
8. «Розплетена коса» 
80*60 см – полотно, 
акрил, 2020. 
9. «Перед святом» 
80*60 см – полотно, 
акрил, 2020. 
10. «Фатєн» 80*60 см – 
полотно, акрил, 2020. 
11. «Кицюні» 80*60 см 
– картон, акрил, 2020. 
12. 10 живописних 
етюдів 50*70 см – 
картон, акрил, 2020. 
13. «Взимку» 80*100 см 
– картон, акрил, 2020. 
14. «Квіти» 80*60 см – 
полотно, акрил, 2020. 

Керівництво 
студентським гуртком 
«Станковий живопис», 
2019–2020 н.р. 

Каталоги та виставки
1. Ювілейна 
Всеукраїнська художня 



виставка, присвячена 
80-річчю ХО НСХУ, 
каталог. – Х., 2018. 
2. Каталог. Ювілейна 
всеукраїнська художня 
виставка, присвячена 
175-річчю від дня 
народження 
І.Ю. Репіна; ХОНСХУ, 
Харків. – 2019, 59 с. – 
с.14. 
3.  Каталог. 
Всеукраїнська художня 
виставка, присвячена 
Дню художника; 
ХОНСХУ, Харків. – 
2019. 
4. Каталог. 
Всеукраїнська художня 
виставка «Різдвяна». 
ХОНСХУ, Харків. – 
2020, 51с. – с. 7. 
5. Каталог. 
Всеукраїнська художня 
виставка, присвячена 
Дню художника; 
ХОНСХУ, Харків. – 
2020. 47 с. – с. 13.
Участь у професійних 
обєднаннях :
Член Харківської 
організації 
Національної спілки 
художників України з 
1991р. Посвідчення № 
4573. 

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 15. 
Використовувати 
результати 
творчого 
спілкування з 
фахівцями суміжних 
спеціальностей в 
розробці 
комплексних 
архітектурно-
містобудівних 
проектів. 

Сучасні архітектурно-
будівельні конструкції 

Словесні,  наочні, 
практичні.  
Індуктивні,  дедуктивні,  
аналітичні, синтетичні.  
Репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні).  

Усне  опитування,  
захист практичних  робіт  
(розрахунково-графічна 
робота), 
письмовий  контроль, 
тестування.

ПРН 5. Знати 
основні теорії 
проектування і 
прогнозування, 
реконструкції та 
реставрації 
архітектурно-
містобудівних, 
архітектурно-
середовищних і 
ландшафтних 
об’єктів із 
застосуванням 
інноваційних 

Типологія будівель та 
споруд

Словесні, 
наочні, 
практичні, 
графічні

Поточний  
контроль – захист 
графічних робіт. 
Підсумковий 
контроль  у формі 
диференційного 
заліку (5 семестр)  
та  екзамену (6 семестр).  



підходів, 
міжнародного і 
вітчизняного 
досвіду.

ПРН 4. Аналізувати 
і оцінювати 
фактори і вимоги, 
що визначають 
передумови 
архітектурно-
містобудівного 
проектування та 
прогнозування.

Будівельна фізика Словесні, наочні, 
практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні).  

Методи поточного 
контролю:  
- співбесіда (усне 
індивідуальне 
опитування); 
- підготовка доповідей; 
- письмовий контроль 
Підсумковий 
контроль (екзамен) 

ПРН 21. Поєднувати 
навички 
самостійної й 
колективної роботи 
над архітектурно-
містобудівними 
проектами.

Живописна практика Мовний, 
ілюстративний, 
творчо-репродуктивний, 
практичний, 
творчий

Перегляд  альбому 
робіт та презентації, 
оцінювання звітного 
захисту

ПРН 25. Бути  
здатним проводити 
на громадському 
обговоренні 
конкурсних та 
інших проектів, 
спрямованих на 
підвищення якості 
архітектурно-
містобудівного і 
ландшафтного 
середовища.

Архітектурне 
проектування: 
Наземний гараж для 
легкових автомобілів 
на 150 машино-місць

Словесні,  
пояснювально-ілюстративні,  
пошуково-дискусійні, 
практичні

Усне  опитування,  
графічні  роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
підсумковий контроль

ПРН 22. 
Підвищувати 
професійний рівень 
шляхом участі в 
архітектурно-
містобудівному 
конкурсному 
проектуванні, в 
науково-технічних 
конференціях.

Архітектурне 
проектування: 
Наземний гараж для 
легкових автомобілів 
на 150 машино-місць

Словесні,  
пояснювально-ілюстративні,  
пошуково-дискусійні, 
практичні

Усне  опитування,  
графічні  роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
підсумковий контроль

ПРН 14. Розробляти 
архітектурні 
проекти нового 
будівництва і 
проекти 
реконструкції та 
реставрації 
існуючих об’єктів. 

Архітектурне 
проектування: 
Наземний гараж для 
легкових автомобілів 
на 150 машино-місць

Словесні,  
пояснювально-ілюстративні,  
пошуково-дискусійні, 
практичні

Усне  опитування,  
графічні  роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
підсумковий контроль

ПРН 13. 
Застосовувати 
сучасні теоретико-
методологічні та 
типологічні підходи 
до вирішення 
проблем 
формування та 
розвитку 
архітектурно-
містобудівного та 
ландшафтного 
середовища. 

Архітектурне 
проектування: 
Наземний гараж для 
легкових автомобілів 
на 150 машино-місць

Словесні,  
пояснювально-ілюстративні,  
пошуково-дискусійні, 
практичні

Усне  опитування,  
графічні  роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
підсумковий контроль

ПРН 20. 
Реферувати 
літературу, 
робити 
повідомлення і 
презентації для 
професійної 
аудиторії і 
спільноти 
мешканців й 
управлінців з 
метою 
пропагування 
сучасних ідей 

Основи містобудування Репродуктивні 
(пояснювально-ілюстративні)  
Словесні. 
Наочні.

Практична перевірка 
умінь і навичок.  
Графічний контроль.  
Письмовий контроль.



гуманізації й 
гармонізації 
архітектурно-
містобудівного 
середовища.

ПРН 25. Бути  
здатним проводити 
на громадському 
обговоренні 
конкурсних та 
інших проектів, 
спрямованих на 
підвищення якості 
архітектурно-
містобудівного і 
ландшафтного 
середовища.

Архітектурне 
проектування: Кафе на 
75-100 місць

Словесні,  
пояснювально-ілюстративні,  
пошуково-дискусійні, 
практичні

Усне  опитування,  
графічні  роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
підсумковий контроль

ПРН 22. 
Підвищувати 
професійний рівень 
шляхом участі в 
архітектурно-
містобудівному 
конкурсному 
проектуванні, в 
науково-технічних 
конференціях.

Архітектурне 
проектування: Кафе на 
75-100 місць

Словесні,  
пояснювально-ілюстративні,  
пошуково-дискусійні, 
практичні

Усне  опитування,  
графічні  роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
підсумковий контроль

ПРН 14. Розробляти 
архітектурні 
проекти нового 
будівництва і 
проекти 
реконструкції та 
реставрації 
існуючих об’єктів.

Архітектурне 
проектування: Кафе на 
75-100 місць

Словесні,  
пояснювально-ілюстративні,  
пошуково-дискусійні, 
практичні

Усне  опитування,  
графічні  роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
підсумковий контроль

ПРН 4. Аналізувати 
і оцінювати 
фактори і вимоги, 
що визначають 
передумови 
архітектурно-
містобудівного 
проектування та 
прогнозування.

Основи містобудування Репродуктивні 
(пояснювально-ілюстративні)  
 Словесні. 
Наочні.

Практична перевірка 
умінь і навичок.  
 Графічний контроль.  
Письмовий контроль.

ПРН 13. 
Застосовувати 
сучасні теоретико-
методологічні та 
типологічні підходи 
до вирішення 
проблем 
формування та 
розвитку 
архітектурно-
містобудівного та 
ландшафтного 
середовища. 

Архітектурне 
проектування: Кафе на 
75-100 місць

Словесні,  
пояснювально-ілюстративні,  
пошуково-дискусійні, 
практичні

Усне  опитування,  
графічні  роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
підсумковий контроль

ПРН 16. Обирати 
архітектурно-
містобудівні 
рішення за 
результатами 
розрахунків, оцінки і 
вибору 
оптимальних 
варіантів розробки 
конструктивних та 
інженерно-
технічних систем і 
мереж, ефективних 
будівельних і 
декоративно-
оздоблювальних 
матеріалів.

Сучасні архітектурно-
будівельні конструкції 

Словесні,  наочні, 
практичні.  
Індуктивні,  дедуктивні,  
аналітичні, синтетичні.  
Репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні).  

Усне  опитування,  
Захист практичних робіт  
(розрахунково-графічна 
робота), 
письмовий  контроль, 
тестування.

ПРН 13. 
Застосовувати 
сучасні теоретико-

Типологія будівель та 
споруд

Словесні, 
наочні, 
практичні, 

Поточний  
контроль – захист 
графічних робіт. 



методологічні та 
типологічні підходи 
до вирішення 
проблем 
формування та 
розвитку 
архітектурно-
містобудівного та 
ландшафтного 
середовища.

графічні Підсумковий 
контроль  у формі 
диференційного 
заліку (5 семестр)  
та  екзамену (6 семестр)

ПРН 13. 
Застосовувати 
сучасні теоретико-
методологічні та 
типологічні підходи 
до вирішення 
проблем 
формування та 
розвитку 
архітектурно-
містобудівного та 
ландшафтного 
середовища. 

Основи містобудування Репродуктивні 
(пояснювально-ілюстративні)  
Словесні. 
Наочні.  

Практична перевірка 
умінь і навичок.  
Графічний контроль.  
Письмовий контроль.

ПРН 25. Бути  
здатним проводити 
на громадському 
обговоренні 
конкурсних та 
інших проектів, 
спрямованих на 
підвищення якості 
архітектурно-
містобудівного і 
ландшафтного 
середовища

Архітектурне 
проектування: Макет 
індивідуального 
житлового будинку

Словесні, 
пояснювально-ілюстративні, 
пошуково-дискусійні, 
практичні

Усне  опитування,  
графічні  роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
підсумковий контроль

ПРН 11. 
Застосовувати при 
проектуванні 
сучасних засобів і 
методів інженерної, 
художньої і 
комп’ютерної 
графіки, що 
використовуються 
в сучасному 
архітектурно-
містобудівному 
проектуванні. 

Ландшафтна 
архітектура

Репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні);
практичні.

Захист графічних 
робіт. 
Підсумковий 
контроль  –
диференційований 
залік.

ПРН33. Проводити 
наукове та 
передпроектне 
дослідження за 
допомогою 
загальних наукових 
методів та 
специфічних 
методах 
архітектурно-
містобудівних 
досліджень.

Основи наукових 
досліджень

Пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
частково-пошуковий,
дослідницький,
моделювання

Усний контроль,
графічний контроль, 
письмовий контроль

ПРН 7. 
Застосовувати 
програмні засоби, 
ІТ-технології та 
інтернет-ресурси 
для інформаційного 
забезпечення 
архітектурно-
містобудівних 
досліджень і 
проектування.

3D комп’ютерне 
моделювання

Словесні,  
практичні,  
наочні,  
графічні.

Активність  студента 
на  практичних 
заняттях. 
Графічний контроль у 
виконанні  вправ  з  3D  
моделювання. 
Підсумковий 
контроль  у  формі 
диференційного 
заліку (5 семестр)  

ПРН41. 
Представляти 
архітектурний 
задум, передавати 
ідеї і проектні 
пропозиції засобами 
усної, письмової 

Дипломна робота Репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), графічні, 
практичні, частково-
пошуковий,
дослідницький,
моделювання

Публічний захист



мови, макетування, 
ручної і 
комп’ютерної 
графіки, кількісних 
оцінок.

ПРН 22. 
Підвищувати 
професійний рівень 
шляхом участі в 
архітектурно-
містобудівному 
конкурсному 
проектуванні, в 
науково-технічних 
конференціях. 

Архітектурне 
проектування: Макет 
індивідуального 
житлового будинку

Словесні, 
пояснювально-ілюстративні, 
пошуково-дискусійні, 
практичні

Усне  опитування,  
графічні роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
підсумковий контроль

ПРН23. 
Використовувати 
знання суміжних і 
супутніх дисциплін 
при розробці 
проектів, діяти 
інноваційно і 
технічно грамотно 
при використанні 
будівельних 
технологій, 
матеріалів, 
конструкцій, 
систем 
життєзабезпечення
і інформаційно - 
комп’ютерних 
засобів.

Дипломна робота Репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), графічні, 
практичні, частково-
пошуковий,
дослідницький,
моделювання

Публічний захист

ПРН21. Розробляти 
архітектурно-
дизайнерські  і 
містобудівні 
проекти відповідно 
до функціональних, 
естетичних, 
конструктивно-
технічних, 
економічних та 
інших вимог, 
нормативів і 
законодавству.

Дипломна робота Репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), графічні, 
практичні, частково-
пошуковий,
дослідницький,
моделювання

Публічний захист

ПРН24. 
Використовувати 
творчі методи 
архітектурного 
проектування та  
концептуального 
моделювання.

Архітектурне 
проектування (4 курс)

Репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), практичні

Спостереження за діяльністю 
студентів. Активність в 
процесі практичних занять. 
Практична перевірка умінь і 
навичок 

ПРН23. 
Використовувати 
знання суміжних і 
супутніх дисциплін 
при розробці 
проектів, діяти 
інноваційно і 
технічно грамотно 
при використанні 
будівельних 
технологій, 
матеріалів, 
конструкцій, 
систем 
життєзабезпечення
і інформаційно - 
комп’ютерних 
засобів.

Архітектурне 
проектування (4 курс)

Репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), практичні

Спостереження за діяльністю 
студентів. Активність в 
процесі практичних занять. 
Практична перевірка умінь і 
навичок 

ПРН22. 
Узгоджувати 
різноманітні 
фактори, 
інтегрувати 
різноманітні знання 
і навички при 

Архітектурне 
проектування (4 курс)

Репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), практичні

Спостереження за діяльністю 
студентів. Активність в 
процесі практичних занять. 
Практична перевірка умінь і 
навичок 



розробці проектних 
рішень, 
координувати 
міждисциплінарні 
цілі.

ПРН21. Розробляти 
архітектурно-
дизайнерські  і 
містобудівні 
проекти відповідно 
до функціональних, 
естетичних, 
конструктивно-
технічних, 
економічних та 
інших вимог, 
нормативів і 
законодавству.

Архітектурне 
проектування (4 курс)

Репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), практичні

Спостереження за діяльністю 
студентів. Активність в 
процесі практичних занять. 
Практична перевірка умінь і 
навичок 

ПРН 13. 
Застосовувати 
сучасні теоретико-
методологічні та 
типологічні підходи 
до вирішення 
проблем 
формування та 
розвитку 
архітектурно-
містобудівного та 
ландшафтного 
середовища.

Ландшафтна 
архітектура

Репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні); 
практичні.

Захист графічних 
робіт. 
Підсумковий 
контроль  –
диференційований 
залік.

ПРН39. Проводити 
науково-
дослідницьку 
діяльність, по збору 
інформації, 
систематизації її 
та проведення 
критичної оцінки 
інформації і 
проведеної роботи.

Переддипломна 
практика

Словесні, 
наочні, 
дослідницькі.

Усне опитування, 
письмова робота, 
графічні роботи, 
захист звіту з практики

ПРН20. 
Використовува-ти 
основи економічних 
знань при оцінці 
ефективності 
результа-тів 
діяльності в різних 
сферах професійної 
діяльності 
архітектора

Основи економіки 
будівництва

Словесні,
наочні, практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), аналітичні.

Активність в процесі лекцій 
та практичних занять 
� Поточний  контроль– за 
підсумками змістових 
модулів.
� Практична перевірка умінь 
і навичок.
� 
� Виконання РГР.
Підсумковий контроль – 
залік. 

ПРН 21. Поєднувати 
навички 
самостійної й 
колективної роботи 
над архітектурно-
містобудівними 
проектами.

Проектна практика Словесні, 
наочні, 
дослідницькі.

Усне опитування, 
письмова робота, 
графічні роботи, 
захист звіту з практики

ПРН 19. 
Застосовувати 
енергоефективні та 
інші інноваційні 
технології при 
проектуванні  
архітектурних  
об’єктів.

Архітектурна екологія Словесні, 
наочні,  
практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-ілюстровані)

Поточний  контроль 
(контрольні роботи),  
Графіко-аналітичні 
завдання

ПРН 18. 
Пояснювати 
соціально-
економічні, 
екологічні, етичні й 
естетичні наслідки, 
що виникають в разі 
недодержання 
державних 

Архітектурна екологія Словесні,  
наочні,  
практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-ілюстровані)

Поточний  контроль 
(контрольні роботи), 
Графіко-аналітичні 
завдання  



стандартів в галузі 
архітектури та 
містобудування.
ПРН 16. Обирати 
архітектурно-
містобудівні 
рішення за 
результатами 
розрахунків, оцінки і 
вибору 
оптимальних 
варіантів розробки 
конструктивних та 
інженерно-
технічних систем і 
мереж, ефективних 
будівельних і 
декоративно-
оздоблювальних 
матеріалів.  

Інженерне обладнання 
будівель

Словесні,  
наочні, 
практичні  (графічні схеми) 

Усне та письмове 
опитування, 
виконання
практичних завдань, 
письмовий контроль 
(контрольні роботи)

ПРН 15. 
Використовувати 
результати 
творчого 
спілкування з 
фахівцями суміжних 
спеціальностей в 
розробці 
комплексних 
архітектурно-
містобудівних 
проектів. 

Інженерне обладнання 
будівель

Словесні,  
наочні, 
практичні (графічні  схеми)

Усне  та  письмове 
опитування, 
виконання 
практичних завдань, 
письмовий контроль
 (контрольні роботи)

ПРН 17. Проводити 
аналіз і оцінку 
додержання 
безпекових, 
санітарно-
гігієнічних, 
інженерно-
технічних і техніко-
економічних 
нормативних вимог 
і показників у 
архітектурно-
містобудівному 
проектуванні та 
прогнозуванні.

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Пояснювально-
ілюстративний, 
Пошуково-дискусійний

Усне опитування, 
тестування

ПРН 11. 
Застосовувати при 
проектуванні 
сучасних засобів і 
методів інженерної, 
художньої і 
комп’ютерної 
графіки, що 
використовуються 
в сучасному 
архітектурно-
містобудівному 
проектуванні.

3D комп’ютерне 
моделювання

Словесні,  
практичні,  
наочні,  
графічні.

Активність  студента 
на  практичних 
заняттях. 
Графічний контроль у 
виконанні  вправ  з  3D  
моделювання. 
Підсумковий контроль  у  
формі диференційного 
заліку (5 семестр)

ПРН32. 
Використовувати 
сучасні комп’ютерні  
технології при 
проектуванні та 
презентації 
проектних рішень. 
Виконувати роботи 
на комп’ютері, в 
архітектурних 
програмах та 
програмах 
візуалізації.

Архітектурне 
моделювання

Словесні, 
практичні,  
наочні,  
графічні.

Активність студента на 
практичних заняттях. 
Графічний контроль. 
Підсумковий контроль у 
формі  
диференційного заліку 

ПРН 14. Розробляти 
архітектурні 
проекти нового 
будівництва і 
проекти 

Архітектурне 
проектування: Макет 
індивідуального 
житлового будинку

Словесні, 
пояснювально-ілюстративні,  
практичні

Усне  опитування,  
графічні  роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
підсумковий контроль



реконструкції та 
реставрації 
існуючих об’єктів. 
ПРН 15. 
Використовувати 
результати 
творчого 
спілкування з 
фахівцями суміжних 
спеціальностей в 
розробці 
комплексних 
архітектурно-
містобудівних 
проектів. 

Опір матеріалів. 
Будівельна механіка

Наочні, 
практичні 

Усний та письмовий  
контроль, 
контрольні роботи

ПРН 25. Бути  
здатним проводити 
на громадському 
обговоренні 
конкурсних та 
інших проектів, 
спрямованих на 
підвищення якості 
архітектурно-
містобудівного і 
ландшафтного 
середовища.

Архітектурне 
проектування:
Індивідуальний 
житловий будинок

Словесні,  
пояснювально-ілюстративні,  
пошуково-дискусійні, 
практичні

Усне  опитування,  
графічні  роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
підсумковий контроль

ПРН 9. Розробляти 
проєкти, 
здійснювати 
передпроєктний 
аналіз у процесі 
архітектурно-
містобудівного 
проєктування з 
урахуванням цілей, 
ресурсних обмежень, 
соціальних, етичних 
та законодавчих 
аспектів.

Архітектурне 
проєктування

Словесні, 
наочні, 
графічні, 
практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
пошукові, 
дослідницькі 

Усне опитування, 
графічний контроль

ПРН 8. Знати 
нормативну базу 
архітектурно-
містобудівного 
проєктування.

Архітектурне 
проєктування

Словесні, 
графічні, 
практичні, 
пошукові, 
дослідницькі

Усне опитування, 
графічний контроль

ПРН 7. 
Застосовувати 
програмні засоби, 
ІТ-технології та 
інтернет-ресурси 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та містобудування.         

Архітектурне 
проєктування

Словесні,  
пошукові, 
дослідницькі, 
практичні

Усне опитування, 
графічний контроль

ПРН 6. Збирати, 
аналізувати й 
оцінювати 
інформацію з різних 
джерел, необхідну 
для прийняття 
обґрунтованих 
проєктних 
архітектурно-
містобудівних 
рішень. 

Архітектурне 
проєктування

Словесні, 
практичні; 
пояснювально-ілюстративні, 
пошукові, 
дослідницькі

Усне опитування, 
графічний контроль

ПРН 4. Оцінювати 
фактори і вимоги, 
що визначають 
передумови 
архітектурно-
містобудівного 
проєктування.   

Архітектурне 
проєктування

Словесні, 
наочні, 
практичні,  
пояснювально-ілюстративні

Усне опитування, 
графічний контроль

ПРН 11. 
Застосовувати 
художньо-

Архітектурна 
композиція

Словесні, 
наочні,  
пояснювально-ілюстративні, 

Практична перевірка,  
графічний контроль. 
Підсумковий контроль-



композиційні засади 
в архітектурно-
містобудівному 
проєктуванні.

практичні екзамен

ПРН 10. 
Застосовувати 
сучасні засоби і 
методи інженерної, 
художньої і 
комп’ютерної 
графіки, що 
використовуються 
в архітектурно-
містобудівному 
проєктуванні. 

Архітектурна 
композиція

Словесні, 
наочні,  
пояснювально-ілюстративні, 
практичні

Практична перевірка,  
графічний контроль. 
Підсумковий контроль- 
екзамен

ПРН 19. 
Організовувати 
презентації та 
обговорення 
проєктів 
архітектурно-
містобудівного і 
ландшафтного 
середовища.  

Архітектурне 
проєктування

Словесні, 
наочні, 
практичні, 
графічні

Усне опитування, 
захист проєктів

ПРН 17. 
Застосовувати 
енергоефективні та 
інші інноваційні 
технології при 
проєктуванні 
архітектурних 
об’єктів

Сучасні матеріали та 
технології будівництва

Словесні,  наочні 
дослідницькі, 
практичні  

Усне опитування,  
письмовий контроль, 
тестування, 
графічні завдання, 
лабораторні  роботи.  

ПРН 11. 
Застосовувати 
художньо-
композиційні засади 
в архітектурно-
містобудівному 
проєктуванні.

Історія архітектури, 
містобудування, 
мистецтв та дизайну

Словесні, наочні,
пояснювально-ілюстративні,
пошуковий,
дослідницький

Усний  і  письмовий
контроль: контрольні
роботи,  тестування,
екзамен

ПРН 6. Збирати, 
аналізувати й 
оцінювати 
інформацію з різних 
джерел, необхідну 
для прийняття 
обґрунтованих 
проєктних 
архітектурно-
містобудівних 
рішень

Історія архітектури, 
містобудування, 
мистецтв та дизайну

Словесні, наочні,
пояснювально-ілюстративні,
пошуковий,
дослідницький

Усний  і  письмовий
контроль: контрольні
роботи,  тестування,
екзамен

ПРН 16. Розуміти 
соціально-
економічні, 
екологічні, етичні й 
естетичні наслідки 
пропонованих 
рішень у сфері 
містобудування та 
архітектури.

Основи геодезії Словесні,  наочні,  практичні, 
аналітичні,  репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні). 

Звіти з лабораторних 
робіт, тестування, 
практична перевірка 
умінь і навичок.

ПРН 9. Розробляти 
проєкти, 
здійснювати 
передпроєктний 
аналіз у процесі 
архітектурно-
містобудівного 
проєктування з 
урахуванням цілей, 
ресурсних обмежень, 
соціальних, етичних 
та законодавчих 
аспектів.   

Основи геодезії Словесні,  наочні,  практичні, 
аналітичні, репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні). 

Звіти з лабораторних 
робіт, тестування, 
практична перевірка 
умінь і навичок.

ПРН 11. 
Застосовувати 
художньо-
композиційні засади 

Нарисна геометрія та 
архітектурна 
графіка

Словесні,
наочні,
практичні,
графічні

Усне опитування.
Поточний графічний
контроль.
Підсумковий контроль –



в архітектурно-
містобудівному 
проєктуванні.

екзамен

ПРН 10. 
Застосовувати 
сучасні засоби і 
методи інженерної, 
художньої і 
комп’ютерної 
графіки, що 
використовуються 
в архітектурно-
містобудівному 
проєктуванні.   

Нарисна геометрія та 
архітектурна 
графіка

Словесні,
наочні,
практичні,
графічні

Усне опитування.
Поточний графічний
контроль.
Підсумковий контроль –
екзамен

ПРН 1. Вільно 
спілкуватися з 
професійних питань 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово. 

Іноземна мова Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда);
наочні (ілюстрація, 
демонстрація);
практичні (вправи, есе, 
реферати, 
презентації)

Усне та письмове опитування,  
співбесіда

ПРН 14. Обирати 
раціональні 
архітектурні 
рішення на основі 
аналізу 
ефективності 
конструктивних, 
інженерно-
технічних систем, 
будівельних 
матеріалів і 
виробів, 
декоративно-
оздоблювальних 
матеріалів.   

Сучасні матеріали та 
технології будівництва

Словесні,  наочні 
дослідницькі, 
практичні

Усне опитування,  
письмовий 
контроль, 
тестування, 
графічні завдання, 
лабораторні 
роботи.

ПРН 13. 
Застосовувати 
сучасні теоретико-
методологічні та 
типологічні підходи 
до вирішення 
проблем 
формування та 
розвитку 
архітектурно-
містобудівного та 
ландшафтного 
середовища. 

Архітектурне 
проектування: Макет 
індивідуального 
житлового будинку

Словесні, 
пояснювально-ілюстративні, 
пошуково-дискусійні, 
практичні

Усне  опитування,  
графічні  роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
підсумковий контроль  

ПРН 10. 
Застосовувати 
сучасні засоби і 
методи інженерної, 
художньої і 
комп’ютерної 
графіки, що 
використовуються 
в архітектурно-
містобудівному 
проєктуванні.   

Рисунок, живопис, 
скульптура 

Словесні, 
наочні, пояснювальні,  
ілюстративні, 
практичні

Усне  опитування,  
поточні  перегляди 
графічних завдань  

ПРН 1. Вільно 
спілкуватися з 
професійних питань 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово. 

Ділова іноземна мова Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); 
практичні (вправи, есе, 
презентації)

Усне та письмове 
опитування, 
співбесіда, 
тести

ПРН 22. 
Підвищувати 
професійний рівень 
шляхом участі в 
архітектурно-
містобудівному 
конкурсному 
проектуванні, в 
науково-технічних 
конференціях.

Архітектурне 
проектування:
Індивідуальний 
житловий будинок

Словесні,  
пояснювально-ілюстративні,  
пошуково-дискусійні, 
практичні

Усне опитування,  
графічні роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
підсумковий контроль



ПРН 14. Розробляти 
архітектурні 
проекти нового 
будівництва і 
проекти 
реконструкції та 
реставрації 
існуючих об’єктів.

Архітектурне 
проектування:
Індивідуальний 
житловий будинок

Словесні,  
пояснювально-ілюстративні,  
пошуково-дискусійні, 
практичні

Усне  опитування,  
графічні  роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
підсумковий 
контроль

ПРН 13. 
Застосовувати 
сучасні теоретико-
методологічні та 
типологічні підходи 
до вирішення 
проблем 
формування та 
розвитку 
архітектурно-
містобудівного та 
ландшафтного 
середовища. 

Архітектурне 
проектування:
Індивідуальний 
житловий будинок

Словесні,  
пояснювально-ілюстративні,  
пошуково-дискусійні, 
практичні

Усне опитування,  
графічні  роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
підсумковий 
контроль

ПРН 16. Обирати 
архітектурно-
містобудівні 
рішення за 
результатами 
розрахунків, оцінки і 
вибору 
оптимальних 
варіантів розробки 
конструктивних та 
інженерно-
технічних систем і 
мереж, ефективних 
будівельних і 
декоративно-
оздоблювальних 
матеріалів.  

Інженерний 
благоустрій територій і 
транспорт

Словесні,  
наочні, 
практичні 

Методи  поточного 
контролю:  
-  тестування  в 
системі МООDLE; 
- графічні роботи.

ПРН 15. 
Використовувати 
результати 
творчого 
спілкування з 
фахівцями суміжних 
спеціальностей в 
розробці 
комплексних 
архітектурно-
містобудівних 
проектів. 

Інженерний 
благоустрій територій і 
транспорт

Словесні,  
наочні, 
практичні 

Методи  поточного 
контролю:  
-  тестування  в 
системі МООDLE; 
- графічні роботи.

ПРН 9. Вміти 
систематизувати 
етапи і напрями 
історичного 
розвитку класичних 
і сучасних художніх 
стилів в 
архітектурно-
містобудівному, 
дизайнерському і 
садово-парковому 
мистецтві.

Історія архітектури та 
містобудування від 
Відродження до 
Модерну

Мовні,  
наочні,  
практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-ілюстровані)

Письмовий  контроль 
(контрольні роботи)

ПРН 6. 
Використовувати 
сучасні методи 
пошуку і 
систематизації 
інформації, 
складення 
бібліографії з 
різноманітних 
джерел для 
прийняття 
обґрунтованих 
проектно-
прогностичних 
архітектурно-
містобудівних 

Історія архітектури та 
містобудування від 
Відродження до 
Модерну

Мовні,  
наочні,  
практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-ілюстровані)

Письмовий  контроль 
(контрольні роботи)



рішень.

ПРН 11. 
Застосовувати 
художньо-
композиційні засади 
в архітектурно-
містобудівному 
проєктуванні.

Рисунок, живопис, 
скульптура 

Наочні, 
практичні, 
пояснювальні, 
ілюстративні

Усне опитування,  
поточні перегляди 
графічних завдань

ПРН 16. Обирати 
архітектурно-
містобудівні 
рішення за 
результатами 
розрахунків, оцінки і 
вибору 
оптимальних 
варіантів розробки 
конструктивних та 
інженерно-
технічних систем і 
мереж, ефективних 
будівельних і 
декоративно-
оздоблювальних 
матеріалів.

Опір матеріалів. 
Будівельна механіка

Наочні, 
практичні 

Усний та письмовий  
контроль, 
контрольні роботи

ПРН 18. Знати 
особливості участі 
в архітектурно-
містобудівному 
конкурсному 
проєктуванні.   

Навчальна практика Словесні, 
пояснювально-ілюстративні, 
пошуково-дискусійні, 
практичні

Усне опитування, 
графічні роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
захист  звіту 
з практики

ПРН 13. Виявляти, 
аналізувати та 
оцінювати потреби 
і вимоги клієнтів і 
партнерів, 
знаходити 
ефективні спільні 
рішення щодо 
архітектурно-
містобудівних 
проєктів.

Навчальна практика Словесні, 
пояснювально-ілюстративні, 
пошуково-дискусійні, 
практичні

Усне опитування, 
графічні роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
захист  звіту 
з практики

ПРН 8. Знати 
нормативну базу 
архітектурно-
містобудівного 
проєктування.   

Навчальна практика Словесні, 
пояснювально-ілюстративні, 
пошуково-дискусійні, 
практичні

Усне опитування, 
графічні роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
захист  звіту 
з практики

ПРН 6. Збирати, 
аналізувати й 
оцінювати 
інформацію з різних 
джерел, необхідну 
для прийняття 
обґрунтованих 
проєктних 
архітектурно-
містобудівних 
рішень.

Навчальна практика Словесні, 
пояснювально
-ілюстративні, 
пошуково-
дискусійні, 
практичні

Усне опитування, 
графічні роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
захист  звіту 
з практики

ПРН 5. 
Застосовувати 
основні теорії 
проєктування, 
реконструкції та 
реставрації 
архітектурно-
містобудівних, 
архітектурно-
середовищних і 
ландшафтних 
об’єктів, сучасні 
методи і технології, 
міжнародний і 
вітчизняний досвід 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 

Навчальна практика Словесні, 
пояснювально
-ілюстративні, 
пошуково-
дискусійні, 
практичні

Усне опитування, 
графічні роботи, 
прослуховування 
доповідей, 
захист  звіту 
з практики



задач архітектури 
та містобудування.        
ПРН 10. 
Застосовувати 
сучасні засоби і 
методи інженерної, 
художньої і 
комп’ютерної 
графіки, що 
використовуються 
в архітектурно-
містобудівному 
проєктуванні.

Практикум з 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій

Словесні, 
наочні,  
практичні

Усне опитування, 
тестування в 
Moodle (версія 3.9), 
практична перевірка 
умінь, захист звітів з 
практичних робіт.

ПРН 7. 
Застосовувати 
програмні засоби, 
ІТ-технології та 
інтернет-ресурси 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та містобудування.        

Практикум з 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій

Словесні, 
наочні,  
практичні

Усне опитування, 
тестування в Moodle 
(версія 3.9), 
практична перевірка 
умінь, 
захист звітів з практичних 
робіт.

ПРН 3. 
Застосовувати 
основні концепції і 
теорії в галузі 
природничих, 
гуманітарних і 
технічних наук при 
аналізі і прийнятті 
рішень в сфері 
архітектури і 
містобудування.

Вища математика Словесні;  
наочні;  
практичні; 
творчі;  
проблемно-пошукові

Письмове 
опитування,  
письмові контрольні 
роботи

 


