
Профіль освітньої програми зі спеціальності   191  «Архітектура та 
містобудування» » (за спеціалізацією   «Архітектура та містобудування») 

 
1-Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури  
архітектурний факультет 
кафедра архітектури будівель та споруд 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Бакалавр 
Бакалавр   архітектури та містобудування    

Офіційна назва 
освітньої  програми 

«Архітектура та містобудування» 
 

Тип диплома та обсяг 
програми 

Диплом бакалавра , одиничний, 240 кредитів ЄКТС,  
термін навчання 3 роки і 10 місяців 
 

Наявність 
акредитації 

Акредитується вперше 
 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEА– перший цикл, 
EQF-LLL – 6 рівень 
   

Передумови  Наявність повної загальної середньої освіти 
 

Мова викладання Українська мова  
 

Термін дії освітньої 
програми 

5 років  
 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

 donnaba.edu.ua/ architecture 
  

 

2- Мета освітньої програми 
Надати освіту в області архітектури з широким доступом до працевлаштування, підготувати 
студентів із особливим інтересом до архітектурного проектування  житлових і громадських споруд  
або містобудування для подальшого навчання.   

3- Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація ) 

Архітектура та будівництво / Архітектура та містобудування 

Орієнтація освітньої  
програми 

Освітньо- професійна 
 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Загальна освіта в області архітектури, подальша професійна та наукова 
кар’єра в області  проектування будівель і споруд,  планування міст 
Ключові слова: архітектура, містобудування, проектування, будівлі, 
споруди, середовище життєдіяльності. 

Особливості 
програми 

Програма передбачає ознайомчу, обмірювальну, живописну, 
малювальну та геодезичну практики, а також виробничу практику  в 
проектних організаціях 

4- Придатність випускників до працевлаштування  та подальшого навчання 
Придатність до            Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 



працевлаштування 009: 2010:  
            F-БУДІВНИЦТВО 
            М-ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

71-діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні 
випробування та дослідження 

71.11 Діяльність у сфері архітектури 
Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: 

Класифікатор професій (ДК 003: 2010) бакалавр  архітектури та 
містобудування  здатен виконувати професійну роботу за кодами : 

2141.2 Архітектор 
3112 Технік з архітектурного проектування  
3112 Технік-проектувальник   

          Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 
(ISCO-08) бакалавр архітектури та містобудування може обіймати такі 
посади: 
 2161 – Building architects 

Подальше навчання Магістерські програми з архітектури; міждисциплінарні програми, 
близькі до архітектури. 

5- Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, 
самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації з 
викладачами, підготовка бакалаврської роботи 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, поточний 
та підсумковий контроль, курсові  роботи, захист бакалаврської роботи 

6- Програмні компетентності 
Інтегральна 

компетентність 
 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати 
практичні проблеми у сфері архітектури та містобудування, які 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, на основі 
застосування сучасних архітектурних теорій та методів, засобів 
суміжних наук. 

Загальні 
компетентності (ЗК) 
 

ЗК01.Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності 
та  здатність бути критичним і самокритичним 
ЗК02. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати 
обґрунтовані рішення через пошук, обробку та аналіз інформації з 
різних джерел (здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу). 
ЗК03. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації шляхом творчого 
застосування наявних та згенерованих нових ідей. 
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК04.Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, 
так і письмово, формувати ефективну комунікаційну стратегію, 
використовуючи інформаційні й комунікаційні технології. 
ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 
різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 
діяльності) для донесення до фахівців і нефахівців інформації та 
власного досвіду в галузі професійної діяльності. 
ЗК06.Здатність діяти соціально відповідально, на основі етичних 
міркувань, дотримуючись засад професійної етики та  усвідомлюючи 
рівні можливості учасників архітектурно-містобудівного процесу, а  
також гендерні проблеми. 
ЗК07. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК08. Здатність працювати в команді, мати навички міжособистісної 
взаємодії. 



ЗК09. Здатність працювати автономно, безпечно і відповідально при 
розробці та управлінні проектами.  
ЗК10. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
з метою підвищення професійного рівня та розширення світогляду. 
ЗК11  Володіти активною громадянською позицією, що ґрунтується на 
демократичних переконаннях, гуманістичних та етичних цінностях 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (СК) 
Загально-професійні 
компетентності  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СК01. Розуміння значення основних засад гуманітарних, соціально-
економічних та історичних наук щодо архітектури  та містобудування. 
СК02. Здатність до критичного осмислення і застосування основних 
теорій, методів і принципів математичних і природничих наук, 
інформатики і комп’ютерного моделювання, енергозберігаючих 
технологій. 
СК03. Знання та розуміння особливостей розвитку історичних і 
сучасних стилів в архітектурі, містобудуванні, мистецтві  та дизайні 
України та зарубіжних країн. 
СК04. Здатність  накопичувати і використовувати інформацію 
законодавчих документів, державних будівельних норм і правил у сфері 
архітектури, містобудування, дизайну, ландшафтного проектування та 
проведення реконструкційних і реставраційних робіт. 
СК05. Здатність до критичного аналізу і оцінки природно-кліматичних, 
екологічних, інженерно-технічних, соціально-демографічних і 
архітектурно-містобудівних умов архітектурного проектування.. 
СК06. Здатність щодо виконання  технічних  і  художніх зображень для 
використання в архітектурно-містобудівному, архітектурно- 
дизайнерському і ландшафтному проектуванні, а також в проектах 
реконструкції і реставрації пам’яток історичного архітектурного, 
містобудівного і ландшафтного середовища.  
СК07. Знання і розуміння основних законів і принципів архітектурно-
містобудівної композиції, формування художнього образу і стилю при 
процесі проектування будівель і споруд, містобудівних, архітектурно-
середовищних і ландшафтних об’єктів.  
СК08. Знання і розуміння теоретико-методологічних основ 
архітектурного проектування, основ типології будівель і споруд, 
містобудівних, архітектурно - середовищних і ландшафтних об’єктів. 
СК09. Здатність розробляти архітектурно-художні, функціональні, 
об’ємно-планувальні та конструктивні рішення, а також виконувати 
креслення, готувати розділи пояснювальних записок до архітектурно-
містобудівних проектів і проектів реконструкції і реставрації існуючих 
об’єктів. 
СК10. Здатність до участі в підготовці архітектурно-планувальних 
завдань на проектування, в організації процесу розробки архітектурно-
містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних проектів, 
проектів реконструкції і реставрації. 
СК11. Здатність до участі у творчому співробітництві із фахівцями 
суміжних інженерно-технічних спеціальностей, з економістами, 
замовниками і управлінцями при розробці, узгодженні і публічному 
обговоренні архітектурних проектів і пропозицій з реконструкції та 
реставрації 
СК12. Знання і розуміння особливостей використання різних типів 
конструктивних та інженерних систем і мереж, та елементів, їх 
розрахунків в архітектурно-містобудівному проектуванні. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Спеціальні  
(предметні) 
компетентності 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СК13. Здатність до аналізу, розробки і обґрунтування архітектурно-
містобудівних рішень з урахуванням безпекових і санітарно-гігієнічних, 
інженерно-технічних і енергозберігаючих, техніко-економічних вимог і 
розрахунків. 
СК14. Знання та розуміння особливостей застосування сучасних 
будівельних матеріалів і технологій при оздобленні екстер’єрів та 
інтер’єрів будівель і споруд, малих архітектурних форм, благоустрою 
міських і ландшафтних територій, в проектах реконструкції та 
реставрації історичних і сучасних пам’яток архітектури і 
містобудування.  
СК15. Здатність до оформлення технічної документації, використання 
засобів комп’ютерної візуалізації, виготовлення макетів і наочних 
ілюстративних матеріалів до архітектурно-містобудівних проектів 
нового будівництва, реконструкції і реставрації існуючих об’єктів. 
СК16.Здатність до розуміння основ архітектури будівель і споруд:  

- знання та розуміння основних методів і прийомів проектування 
житлових, громадських та промислових будівель і споруд, їх 
інтер’єрів; 

- знання основних засад функціонального зонування й 
архітектурно-планувальної організації житлових, громадських та 
промислових будівель; 

- знання екологічних принципів і застосування енергозберігаючих 
технологій у проектуванні цивільних будівель і споруд; 

- здатність розробляти об’ємно-просторову композицію 
архітектурних об’єктів цивільного призначення; 

- знання та розуміння особливостей використання сучасних 
конструктивних систем у проектуванні цивільних будівель і 
споруд; 

- здатність розраховувати основні архітектурно-планувальні та 
техніко-економічні показники в проектах цивільних будівель і 
споруд; 

- здатність розробляти технічну документацію і креслення для 
архітектурних проектів житлових, громадських та промислових 
будівель і споруд; 

- здатність виготовляти макети, показові креслення і візуалізацію 
для публічних обговорень архітектурних проектів цивільних 
будівель і споруд; 

- здатність розробляти розділи пояснювальної записки до 
архітектурних проектів цивільних будівель і споруд. 



 
  

СК17. Здатність до розуміння основ містобудування: 
- знання та розуміння основ формування систем розселення і 

класифікації поселень; 
- знання та розуміння  основ методики розробки генерального 

плану населеного пункту та детального  
      плану території; 
- знання та розуміння основних принципів організації системи 

культурно-побутового обслуговування населення; 
- здатність виконувати певні завдання щодо зонування території 

містобудівних об’єктів згідно розрахунків балансу території та 
вимог до їх санації; 

- здатність розробляти планувальну композицію містобудівного 
об’єкта та об’ємно - просторову композицію забудови різного 
призначення; 

- здатність розраховувати узагальнені  основні техніко-економічні 
показники містобудівних проектів; 

- здатність виконувати містобудівні макети, креслення, розгортки, 
перспективи та аксонометрії фрагментів забудови; 

- здатність готувати матеріали розділів пояснювальної записки до 
генерального плану містобудівного об’єкта. 

7- Програмні результати  навчання 
 ПР01. Знати основні поняття, терміни професійної мови спілкування в 

сфері архітектури та містобудування, в суміжних галузях науки із 
застосуванням іноземної мови. 

ПР02. Формулювати та критично осмислювати основні засади, 
принципи та правила архітектурно-містобудівної діяльності. 
ПР03. Застосовувати основні концепції і теорії в галузі природничих, 
гуманітарних і технічних наук при аналізі і прийнятті рішень в сфері 
архітектури і містобудування. 

ПР04. Аналізувати і оцінювати фактори і вимоги, що визначають 
передумови архітектурно-містобудівного проектування та 
прогнозування. 
ПР05. Знати основні теорії проектування і прогнозування, реконструкції 
та реставрації архітектурно-містобудівних, архітектурно-середовищних і 
ландшафтних об’єктів із застосуванням інноваційних підходів, 
міжнародного і вітчизняного досвіду. 

ПР06. Використовувати сучасні методи пошуку і систематизації 
інформації, складення бібліографії з різноманітних джерел для 
прийняття обґрунтованих проектно-прогностичних архітектурно-
містобудівних рішень. 
ПР07. Застосовувати програмні засоби, ІТ-технології та інтернет-
ресурси для інформаційного забезпечення архітектурно-містобудівних 
досліджень і проектування. 
ПР08. Знати основні засади, принципи і розділи державної нормативної 
бази, створеної для розробки архітектурно-містобудівних, архітектурно-
середовищних і ландшафтних проектів, проектів реконструкції та 
реставрації існуючих об’єктів. 
ПР09. Вміти систематизувати етапи і напрями історичного розвитку 
класичних і сучасних художніх стилів в архітектурно-містобудівному, 
дизайнерському і садово-парковому мистецтві. 

ПР10. Упорядковувати результати передпроектного аналізу 



архітектурно-містобудівних об’єктів і територій, відведених під 
забудову, реконструкцію чи реставрацію 

ПР11. Застосовувати при проектуванні сучасні засоби сучасні засоби і 
методи інженерної, художньої і комп’ютерної графіки, що 
використовуються в сучасному архітектурно-містобудівному 
проектуванні. 
ПР12. Застосовувати основні засади, принципи і методи художньо-
композиційного мислення в архітектурно-містобудівному проектуванні 
та прогнозуванні.  
ПР13. Застосовувати сучасні теоретико-методологічні та типологічні 
підходи до вирішення проблем формування та розвитку архітектурно-
містобудівного та ландшафтного середовища.  
ПР14. Розробляти архітектурні проекти нового будівництва і проекти 
реконструкції та реставрації існуючих об’єктів.  

ПР15. Використовувати результати творчого спілкування з фахівцями 
суміжних спеціальностей в розробці комплексних архітектурно-
містобудівних проектів 
ПР16. 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.  
ПР17. Проводити аналіз і оцінку додержання безпекових, санітарно-
гігієнічних, інженерно-технічних і техніко-економічних нормативних 
вимог і показників у архітектурно-містобудівному проектуванні та 
прогнозуванні. 
ПР18. Пояснювати соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні 
наслідки, що виникають в разі недодержання державних стандартів в 
галузі архітектури та містобудування. 
ПР19. Застосовувати енергоефективні та інші інноваційні технології при 
проектування  архітектурних  об’єктів. 
ПР20. Реферувати літературу, робити повідомлення і презентації для 
професійної аудиторії і спільноти мешканців й управлінців з метою 
пропагування сучасних ідей гуманізації й гармонізації архітектурно-
містобудівного середовища. 
ПР21. Поєднувати навички самостійної й колективної роботи над 
архітектурно-містобудівними проектами. 

ПР22. Підвищувати професійний рівень шляхом участі в архітектурно-
містобудівному конкурсному проектуванні, в науково-технічних 
конференціях.  

ПР23. Дотримуватись правил професійної етики  в галузі архітектури та 
містобудування. 
ПР24. Продемонструвати спроможність виконання у встановлений 
термін всіх етапів і стадій архітектурно-містобудівного проектування, 
розробки всіх розділів комплексного проекту і пояснювальної записки.  

ПР25. Бути  здатним проводити і громадському обговоренні конкурсних 
та інших проектів, спрямованих на підвищення якості архітектурно-
містобудівного і ландшафтного середовища 

ПР 26 Здатність демонструвати знання з наук, що сприяють розвитку 
загальної культури й соціалізації особистості та розуміння   причинно-
наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння використовувати їх в 



професійній і соціальній діяльності 

8- Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення 

 
До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з 
науковими ступенями та/або вченими званнями, а також 
висококваліфіковані спеціалісти.  
З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники 
один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. закордонні. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

-     навчальний корпус;  
- гуртожиток;  
- спеціалізовані лабораторії;  
- комп’ютерні класи;  
- пункт харчування;  
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  
- мультимедійне обладнання;  
- спортивний зал, спортивний майданчик 
 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

- офіційний сайт ДонНАБА: http://donnaba.edu.ua ;  
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  
- необмежений доступ до мережі Інтернет;  
- бібліотека;  
- віртуальне навчальне середовище Moodle;  
- пакет MS Office 365;  
- навчально-методичні комплекси дисциплін 
-     авторські розробоки професорсько-   
      викладацького складу 
 

9- Академічна мобільність 
Національна 
кредитна мобільність 

Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших закладах 
вищої освіти України, за умови відповідності кредитів. 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Стажування в  університетах Європи (у рамках програми Erasmus+) 
 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Відсутнє 
 

 


