
ЗОВНІШНЯ РЕЦЕНЗІЯ 

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 ХДАДМ 

Освітньо-професійна програма «Архітектурно-ландшафтне середовище» 
спеціальності 191 Архітектура та містобудування з галузі знань 19 Архітектура та 
будівництво представлена Харківською державною академією дизайну і мистецтв та 
розроблена за урахуванням Стандарту спеціальності, затвердженому та введеному в дію 
наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2020 р. № 808. 

Рецензована освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 
191 «Архітектура та містобудування» враховує усі вимоги до рівня підготовки фахівця 
першого (бакалаврського рівня), якості засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичних 
і практичних знань і вмінь. Послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг 
обов’язкових та вибіркових дисциплін відповідають Структурно-логічній схемі 
підготовки здобувачів вищої освіти за  спеціальністю 191 «Архітектура та 
містобудування» і покликані сприяти усебічному розвитку особистості здобувача. 

Реалізація ОПП ««Архітектурно-ландшафтне середовище» дозволяє забезпечити 
досягнення передбачених програмних результатів навчання та набути здобувачами вищої 
освіти програмних компетентностей зазначеної спеціальності, що є необхідними для 
успішної професійної роботи при працевлаштуванні та подальшому навчанні у 
магістратурі (при бажанні). 

Програмою окреслено коло завдань, що відповідають динамічним процесам у 
професійної діяльності фахівця у галузі архітектури та містобудування. Так, завдання з 
«Основ архітектурного проєктування» та «Архітектурного проєктування» опрацьовують 
архітектурні та містобудівні теми, що наразі є актуальними. Такими чином, цілі та 
завдання даної ОПП, викладені у її тексті, визначені з урахуванням сучасних вимог ринку 
праці. 

Разом з тим ОПП надає достатню кількість підготовки з конструктивно-технічних 
фахових дисциплін, які формують у здобувачів вищої освіти необхідні знання по 
розумінню роботи будівельних конструкцій житлових та громадських будівель, і 
одночасно сприяють удосконаленню  їхнього просторового мислення. Тому призначені 
такі дисципліни ОПП як «Основи теорії споруд», «Архітектурні конструкції», 
«Конструктивні системи», «Конструювання малих архітектурних форм», 
«Матеріалознавство», «Новітні конструкції і матеріали», «Конструювання водних об`єктів 
в ландшафті». 

Виявляється цілком логічним, що в ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище», 
розробленій у Харківській державній академії дизайну і мистецтв досить велике значення 
надається й художній підготовці здобувачів, дисциплінам, які розвивають творчі художні 
здібності, просторове мислення та художній смак майбутніх архітекторів. Це такі 



дисципліни художнього спрямування, як: «Рисунок», «Академічний рисунок», 
«Макетування об'ємних та просторових форм», «Кольорознавство», «Художня організація 
простору», «Живопис», «Скульптура», «Архітектурний скетчинг». 

До безперечних переваг освітньо-професійної програми «Архітектурно-ландшафтне 
середовище» слід віднести наповнення гуманітарного блоку за вільним вибором 
дисциплінами, що формують світогляд сучасної людини, розвивають її «soft skills» та 
сприяють впевненому подальшому розвитку баклаврів, надають можливості успішної 
творчої діяльності та улаштуванню в соціумі, у тому числі на міжнародному рівні. Це такі 
дисципліни як «Мовленневі комунікації», «Основи міжкультурного ділового спілкування 
англійською», «Риторика та ораторська майстерність», «Брендинг і маркетингові 
технології», «Психологія творчості». 

  Виходячи з вищезазначеного, можна сказати, що надана рецензована освітньо-
професійна програма «Архітектурно-ландшафтне середовище», яка  була розроблена 
робочою групою кафедри архітектури Харківської державної академії дизайну і мистецтв,  
відповідає сучасному рівню розвитку архітектурної науки і практики, заслуговує бути 
рекомендованою до використання для підготовки фахівців за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», галузь знань 
19 «Архітектура та будівництво». 
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