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ПЕРЕДМОВА
Освітньо-професійна програма «Архітектура та містобудування»
спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» розроблена групою
забезпечення даної спеціальності Львівського національного аграрного
університету у складі:

1. Степанюк Андрій Володимирович к. арх., доцент, завідувач кафедри
архітектури та планування сільських поселень;
2. Савчак Нестор Степанович к.т.н., доцент, завідувач кафедри дизайну
архітектурного середовища;
3. Ковальчик Юрій Іванович, д.фіз.-мат.н., професор, завідувач кафедри
вищої математики;
4. Гнесь Людмила Богданівна к.арх., доцент кафедри архітектури та
планування сільських поселень;
5. Колодрубська О.І. к.арх., доцент кафедри дизайну архітектурного
середовища.

1. Профіль освітньої програми «Архітектура та містобудування»
зі спеціальності № 191 «Архітектура та містобудування»
1 - Загальна інформація

Повна назва вищого
навчального закладу та
структурного підрозділу
Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації мовою
оригіналу
Офіційна назва освітньої
програми
Тип диплому та обсяг
освітньої програми
Наявність акредитації
Цикл/рівень
Передумови
Мова(и) викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої програми
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Наявність диплома бакалавр
Українська
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2 - Мета освітньої програми
Метою освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» є здобуття
магістром поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь і навичок загальних засад
практичної проектної діяльності, інших компетентностей за спеціальністю 191 «Архітектура
та містобудування».
3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область
спеціальність № 191 «Архітектура та містобудування».
(галузь знань,
галузь знань № 19 Архітектура та будівництво
спеціальність,
спеціалізації: Архітектура будівель і споруд,
спеціалізація (за
Дизайн архітектурного середовища
наявності))
Обсяг
кредитів
ЄКТС,
необхідний
для
здобуття
ступеня вищої освіти магістра освітньо-професійної програми
становить 90 кредитів ЄКТС;
Орієнтація освітньої
Практично орієнтована, прикладна.
програми
Основний фокус освітньої
Орієнтована на розвиток знань і компетентностей у сфері
програми та спеціалізації архітектури та містобудування, на поглиблене вдосконалення
навичок у сфері проектування, планування будівництва
населених пунктів. Передбачає також розвиток загальних
компетентностей з управління, права, дослідження, технологій,
екології, соціальних наук.
Особливості програми
Дає можливість використовувати умови академічної
мобільності як для теоретичної, так і практичної підготовки
фахівців. Продовження навчання в аспірантурі або праця за
фахом у поєднанні з аспірантурою.

Придатність до
працевлаштування

Подальше навчання

Викладання та навчання
Оцінювання

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності (ЗК)

4 - Придатність
Фахівці даного профілю займаються проектуванням будівель і
споруд та їх комплексів, містобудуванням, розплануванням
сільських поселень, створенням, збереженням і реконструкцією
архітектурних та містобудівних об'єктів і систем, проведенням
наукових досліджень в галузі архітектури та містобудування.
Перелік можливих посад, які можуть займати випускники
після закінчення: архітектор; керівник проектної організації;
помічник керівника підприємства (установи, організації);
лаборант наукового підрозділу; стажист-дослідник; аспірант;
викладач вищих навчальних закладів; керівні посади з питань
архітектури та містобудування в органах державного
самоврядування.
Рівні EQF-LLL8, 9 – освітньо-наукові програми магістра і
доктора філософії у галузі архітектури, будівництва,
мистецтвознавства, управління та адміністрування.
5 - Викладання та оцінювання
Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемноорієнтоване навчання, навчання через лабораторну практику,
науково-дослідна практика у проектних установах.
Усні та письмові екзамени, практика, презентації, проектна
робота. Формою захисту випускників є публічний захист
дипломного проекту перед екзаменаційною комісією.
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною
системою оцінювання з обов'язковим переведенням оцінок за
національною шкалою та шкалою ЄКТС.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми в певній галузі професійної діяльності або у
процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та
прикладних
методів
передпроектного
дослідження
і
характеризується комплексністю умов.
Здатність працювати у міждисциплінарній команді (ЗК01).
Здатність розвивати міждисциплінарне розуміння (ЗК02).
Визнання різноманітності природи сучасного європейського
суспільства (ЗК03).
Здатність ставити перед собою цілі для особистого
академічного та кар’єрного зростання і працювати у напрямі їх
досягнення (ЗК04).
Розуміння точок зору, що витікають з інших національних та
культурних традицій (ЗК05).
Повага етичних норм (ЗК06).
Здатність розвивати аналітичне та критичне мислення і
розуміння (ЗК07).
Здатність застосовувати синтез ідей і форм (ЗК08).
Здатність творчо генерувати нові ідеї і форми (ЗК09).
Здатність оцінювати ідеї, пропозиції і форми (ЗК10).
Навички ухвалювати рішення (ЗК11).
Високий рівень комп’ютерної грамотності, включаючи вміння
користуватись інтернет-ресурсами в якості засобу комунікації та
джерела інформації (ЗК12).

Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

Особисті і соціальні навички комунікації в усній, письмовій та
графічній формі (ЗК13).
Базові знання усіх способів застосування дисципліни у
професійній діяльності (ЗК14).
Відповідальність за власну роботу і уміння бути
самокритичним щодо цієї роботи (ЗК15).
Знання мов (ЗК16).
Здатність вміло оперувати знаннями і використовувати їх для
створення нових проектних рішень; виявляти основні чинники
впливу на дану архітектурну проблему; знайти і вказати шляхи
вирішення проблеми; запропонувати свої наукові принципи, і
впровадити наукову новизну у вирішенні проблеми створення
архітектурного об’єкта; вміло застосовувати методи наукових
досліджень, які застосовуються в галузі містобудування,
історичного містоутворення, історії архітектури, вміти
висвітлити логічну методологічну послідовність дослідження
об’єктів та застосування різних методів для можливості якомога
повнішого розкриття об’єкта.
Здатність
застосовувати
комп'ютерні
технології
у
проектуванні,
прийоми
та
методи
раціонального
природокористування; кваліфіковано вирішувати технологічні
та економічні питання архітектурного проектування, дизайну та
планування; здатність аналізувати існуючі особливості процесу
урбанізації з метою їх використання в архітектурному
проектуванні (ФК01).
Здатність розпізнавати і використовувати відповідні
архітектурні-дизайнерські теорії, концепції, парадигми і
принципи; виконувати об’ємно-планувальні і конструктивні
вирішення будівель, їхніх структурних частин; приймати
архітектурно-дизайнерське рішення з оздоблення будівлі
(інтер’єр, екстер’єр) в цілому і окремих його частин; фахово
аналізувати твори інтер’єрів архітектури різних періодів,
розкривати їхній зміст і філософію стилю; використовувати
професійні навики в галузі архітектури конструювання та
обладнання інтер’єру; орієнтуватись у процесах проектної
культури; творчо виконувати інтер’єри як житлових, так
громадських будівель; вміти інтерпретувати важливі та
естетично досконалі системи творення гармонійної сучасної
архітектури у нерозривному контексті оточуючого природнього
середовища (ФК02).
Знання методології і організації архітектурного проектування,
вміння аналізувати сучасні концепції та підходи в архітектурі,
містобудуванні та урбаністиці, розплануванні та реконструкції
сільських поселень; використовувати відповідно до об’єкта
проектування сучасні методи прикладних досліджень;
розкривати взаємозв’язки загальнокультурних і урбаністичних
процесів та їх безпосередній вплив на формування
архітектурного
простору
сільських
поселень.
Знання
проектування структурних частин будівель, їх роль і
взаємозв’язок, принципи проектування об’ємно-планувальних і
конструктивних
рішень;
комплексний
творчий
метод
архітектора, який органічно поєднує вирішення проблем

планувальної та об’ємно-просторової композиції, конструкцій,
інженерного обладнання, функціонально-технологічних зв’язків,
організації життєвих процесів, естетики і художньої виразності;
основні вимоги технічної естетики і художнього проектування в
процесі формування архітектурного середовища; закони
кольорових гармоній; проблеми сучасного дизайну(ФК03).
Знання сучасних методів проектування і планування у сфері
архітектури сільських поселень; володіння інформацією щодо
сільського розселення та розміщення продуктивних сил країни,
що передбачається районним плануванням. Оперування
сучасними архітектурно-планувальними методами проектування
при розробці генеральних планів сіл, містечок; вміння втілювати
у розробки планувальних структур сільських поселень сучасні
урбаністичні ідеї та концепції; вміння передбачати вимоги і
потреби які стоять сьогодні перед суспільством при виконанні
проектів забудови сіл (ФК04).
Знання фізичних, хімічних, біологічних, екологічних і
естетичних властивостей природних та антропогенних
компонентів ландшафту; уміння виявляти та обґрунтовувати
композиційно-смислову роль ландшафту при формуванні
поселень чи відкритих просторів міст, сіл та містечок; здатність
проводити комплексну ландшафтну оцінку населеного пункту і
прилеглих до нього територій, визначати цільове використання
елементів ландшафту поселення; розробляти композицію
архітектурно-ландшафтної організації і впорядкування певної
території населеного пункту (житловий квартал, присадибна
ділянка, громадський центр, парк); здатність запроектувати
ландшафтний об’єкт шляхом об’єднання різних елементів
ландшафту в функціональному, художньому, просторовому і
колористичному відношеннях (ФК05).
Знання сучасних тенденцій у застосуванні новітніх матеріалів
та використання нових технологій у дизайні екстер'єрів та
інтер'єрів; фаховий аналіз дизайну архітектурного середовища
щодо застосування нових технологій та матеріалів. Здатність
використовувати інновації у дизайні екстер'єрів та інтер'єрів та
виконувати архітектурно-дизайнерські вирішення з оздоблення
будівель (інтер’єр, екстер’єр) в цілому і окремих його частин;
здатність
підбирати
та
погоджувати
з
суміжними
спеціальностями будівельні конструкції
користуючись
довідковою і новітньою технічною літературою (ФК06).
Здатність вміло оперувати теоретичними знаннями і
використовувати їх для створення нових проектних рішень із
застосуванням іноваційних технологій та методик; знання
тенденцій та особливостей біоморфної архітектури, напрямків
освоєння і використання природних форм і структур у біонічній
урбаністиці; знання особливостей формування і можливості
використання природних форм і структур у дизайні середовища;
вміння використовувати напрямки біодизайну середовища у
практичній діяльності дизайнера, аналізувати і використовувати
природні форми і компоненти ландшафту у проектній практиці;
вміння запропонувати свої наукові принципи і впровадити
наукову новизну у просторовому вирішенні архітектурного
об’єкта (ФК07).

Розуміння технологічних та інженерних проблем сільського
будівництва, пов'язаних з розплануванням сільських поселень та
проектуванням будівель і споруд; знання організаційних
структур проектних та будівельних організацій, основ
управління проектно-будівельною фірмою (ФК08).
Володіння адаптаційними властивостями до умов роботи в
міждисциплінарній команді реального процесу проектування;
володіння методами і засобами використання професійних знань
при узгодженні архітектурно-містобудівної документації
(ФК09).
Знання усіх професійних додатків архітектурної дисципліни;
здатність застосовувати знання архітектурно-будівельного
законодавства та державних стандартів України в галузі
архітектури та містобудування (ФК10).
Володіння методами захисту довколишнього середовища;
здатність застосовувати основи екології в підходах до вирішення
практичних
завдань
містобудівного
проектування
і
розпланування сільських поселень; знання стану основних
проблем науки земельного права; сутність земельно-правових
категорій; поняття, зміст та значення земельних правовідносин;
знання особливостей набуття й реалізації права власності та
користування земельними ділянками, регулювання плати за
землю, гарантій реалізації та захисту земельних прав суб’єктів.
Здатність правильно тлумачити та застосовувати положення
нормативно-правових актів, визначаючи при цьому види
правовідносин; використовувати дані науки земельного права
для вирішення професійних завдань; здійснювати юридичний
аналіз обставин для кваліфікації земельних відносин; у межах
економіко-правового механізму землекористування та охорони
земель застосовувати економічні заходи раціонального
землекористування та передбачені законодавством механізми
правового регулювання використання, охорони та відтворення
земельних ресурсів (ФК11).
Здатність використовувати комплексно знання суміжних
дисциплін в реальному архітектурному проектуванні та при
реконструкції і реставрації, загальні методи реставрації та
реставраційного проектування; вміння аналізувати, зіставляти і
порівнювати, періодичність перебудови об’єкту, етапи
побудови споруди, тощо, інтерпретувати вихідну інформацію
для архітектурних та реставраційних рішень, складати
реставраційні завдання та програму реставрації. Володіння
методами моделювання і гармонізації антропогенного
середовища, використання досягнень архітектури, мистецтва та
засобів інформаційних технологій в експериментальному та
реальному
проектуванні,
застосовувати
на
практиці
закономірності організації світла і кольору в предметнопросторовому середовищі. Знання дії світла і кольору в
матеріально-просторовому оточенні, беручи до уваги
філософську уяву про колір, його символіку (ФК12).

Здатність розрізняти ступінь впливу кліматичних, геологічних,
ресурсних та енергетичних чинників на формування об’єктів
містобудування та архітектури; вміння застосовувати риси
регіональної архітектури при проектуванні будівель та споруд;
вміння оцінювати історичний досвід архітектури та
містобудування і використовувати ці знання у творчій
діяльності; розуміння архітектурної спадщини у сучасному
використанні, володіння сучасною законодавчою базою
міжнародного та національного рівня в пам′яткоохоронній
діяльності (ФК13).
Розуміння соціальних і економічних наслідків професійної
діяльності в галузі архітектури, містобудування та планування
сільських поселень, здатність організовувати роботу відповідно
до вимог безпеки життєдіяльності людини й охорони праці;
здатність застосовувати норми діючого законодавства та
державних стандартів України; базові знання про основи
загальної екології, володіння принципами оптимального
природокористування й охорони природи (ФК14).
7- Програмні результати навчання
ПР01. Отримувати професійну інформацію через іноземні джерела, розуміти іншомовні
наукові тексти, реферувати і анотувати необхідні літературні джерела рідною та іноземною
мовами; професійно володіти усним монологічним і діалогічним мовленням у межах
професійної і наукової тематики.
ПР02. Вміння використовувати активні методи навчання, застосовувати методи
педагогічного впливу, запроваджувати результати новітніх наукових досліджень в освітній
процес; логічно розгортати теоретичні поняття в науковій дискусії.
ПР03. Дотримуватися наукової етики у власній науково-дослідній роботі, обирати та
дотримуватися концептуального світоглядного підґрунтя у розробці власного наукового
дослідження, розробляти його структуру.
ПР04. Визначати тематичну та методичну складову дослідження та проектування,
упорядкувати та узагальнити результати попередніх досліджень в аргументації
концептуальних пропозицій щодо об’єкту проектування, володіти методами проведення
сучасних експериментів, чітко і аргументовано доводити до аудиторії фахівців наукову
інформацію та свої висновки.
ПР05. Оцінювати вплив рішень, що приймаються, на навколишнє середовище і соціум,
мати професійну й етичну відповідальність за сталий розвиток суспільства, використовувати
дані наукових досліджень у своєму архітектурному проекті з метою прогнозування та
покращення інфраструктурних ресурсів міського та сільського середовища, створення
сучасних умов життєдіяльності та комфортності середовища.
ПР06. Використовувати принципи функціональної та архітектурно-планувальної
упорядкованості території сільського поселення та його структурних елементів, здатність
слідувати принципам планування вуличної мережі села, систем загального і зовнішнього
транспорту, здатність підготувати, обробляти, інтерпретувати і представляти інформацію,
використовуючи відповідні якісні і кількісні методи.
ПР07. Обізнаність в питаннях і темах сучасних архітектурних дискусій, здатність
розпізнавати і використовувати відповідні архітектурні теорії, концепції, парадигми і
принципи.
ПР08. Визначати та класифікувати чинники архітектурно-містобудівного законодавства
щодо напрямків проектування й реконструкції архітектурних та містобудівних об'єктів,
розпланування сільських поселень, здатність інтегрувати правову інформацію у практику
містобудівної та архітектурної діяльності.

ПР09. Володіти методами структурного аналізу та ступеневою класифікацією щодо
об'єкту проектування; застосувати знання, щодо аналізу ресурсів розвитку сільських
територій, аналізувати існуючі особливості процесу урбанізації з метою їх використання в
архітектурно-містобудівному проектуванні.
ПР10. Визначати концепцію формування об’єкту на підставі побудови аналітичної моделі
функціональних зав’язків та містобудівного обґрунтування, аналізувати сучасний досвід
проектування архітектурних об’єктів в умовах визначення факторів впливу ситуації
проектування на формування морфологічної моделі об’єкту, розробляти алгоритм
композиційного моделювання об’єкту в умовах визначення принципів просторового
формоутворення.
ПР11. На основі розуміння філософських, естетичних та художніх концепцій у творах
сучасної архітектури, застосовувати принципи та засоби композиційного моделювання
архітектурної форми та простору, вміти обирати формотворчу одиницю та знаходити її місце
у загальній системі зв’язків на основі розуміння алгоритму формування архітектурного
середовища.
ПР12. Застосовувати методи та засоби архітектурно-дизайнерського проектування та
ергономіки щодо об’єктів предметно-просторового середовища, знання фізичних проблем і
технологій функціонування будівель та споруд для забезпечення комфортних умов і захисту
внутрішнього простору від негативних впливів, здатність прогнозувати рівень впливів
соціальних, екологічних, естетичних чинників на середовище, що проектується.
ПР1З. Застосовувати методи діагностики та експертної оцінки історичних об'єктів
архітектури в умовах реконструкції та експлуатації будівель та споруд, розпізнавати фактори
ризику стану історичних будівель і споруд, аналізувати зміни планувальник та
конструктивних рішень будівель і споруд за допомогою відповідних засобів посилення,
розрахунку та технології виконання елементів, що підлягають реконструкції.
ПР14. Знати структуру національних органів управління з охорони об’єктів культурної
спадщини, правової, законодавчої та нормативної бази, сучасних концепцій збереження
нерухомої культурної спадщини та сучасного досвіду регенерації, реставрації та
використання пам'яток архітектури та містобудування; володіти методичними основами
дослідження та реставрації пам'яток архітектури та містобудування.
ПР15. Знати організаційні форми включення громадськості в процеси обговорення та
прийняття рішень по об'єктах архітектури, містобудування, реконструкції архітектурного
середовища сільських територій; володіти методами організації науково-проектних робіт за
програмами участі населення; інтегрувати прогресивний досвід організації архітектурного
проектування у роботі з замовником.
ПР16. Використовувати знання щодо матеріальних та духовних потреб соціальної
спільноти та окремих замовників, аналізувати межі дії будівельних норм та правил при
проектуванні архітектурно-містобудівних об'єктів, враховувати ментальні особливості
представників соціуму при створенні завдання на розробку архітектурно-містобудівної
документації.
ПР17. Застосувати знання щодо збереження природних ресурсів у практиці
архітектурного проектування, аналізувати умови екологічності будівель і споруд;
застосувати теоретичні положення і методологію збереження та розвитку рекреаційних
територій, упорядкувати співвідношення споруд і відкритих просторів з людськими
потребами і масштабами.
ПР18. Застосовувати в архітектурно-проектній діяльності необхідні заходи та засоби
захисту від дії небезпечних, шкідливих і вражаючих факторів, запобігати виникненню
надзвичайних ситуацій, що виникають в разі недотримання державних стандартів в галузі
архітектури та містобудування.

ПР19. Володіти навичками роботи з комп'ютером та сучасним програмним забезпеченням
для вирішення практичних завдань реального проектування, аналізувати структуру проектної
фірми та рівні організації процесу реального проектування, розробляти проектні рішення в
умовах реального процесу проектування.
ПР20. Володіти методикою підготовки та проведення навчальних занять в відповідній
предметній області вищої школи з застосуванням тематики магістерського дослідження,
визначати актуальні питання освітньої програми або маґістерського дослідження щодо
змісту науково-проектної концепції та її апробації у проектуванні.
8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення
95 % професорсько-викладацького складу, задіяного до
викладання професійно-орієнтованих дисциплін, зі спеціальності
191 «Архітектура та містобудування» мають наукові ступені за
спеціальністю та суміжними спеціальностями.
Матеріально-технічне
Використання сучасних прикладних програм: програмний
забезпечення
комплекс для розрахунку конструктивних елементів: SCAD;
програми для графічного проектування: AutoCAD, ArchiCAD;
програми для математичного моделювання процесів в галузі:
MathCad, Маple.
Інформаційне та
Використання
віртуального
навчального
середовища
навчально-методичне
Львівського національного аграрного
університету та
забезпечення
авторських розробок професорсько-викладацького складу.
9 - Академічна мобільність
Національна кредитна
На
основі
двосторонніх
договорів між
Львівським
мобільність
національним аграрним університетом та
університетами
України.
Міжнародна кредитна
На
основі
двосторонніх
договорів між
Львівським
мобільність
національним аграрним університетом та
навчальними
закладами країн-партнерів
Навчання іноземних
Можливе, після вивчення курсу української мови
здобувачів вищої освіти

2.
Перелік компонентів
освітньо-професійної/наукової
«Архітектура та містобудування» та їх логічна послідовність

програми

2.1. Перелік компонентів ОП

Код н/д
1
ОКЗ 1

Компоненти освітньої програми (навчальні
Кількість
Форма
дисципліни, курсові проекти/курсові роботи,
кредитів підсумкового
практики, кваліфікаційна робота)
контролю
2
3
4
Обов’язкові компоненти загальної підготовки ОП
Охорона праці в галузі та цивільний захист
4
залік

ОКП 1

Вибіркові компоненти загальної підготовки ОП
Дисципліни загальноуніверситетського вибору:
Земельне право
Енергоощадність будівель і споруд
4
Практика математичного моделювання явищ
та процесів
Обов’язкові компоненти професійної підготовки ОП
Проблеми реконструкції та реставрації
4

ОКП 2

Дизайн архітектурного середовища міських та
сільських поселень

4

екзамен

ОКП 3

Комплексне дослідження архітектурного об'єкту

4

залік

ОКП 4

Інновації в архітектурі

4

екзамен

ОКП 5

Ландшафтна архітектура

4

екзамен

ОКП 6

Середовищний біодизайн

4

екзамен

ОКП 7

Світло і колір в інтер'єрі та містобудування

4

екзамен

ВБ 1.1

Вибіркові компоненти професійної підготовки ОП
Вибірковий блок А
Архітектурне проектування
8

екзамен

ВБ 1.2

Регіональна архітектура і мистецтво

4

екзамен

ВБ 1.3

Тенденції і доктрини сучасної архітектури

4

екзамен

ВБ 1.4

Містобудівельні аспекти аграрних територій

4

екзамен

ВБ 2.1

Вибірковий блок Б
Архітектурно-дизайнерське проектування

8

екзамен

ВБ 2.2

Конструювання та обладнання інтер'єру

4

екзамен

ВБ 2.3

Інноваційні
середовищі

4

екзамен

ВКЗ 1
ВКЗ 2
ВКЗ 3

засади

дизайну

в

архітектурному

залік

залік

Код н/д
1
ВБ 2.4

Компоненти освітньої програми (навчальні
Кількість
Форма
дисципліни, курсові проекти/курсові роботи,
кредитів підсумкового
практики, кваліфікаційна робота)
контролю
2
3
4
Сучасні
концепції
дизайну
архітектурно4
екзамен
просторового середовища
Курсові проекти вибіркові
Блок А
КП "Проектування туристично-рекреаційного
закладу"

2

проект

ВБ 3.2

КП "Проектування будинку з елементами
регіональної архітектури"

2

проект

ВБ 3.3

КП "Проект громадського центру сільських
поселень"

2

проект

ВБ 3.4

КП "Проект підприємств торгівлі та громадського
харчування"

2

проект

Блок Б
КП "Дизайн архітектурного середовища туристичнорекреаційного закладу"

2

проект

ВБ 4.2

КП "Конструювання та обладнання інтер'єру
громадських будівель"

2

проект

ВБ 4.3

КП "Дизайн архітектурного середовища
громадського центру сільських поселень"

2

проект

ВБ 4.4

КП "Дизайн архітектурного середовища підприємств
торгівлі та громадського харчування"

2

проект

ВБ 3.1

ВБ 4.1

Практики
Науково-дослідна практика

12
Атестація

Кваліфікаційний екзамен
Дипломна робота
Загальний обсяг компонент загальної підготовки:
Загальний обсяг компонент професійної підготовки:
Загальний обсяг обов’язкових компонент:
Загальний обсяг вибіркових компонент:
у тому числі за вибором студентів:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
«АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»

2
12
8
64
32
32
28
90

2.2. Структурно-логічна схема ОП «Архітектура та містобудування»

ОКП-2

ОКП-3

ОКП-4

ОКП-5

ОКП-6

ОКП-1

ОКП-7
ОКЗ-1

ВКЗ-1,2,3

ВБ-1.1
ВБ-1.2
ВБ-1.3
ВБ-1.4

ВБ-2.1

ВБ-3.1

ВБ-4.1

ВБ-3.3

ВБ-4.3

ВБ-3.4

ВБ-4.4

ВБ-3.2

ВБ-4.2

Науково-дослідна
практика
Кваліфікаційний
екзамен
Дипломна
робота

ВБ-2.2
ВБ-2.3
ВБ-2.4

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація

випускників

освітньої

програми

«Архітектура

та

містобудування» спеціальності № 191 "Архітектура та містобудування"
проводиться у формі здачі кваліфікаційного екзамену, захисту дипломної
роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про
присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр з
архітектури

та містобудування за спеціалізаціями: архітектура будівель та

споруд, дизайн архітектурного середовища.
Захист дипломної роботи здійснюється відкрито і публічно.

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам
освітньої програми «Архітектура та містобудування»
ОКЗ1

ВКЗ1

ВКЗ2

ВКЗ3

ОКП1 ОКП2 ОКП3 ОКП4 ОКП5 ОКП6 ОКП7

+

ЗК01
ЗК02

+

+

+
+

ЗК03

+

ЗК04
ЗК05

+

ЗК06

+

ЗК07

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЗК10

+

+

+

+

+

ЗК12

+

+

ЗК13

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

ЗК11

ЗК16

+

+

ЗК09

ЗК15

+

+

+

+

ЗК08

ЗК14

+

+

ВБ1.1/ ВБ1.2/ ВБ1.3/ ВБ1.4/
2.1
2.2
2.3
2.4
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

ОКЗ 1 ВКЗ 1 ВКЗ 2 ВКЗ 3 ОКП1 ОКП2 ОКП3 ОКП4 ОКП5 ОКП6 ОКП7

+

ФК01

+

+

ФК02

+

ФК03

+

+

+

+

+

+

+

+
+

ФК06

+

+

ФК10

+

ФК11

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

ФК13

+

+

+

+
+

ФК12

+

+

+
+

+
+

+

+

+

ФК09

+

+

+
+

ФК07

+

+

+

ФК05

ФК14

+

+
+

ФК04

ФК08

+

ВБ1.1/ ВБ1.2/ ВБ1.3/ ВБ1.4/
2.1
2.2
2.3
2.4
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

ПР01
ПР02
ПР03
ПР04
ПР05
ПР06
ПР07
ПР08
ПР09
ПР10
ПР11
ПР12
ПР13
ПР14
ПР15
ПР16
ПР17
ПР18
ПР19
ПР20

1. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньої програми «Архітектура та містобудування»
ВБ1.1/ ВБ1.2/ ВБ1.3/ ВБ1.4/
ОКЗ 1 ВКЗ 1 ВКЗ 2 ВКЗ 3 ОКП1 ОКП2 ОКП3 ОКП4 ОКП5 ОКП6 ОКП7
2.1
2.2
2.3
2.4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

