
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 

на освітньо-професійну програму «Архітектурно-ландшафтне середовище» 
з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», галузь знань 19 
«Архітектура та будівництво», розроблену робочою групою кафедри 

архітектури Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 

 

В представленій освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів за 
спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» у Харківській державній 
академії дизайну і мистецтв розкриті усі вимоги до рівня підготовки фахівця, 
якості засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичних і практичних знань і 
вмінь, окреслено коло завдань професійної діяльності фахівця у галузі 
архітектури та містобудування. 

Цілі та завдання даної освітньої програми, викладені у її тексті, визначені з 
урахуванням сучасних вимог ринку праці. Загальні та професійні компетенції 
відповідають Стандарту спеціальності, затвердженому та введеному в дію 
наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2020 р. № 808. Вони 
включають всі необхідні компоненти, які дозволяють випускникам закладу вищої 
освіти успішно працевлаштовуватися за даною спеціальністю. 

Послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг нормативних та 
вибіркових компонентів освітньої програми відповідають структурно-логічній 
схемі  підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та 
містобудування» та сприяють забезпеченню відповідності програмних 
результатів навчання вимогам потенційних роботодавців. 

Такий підхід з одного боку формує у здобувачів вищої освіти необхідні 
знання по розумінню роботи будівельних конструкцій житлових та громадських 
будівель, в той же час формує широкий спектр можливостей для реалізації 
їхнього просторового мислення.  

До конструктивно-технічних фахових дисциплін ОПП відносяться: 
«Архітектурні конструкції», «Основи теорії споруд», «Конструктивні системи», 
«Конструювання малих архітектурних форм», «Новітні конструкції і матеріали», 
«Конструювання водних об`єктів в ландшафті» та «Основи теорії споруд». 



Дисципліни художнього спрямування, що включені до ОПП 
«Архітектурно-ландшафтне середовище» та розвивають просторове мислення 
художній смак, наступні: «Макетування об'ємних та просторових форм», 
«Кольорознавство», «Художня організація простору», «Живопис», 
«Скульптура», «Архітектурний скетчинг». 

Надана освітня програма сприяє всебічному творчому розвитку 
особистості, надаючи здобувачам можливість подальшого фахового розвитку у 
всіх сферах архітектурної діяльності. Це проявлено у системному і логічному 
поєднанні надзвичайно важливих для майбутнього фахівця у галузі архітектури 
та містобудування дисциплін, пов’язаних з архітектурно-будівельним 
конструюванням, з низкою дисциплін, призначених для розвитку художньої-
образної та просторової креативності здобувачів. 

Варто зазначити, що по структурі та змісту ОПП «Архітектурно-
ландшафтне середовище» складена послідовно і логічно. Її реалізація сприяє 
успішній підготовці висококваліфікованих фахівців, які необхідні для ринку 
праці в Україні, особливо на сучасному етапі розвитку нашої країни, коли 
затребуваність фахівців цієї галузі у найближчі роки зросте багаторазово.  

Таким чином, Програма «Архітектурно-ландшафтне середовище» з 
підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за 
спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», галузь знань 19 
«Архітектура та будівництво», яка розроблена робочою групою кафедри 
архітектури Харківської державної академії дизайну і мистецтв, заслуговує 
позитивного відгуку. 
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