
ПРОТОКОЛ № 1 

 

засідання кафедри „Дизайн”  

від 30.08.2022 

 
Голова – Рижова І.С. 
Секретар – Гавронський В.П. 
 

Були присутніми:  
Рижова І.С., Захарова С.О., Павлюк О.Ю., Демиденко О.І., Гавронський В.П., Дуднік М.Г., 

Бобровський І.В., Потапенко А.М., Пантус Н.М., Єншуєва Т.В., Уманець О.Л., Северін К.В., Кузьменко 
А.О., Подвойська В.І., Криворучко Ю.І., Русанова І.В., Зубричкв О.С. 

Запрошені особи: 

Лукашев Ю.В., Романов Д.Ю., Захаров Г.І., Лазутін О.М. 

 

Порядок денний: 

1. Готовність кафедри до нового 2022-2023 н.р., про підготовку до акредитації бакалаврів 

спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», магістратури спеціальності 022 

«Дизайн». Призначення кураторів першого курсу. 

2. Затвердження ОПП бакалаврів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» та 

магістрів спеціальності 022 «Дизайн». 

3. Затвердження розроблених та оновлених робочих програм, силабусів та методичних 

вказівок. 

4. Затвердження переліку вибіркових дисциплін ОПП підготовки студентів за 

спеціальностями 191 «Архітектура та містобудування» 022 «Дизайн»  на 2022-2023 

навчальний рік. 

5. Різне 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Рижова І.С. – Вітаю всіх з початком нового навчального року. У зв’язку з акредитацією 

двох спеціальностей, перед кафедрою стоять складні і об’ємні завдання. Необхідно вчасно 

підготувати та внести необхідні зміни в НМКД всіх дисциплін освітньо-професійних програм. 

Оновити освітні програми, робочі програми та силабуси всіх дисциплін на сайті кафедри. 

Затвердити та підготувати до випуску оновлені методичні вказівки з усіх дисциплін. Також, 

необхідно підготувати до акредитації оновлені освітньо-професійні програми бакалаврів 

спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», магістратури спеціальності 022 

«Дизайн». 

Необхідно оновити двосторонні договори про співпрацю з напрямків 191 «Архітектура 

та містобудування», 022 «Дизайн».  

Враховуючи сучасний стан у країні пропоную переддипломну практику магістрів 

спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», магістрів спеціальності 022 «Дизайн» 

дозволити проходити онлайн на кафедрі «Дизайн».  

І останнє питання - треба призначили кураторів груп першого курсу. 

ухвалили: 

− підготувати та внести необхідні зміни в НМКД всіх дисциплін освітніх програм до 

30.09.2022 р. 

− оновити освітні програми, робочі програми та силабуси всіх дисциплін на сайті 

кафедри. Відповідальна – Потапенко А.М. 

− оновити двосторонні договори про співпрацю з напрямків 191 «Архітектура та 

містобудування», 022 «Дизайн». Термін виконання 08.09. Відповідальні Пантус Н.М., Дуднік М.Г., 

Северін К.В., Захарова С.А., Пасічна Т.О. Термін виконання 08.09.   

− до 15.09 надати ОПП за спеціалізаціями. Відповідальні: 



Промдизайн –Дуднік М.Г., Гавронський В.П. 

Дизайн середовища – Бобровський І.В., Пасічна Т.О. 

Графічний дизайн – Рижова І.С., Северін К.В. 

Архитектура та містобудування – Рижова І.С., Захарова С.А. 

- Призначити кураторів груп першого курсу:  
БАД – 511- Дуднік М.Г. 
БАД – 521, 521сп - Пасічна Т.О.; 
БАД – 531, 531сп - Северін К.В.; 
БАД – 811, 811сп - Павлюк О.Ю. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Рижова І.С. – про затвердження змін в ОПП бакалаврів спеціальності 191, та магістрів 

спеціальності  022, запропонованих стейкхолдерами.   

ухвалили: 

 Затвердити зміни в ОПП бакалаврів спеціальності 191 «Архітектура та 

містобудування» та магістрів спеціальності 022 «Дизайн». Термін виконання підготовки ОПП 

за спеціальностями та спеціалізаціями – 15.09.2022.    

Зі спеціальності «Дизайн» затвердити внесення в навчальний план дисциплін:  

«Філософія дизайну»,  

«Теорія та методологія дизайну». 

Зі спеціальності «Архітектура та містобудування» затвердити внесення в навчальний 

план дисциплін вибіркового циклу з метою розширення компетентностей випускників:  

1. Дисципліна 01 з вибіркового переліку / Дисципліна з кафедрального переліку:  

Основи комп'ютерної графіки/ Основи автоматизованого проєктування в архітектурі/ 

Комп'ютерні технології в архітектурі 

2. Дисципліна 03 з вибіркового переліку / Дисципліна з кафедрального переліку:  

 Дизайн інтер'єрів громадських будівель/Методи та методики проєктування внутрішнього 

простору об’єктів міського середовища/Проєктування ергономічного простору приміщень . 

  

3. СЛУХАЛИ: 

Рижова І.С. – Затвердження розроблених та оновлених робочих програм, силабусів та 

методичних вказівок. 
 ухвалили: 

Затвердити розроблені та оновлені робочі програми, силабуси та методичні вказівки, 

внести змінені НМКД у системі MOODLE. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Рижова І.С. Про затвердження вибіркових дисциплін на 2022-2023 н.р. 

ухвалили: 

Затвердити вибіркові дисципліни ОПП підготовки студентів за спеціальностями 191 

«Архітектура та містобудування» 022 «Дизайн» на 2022-2023 навчальний рік відповідно до 

онлайн письмового анкетування студентів. 

 

 

Голова                                                                              Рижова І.С. 

 

Секретар                                                                          Гавронський В.П. 


