
РЕЦЕНЗІЯ -ВІДГУК 

на освітню програму 

«Архітектура та містобудування» 

спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» 

галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

 

Одним із принципів сучасної освітньої діяльності є інтеграція з ринком праці. 

Динаміка розвитку галузі 19 «Архітектура та будівництво» викликає необхідність у 

фахівцях специфічних напрямків діяльності i на перше місце у цьому переліку виходить 

необхідність підготовки архітекторів-містобудівників. Нові вимоги до сучасних проектів 

потребують раціональних містобудівних та об’ємно-планувальних рішень, пов’язаних з 

економічними витратами будівельних матеріалів, трудовими витратами за терміном 

будівництва. Невід’ємною складовою проекту та збудованого об’єкту є естетичність, як 

зовнішня так i внутрішня, екологічність та енергоефективність. Замовники бажають бачити   

архітектурні об’єкти надійними, дешевими, довговічними, міцними та сучасними. Освітньо-

професійні програми підготовки архітекторів повинні забезпечувати підготовку фахівців, 

здатних реалізувати потребу в таких фахівцях. 

Статтею 39 Закону «Про освіту» передбачено право роботодавців розробляти 

професійні стандарти (вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для 

формування професійних кваліфікацій).  

Розглядаючи професійну мотивацію працівників в галузі 19 «Архітектура та 

будівництво», варто усвідомлювати, що йдеться не лише про сукупність особливих 

природних рис, світогляд людини та її духовний розвиток, а про складову професіоналізму 

— здатність людини опанувати професію архітектора-проектувальника та бути ним 

фактично, а й усвідомлювати суспільне значення i вагомість своєї роботи для підвищення 

рівня конкурентоспроможності будівельної галузі України. 

Освітньо-професійна програма «Архітектура та містобудування» зі спеціальності 191 

Архітектура та містобудування галузі знань 19 Архітектура та будівництво, розроблена 

колективом висококваліфікованих і досвідчених науково-педагогічних працівників, котрі 

мають наукові ступені та вчені звання та спрямована на студентоцентроване навчання, 

самонавчання, електронне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання шляхом 

проведення практик i виконання робіт у галузі архітектури та містобудування, має чітко 

сформульовані цілі та очікувані результати, обґрунтування необхідності її запровадження, 

відповідає потребам i запитам здобувачів вищої освіти, враховує потреби стейкхолдерів. 

Програма сприяє реалізації місії та стратегії Національного університету «Запорізька 

політехніка». 

У документах відображено перспективні пріоритетні напрями реалізації освітньої 

програми з урахуванням динаміки змін ринку освітніх послуг, потреб  абітурієнтів, ринку 

праці. В освітній програмі подано компоненти для підготовки до професійної діяльності, 

що розвивають ключові компетентності, інтелектуальні та академічні навички, 

відображають вимоги суспільства та ринку праці. Фахові компетентності мають 

практичний зміст i можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх 

архітекторів. 

Кваліфікаційний профіль випускника програми відповідає потребам ринку праці. До 

розроблення програми було залучено роботодавців. Передбачені програмою компетентності 

відповідають Національній рамці кваліфікацій. 

Структура освітньо-професійної програми дає змогу здобувачу освіти досягти 



передбачених програмою цілей та здобути відповідний ступінь вищої освіти в межах 

запланованого часу.  

Програма передбачає обґрунтоване поєднання аудиторних годин із самостійною 

роботою здобувача освіти. Структура програми передбачає здобувачеві можливість отримати 

індивідуальний набір знань шляхом продуманої частини вибіркових курсів. 

Навчальний план підготовки бакалаврів освітньої програми «Архітектура та 

містобудування» повністю відповідає завданням освітньої програми. Перелік та обсяг 

нормативних і вибіркових дисциплін відповідають структурно-логічній схемі підготовки 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» і покликані 

сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам потенційних 

роботодавців (стейкхолдерів). 

Таким чином, дана програма в повній мірі відповідає сучасним вимогам до підготовки 

фахівців за першим рівнем вищої освіти, ступенем «бакалавр» за освітньою програмою 

«Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» в 

Національному університеті «Запорізька політехніка».  
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