
Профіль освітньої програми зі спеціальності № 191  «Архітектура та 
містобудування» (за спеціалізацією   «Архітектура будівель і споруд») 
 

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 

Магістр 
Магістр архітектури та містобудування  за спеціалізацією 
«Архітектура будівель і споруд» 

Офіційна назва освітньої  
програми 

«Архітектура будівель і споруд»  

Тип диплома та обсяг 
програми 

Диплом магістра , одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  
термін навчання  1 рік і 5 місяців 
 

Наявність акредитації  Акредитується вперше 
 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ-EHEА– другий цикл, 
 EQF-LLL – 7 рівень 
 

Передумови  Наявність ступеня бакалавра  
 

Мова викладання Українська   
 

Термін дії освітньої 
програми 

5 років  
 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої програми 

 donnaba.edu.ua/ architecture 
 
 

2- Мета освітньої програми 

Підготовка  фахівців, здатних до виконання професійних завдань та обов’язків   інноваційного 
характеру в області  проектування архітектурних об’єктів, а саме житлових будинків і комплексів, 
будівель і споруд громадського призначення.  

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

Архітектура та будівництво / Архітектура та містобудування / 
Архітектура будівель і споруд 

Орієнтація освітньої  
програми 

Освітньо- професійна 
 

Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації 

Академічна освіта в сфері  архітектури 
Проектування житлових будинків та комплексів, громадських 
будівель і споруд, використання сучасних підходів в 
архітектурному формоутворенні. 

Особливості програми Програма передбачає практики на підприємствах будівельного 
комплексу, інтеграцію фахової та педагогічної підготовки щодо  
викладання спеціальних дисциплін . 



4- Придатність випускників до працевлаштування  та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

           Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 
009: 2010: 
            М-ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

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

71.11 Діяльність у сфері архітектури 
             P – ОСВІТА 
      85.41 – Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-
технічного закладу;  
      85.42 – Вища освіта. 
              Перелік професій та професійні назви робіт, до яких 
допускається випускник з дипломом  магістра архітектури та 
містобудування  за спеціалізацією «Архітектура будівель і споруд» 
згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: 
Класифікатор професій (ДК 003: 2010)  : 
     1476 – Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, 
технічного контролю, аналізу та реклами  
    2141.2 Архітектори та планувальники міст 
          - Архітектор 
     2310.2 – Інші викладачі університетів та вищих навчаль- 
них закладів  
         - Асистент 
         - Викладач вищого навчального закладу 
      2320 – Викладачі середніх навчальних закладів 
         - Викладач професійно-технічного навчального закладу 
          Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 
(ISCO-08) магістр    архітектури та містобудування   за 
спеціалізацією «Архітектура будівель і споруд» підготовлений до  
роботи   : 
          1323 –  Construction managers 

          2161 –  Building architects 
           2310 –   University and higher education teachers 
           2320 –   Vocational education teachers 
 

Подальше навчання Можливе продовження освіти за третім (доктор філософії) рівнем 
вищої освіти 

5- Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язання проблем, 
виконання курсових проектів та робіт, дослідницькі лабораторні 
роботи, підготовка заключної (магістерської) роботи 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, презентації, захист магістерської роботи 
6- Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

 

Здатність розв’язувати складні  завдання і проблеми архітектури та 
містобудування, зокрема архітектури будівель і споруд , що 
передбачає здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог   

 
Загальні 

компетентності 
спеціальності (ЗК) 

ЗК 1 Здатність до гнучкого способу мислення, який дає можливість 
зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому 
критичне відношення до усталених наукових концепцій.   
ЗК 2 Здатність генерувати нові ідеї та реалізовувати їх у вигляді 
обґрунтованих  рішень 



ЗК 3 Здатність проявляти лідерські навички, мотивувати людей, 
працювати у міждисциплінарній команді. 
ЗК 4 Здатність вести професійну комунікацію, у т.ч. в контексті 
міжнародної інтеграції 
ЗК 5 Здатність діяти свідомо та соціально-відповідально     
ЗК 6 Здатність проводити  дослідження та презентувати результати 
ЗК 7 Здатність до самонавчання та самовдосконалення 

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

ФК 1 Здатність використовувати сучасні архітектурно-
композиційні та  об’ємно-просторові рішення при проектуванні 
об’єктів різного призначення, зокрема житлових будинків та 
громадських будівель 
ФК 2 Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології при 
вирішенні практичних та наукових задач 
ФК 3  Здатність  аналізувати сучасні концепції та підходи в 
архітектурі  й свідомо вибирати напрями практичного вирішення 
проблемних ситуацій у професійній сфері. 
ФК 4 Здатність раціонально організовувати проектний процес та 
обирати оптимальні  рішення. 

ФК 5  Здатність застосовувати знання архітектурно-будівельного 
законодавства та державних стандартів України в галузі 
архітектури . 
ФК 6 Здатність враховувати специфіку регіональних і місцевих 
природних, економічних, екологічних, соціальних та інших умов 
реалізації   архітектурних рішень 
ФК 7 Здатність розуміти  структурні, інженерні проблеми 
архітектурного проектування, пов’язані  з застосуванням сучасних 
конструкцій, матеріалів, будівельних технологій. 
ФК 8 Здатність до синтетичного сполучення традицій та інновацій 
у формуванні  сучасного  архітектурного середовища; пошуку й 
винайдення стилістики інноваційних проектних рішень. 
ФК 9 Здатність створювати і  захищати інтелектуальну власність 
ФК 10 Здатність   використовувати на практиці сучасні теорії в 
області навчання. 
7- Програмні результати  навчання 

 ПРН 1. Знати архітектурні прийоми та засоби підвищення 
оптимальності і ефективності архітектурно-планувальних рішень, 
створення оригінальних об’ємно-просторових композицій 
ПРН 2. Знати методологію та методику наукових досліджень, вміти 
їх застосовувати  у професійній діяльності 

ПРН 3. Вміти  презентувати результати наукових досліджень у 
вигляді доповідей, звітів, статей, використовувати програмні засоби 
комп’ютерної графіки та візуалізації результатів  науково-
дослідницької діяльності 
ПРН 4. Знати провідні течії сучасної архітектури , вміти 
аналізувати сучасні витвори з точки зору як функціональної 
спрямованості, так і філософсько-світоглядних концепцій 
суспільства в цілому й окремих його представників. 
ПРН 5. Володіти методологією проектування житлових будинків, 
громадських будівель  з урахуванням сучасних та перспективних 
тенденцій  проектування та застосуванням новітніх технологій 
будівництва 



ПРН 6. Вміти застосовувати інформаційно- комп'ютерні технології 
для розв'язання практичних завдань професійної діяльності та для 
ділових комунікацій у професійній сфері; 
ПРН 7. Володіти   формами та методами організації проектної 
справи, знаннями основних законодавчих актів щодо архітектурно-
проектної діяльності. 
ПРН 8. Демонструвати здатність до ділових комунікацій у 
професійній сфері, у т.ч. в міжнародному контексті,  уміння вести 
дискусію. 
ПРН 9. Демонструвати навички самостійно приймати рішення, 
лідерські навички та уміння працювати в команді 
ПРН 10. Вміти втілювати власні концептуальні розробки у вигляді 
конкретних архітектурно- планувальних і об’ємно-просторових 
рішень . 
ПРН 11.  Знання іноземної (як правило, англійської) мови на рівні, 
достатньому для професійного спілкування 
ПРН 12. Застосовувати знання правил визначення розрахункової 
вартості проектних робіт, встановлення оптимальних показників 
вартості проектних продуктів в умовах ринку 
ПРН 13. Демонструвати  розуміння соціо-історичних передумов, 
природи, механізмів  та закономірностей виникнення, 
функціонування та розвитку архітектури як соціально-просторового 
феномену, впливу на неї широкого кола соціально-економічних та 
соціально-політичних факторів, потреб людини та суспільства 
ПРН 14. Демонструвати знання історико-культурної та природно-
ландшафтної унікальності архітектурної організації та особливостей 
розвитку   будівництва регіона, конкретних показників і 
характеристики просторової організації та перспектив розвитку 
ПРН 15. Вміти організовувати роботу відповідно до вимог 
екобезпеки і охорони праці   
ПРН 16. Здатність навчатись і  працювати  самостійно та автономно 
ПРН 17 . Вміння створювати і захищати інтелектуальну власність 
ПРН 18. Вміння застосовувати педагогічні технології на рівні, 
достатньому для реалізації розроблених програм навчальних 
дисциплін за спеціальністю у  закладах вищої освіти. 
 

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;  
- навчальні і робочі плани;  
- графіки навчального процесу  
- навчально-методичні комплекси дисциплін  

9- Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

Допускається переразахування кредитів, отриманих у інших 
університетах України, за умови відповідності кредитів. 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Стажування в  університетах Європи (у рамках програми Erasmus+) 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

Відсутнє 

 
 

 


