
ЗВІТ 
декана факультету архітектури, будівництва та декоративно-

прикладного мистецтва за 2020 рік 
 

1. Загальна інформація 
 
У 2020 році вступна кампанія була менш вдалою, чим у попередні роки 

(таблиця 1). На три спеціальності факультету було зараховано 168 студентів, 
на 20- менше, ніж у 2019. Водночас, контингент студентів денної форми нав-
чання на трьох спеціальностях дещо зріс – з 390 осіб 406, при цьому, дещо 
збільшилась кількість бакалаврів  на 20 осіб, проте зменшилась на стільки ж 
кількість магістрів. У порівнянні з 2019 роком контингент студентів факуль-
тету зріс на 5 осіб.  

Наразі контингент студентів на факультеті налічує 463 особи, в тому 
числі, 409 студентів денної форми (в т.ч. 19 іноземних студентів) та 54 сту-
дентів заочної форми, зокрема:  

на кафедрі архітектури та збереження об`єктів Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО та кафедрі містобудування та урбаністики за освітньо-
професійною програмою "Архітектура будівель і споруд" зі спеціальності 
191 Архітектура та містобудування  (освітні рівні: бакалавр, очна та заоч-
на форми  навчання; магістр, очна форма навчання) навчаються 226 студентів 
(91 – держбюджет та 135 – спецкошти); 

на кафедрі будівництва за освітньо-професійною та освітньо-науковою 
програмами "Промислове та цивільне будівництво" зі спеціальності 
192 Будівництво та цивільна інженерія  (освітні рівні: бакалавр, магістр, 
очна та заочна форма навчання) навчаються 158 студентів (денна форма – 
123 (96 держбюджет, 27 – спецкошти), заочна форма – 35);  

на кафедрі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва за 
освітньо-професійною програмою "Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація" зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація  (освітні рівні: бакалавр, магістр, оч-
на та заочна форми навчання) навчаються 79 студентів (денна форма - 60 (37 
– держбюджет, 23 – спецкошти), заочна форма – 19) . 

На факультеті навчаються 19 іноземних студентів, зокрема: на кафедрі 
ДПОМ – 5, в т.ч. 4 магістри (з Китаю); на кафедрі будівництва – 8 бакалаврів 
(з Єгипту) та 1 магістр з Німеччини; на кафедрі архітектури та містобудуван-
ня  - 5 (з Алжиру, Єгипту та Афганістану).  

1.2. Навчальний процес за освітньо-професійними та освітньо-
науковими програмами забезпечують професори, доктори архітектури, 
мистецтвознавства, технічних та фізико-математичних наук, доценти, 
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кандидати архітектури, технічних та фізико-математичних наук, а також 
Заслужені архітектори та художники України, асистенти.  

1.3. У в рамках компоненту «Професійні кваліфікації» проєкту «Рефор-
ми у сфері енергоефективності в Україні», який фінансується  Німецьким то-
вариством міжнародного співробітництва (GIZ GmbH) за дорученням Уряду 
Німеччини, на факультеті утворено Енерго-інноваційного ХАБу.  

Положення про Енергохаб затверджено Вченою радою університету 
(протокол № 7 від 31.08.2020 року) та наказом ректора (№221 від 2.09.2020). 

Координація, організаційне та інформаційне забезпечення Енерго-інно-
ваційного ХАБу здійснюється організаційним центром з енергоефективності 
на факультеті архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистец-
тва (ФАБДПМ)  (http://arhibud.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/03EnergyHUB) 

1.4. За кошти університету та гранту GIZ факультет значно покращив 
свою матеріально-технічну базу і наразі володіє  вагомим аудиторним та ла-
бораторним фондом для атестації навчально-науково-дослідної лабораторії 
«діагностика будівельних матеріалів та конструкцій». Положення про таку 
ННД лабораторію затверджено Вченою радою університету (протокол №8 
від 28.09.2020 року). 

1.5. Завідувачці кафедри архітектури та збереження об`єктів Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО доктору архітектури Коротун І.В. указом Президе-
нта України присвоєно звання «Заслужений архітектор України» 

 
2. Акредитаційна діяльність. 

2.1. Проведена успішна акредитація спеціальності 192 Будівництво та 
цивільна інженерія на освітньою програмою «Будівництво та цивільна інже-
нерія» за першим рівнем вищої освіти "бакалавр" 

2.2. Здійснена підготовка акредитаційних матеріалів (самоаналізу) для 
акредитаційної експертизи в НАЗЯО у 2021 році: 

2.2.1. Освітньої програми "Архітектура та містобудування" (в рамках 
спеціальності 191 "Архітектура та містобудування") підготовки фахівців за 1- 
рівнем вищої освіти "бакалавр" (кафедра містобудування та урбаністики).  

2.2.2. Освітньо-наукової та освітньо-професійної програм "Архітектура 
та містобудування" (в рамках спеціальності 191 "Архітектура та містобуду-
вання") підготовки фахівців за 2-м рівнем вищої освіти "магістр" (кафедра 
архітектури та збереження об’єктів спадщини ЮНЕСКО).  

2.3. Ліцензування діяльності (червень 2021 року) за 3-м рівнем вищої 
освіти "доктор філософії" за освітньо-науковою програмою "Архітектура та 
містобудування"   
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2.4. Проведено ряд організаційних заходів щодо запровадження нових 
освітніх спеціалізацій у рамках існуючих освітньо-професійних та освітньо-
наукових програм, зокрема: 

2.4.1 В рамках проєктів ERAZMUS+ (з Університетом прикладних наук 
(м.Любек, Німеччина) та Бранденбурського університету технологій 
(м.Котбус, Німеччина)) та GIZ ("Інтегрований розвиток міст в Україні") про-
ведено низка воркшопів по запровадженню нової освітньої спеціалізації "Мі-
стобудування та планування") у рамках освітньо-професійної та освітньо-
наукових програм "Архітектура та містобудування") 

2.4.2 Спеціалізації у сфері дорожнього будівництва (в рамках освітньо-
професійної та освітньо-наукових програм "Будівництво та цивільна інжене-
рія") (на основі меморандуму про співпрацю ЧНУ та Укравтодору):  

Проектно вишукувальні роботи;  
Інженери технічного нагляду; 
Аудит безпеки дорожнього руху;  
Транспортне моделювання та організація діяльності балансоутриму-

вача автомобільних доріг (державна служба).  
2.4.3. Спеціалізацію "Реставрація творів мистецтва" в рамках освіт-

ньо-професійної програми "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація". 

2.5. В рамках проєкту GIZ та компоненти "Професійної кваліфікації" 
проєкту "Реформи у сфері енергоефективності в Україні") здійснено напов-
нення новим змістом взаємовигідної ступеневої освітньої діяльності в рамках 
утворених з факультетом навчальних комплексів з Чернівецьким фаховим 
політехнічним коледжем, Чернівецьким вищим училищем радіоелектроніки, 
Чернівецьким будівельним професійним училищем, Вижницьким фаховим 
коледжем мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка. 

 
3. Наукова робота. Підготовка кадрів. 

3.1. Співробітниками факультету опубліковано понад 25 наукових 
праць у фахових виданнях та представлено 30 наукових докладів та українсь-
ких та міжнародних конференціях. 

3.2. Узгоджено наукові теми випускових кафедр факультету та можливі 
перспективні наукові напрямки їх діяльності. Зокрема: 

кафедра будівництва: "Розробка та реалізація методів: дослідження фі-
зико-хімічних процесів, які впливають на формування структури сумішей 
надвисокої міцності та щільності; цифрових 3-D технологій у будівництві; 
підвищення функціональної надійності споруд транспортування води; плану-
вання організаційно-технологічних параметрів бетонування в зимових умо-
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вах; діагностики будівельних матеріалів і конструкцій; управління іннова-
ційним розвитком будівельних підприємств". 
Науковий керівник: Новіков Сергій Миколайович, д. фіз.-мат. н., доцент, за-
відувач кафедрою.  

Термін виконання 2020-2024  
Кафедра архітектури та збереження об’єктів спадщини ЮНЕСКО:  

"Наукові дослідження та організація збереження об`єктів культурної спад-
щини Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО". 

Науковий керівник: Коротун Ірина Вадимівна, д. архітектури, доцент, 
завідувач кафедрою. 

Термін виконання 2020-2024.  
Кафедра містобудування та урбаністики: "Сучасні підходи в місто-

будуванні і застосування їх до оригінальної спадщини Буковини: проблеми 
реконструкції історично складених територій і цінної міської забудови; еко-
логічні та соціологічні аспекти містобудування; енергоефективність в архіте-
ктурі; інформаційні 3D цифрові технології в архітектурі" 

Науковий керівник: Хілько Ігор Олегович, к. пед наук, доцент, завіду-
вач кафедрою. 

Термін виконання 2020-2024.  
Кафедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва: 

"Теоретико-методологічний та практико-орієнтований підхід у підготовці 
майбутніх фахівців у галузі декоративно-прикладного мистецтва". 

Науковий керівник: Курик Дмитро Миколайович, Заслужений майстер 
народної творчості України, доцент, завідувач кафедрою. 

Термін виконання 2020-2024.  
 
3.3. На сьогодні на кафедрі будівництва уже підготовлено дисертаційні 

роботи у 6-ти співробітників, 2-х на кафедрі архітектури та збереження спа-
дщини об’єктів ЮНЕСКО та 3-х на кафедрі містобудування та урбаністики 
(більш детальна інформація дана сайті кафедр факультету). 

3.4. Для ефективного використання наявного науково-технічного та ла-
бораторного обладнання та приміщень підготовлено угоди про створення на-
вчально-науково-виробничих комплексів з провідними архітектурними та 
будівельними фірмами. 

3.5. На базі факультету проведено ряд українських та міжнародних ви-
ставок, майстер класів провідних українських та зарубіжних архітекторів. Зо-
крема: роботи кафедри ДПОМ представлено на 11 всеукраїнських та міжна-
родних виставках   
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3.6. Протягом року на проведено ряд науково-практичних семінарів, вебі-
нарів провідних фірм по енергозберігаючих технологіях 
(https://drive.google.com/file/d/1epVdxo2rp6EC7pAukqqN6wtNrz3ls8iO/view) 

3.7. За творчі доробки та здобутки асистентці кафедри Двірна О. приз-
начена стипендія Президента України (№ 661/2019 5 вересня 2019 року). 

3.8. Завідувач кафедри ДПОМ Курик Д.М. відзначений Почесною від-
знакою Чернівецької обласної ради "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД БУКОВИНОЮ"  

4. Навчально-методична робота. 

4.1. На web-сторінках факультету значно зросла кількість та якість інфо-
рмації про освітню та наукову діяльність на кожній кафедри.  

Доповнена новими джерелами (журналами, монографіями, підручними та 
посібниками) бібліотека факультету.  

Значно зросла роль електронної бібліотеки факультету для забезпечення 
зворотного зв’язку із студентами через різні електронні засоби (FACEBOОK, 
INSTAGRAM, TELEGRAM та інше) в умовах он-лайн навчання. 

4.2. Створено (в т.ч. електронний) архів курсових та дипломних проектів. 
4.3. Розроблено програми дуальної освіти, зокрема, створення навчальних 

центрів (баз практик) для бакалаврів та магістрів у архітектурних та будіве-
льних організаціях (зокрема, угоди з ТОВ "Водограй", ТОВ "Чернівціжитло-
буд" та ін.) 

4.4. Створено, доступну в онлайн-режимі, централізовану електронну бі-
бліотеку навчально-методичних розробок, посібників, монографій 

4.5. Створено 2 комп’ютерні класи для проведення тестування студентів 
для оцінювання якості знань студентів (елементи такого програмного забез-
печення вже існують).  

4.6. Налагоджено зв’язки (через угоди) з іншими вузами з метою обміну 
студентами та професорсько-викладацьким персоналом, зокрема: Національ-
ним університетом водного господарства та природокористування (Рівне), 
Харківським національним університетом міського господарства ім.О.М. Бе-
кетова, Придніпровською державною академією будівництва та архітектури 
(м.Дніпро), а також заключено меморандум про співпрацю Укравтодором. 

4.7. Заплановано утворення на факультеті Дорадчої ради з представни-
ків Чернівецької обласної спілки архітекторів, Чернівецької гільдії проекту-
вальників та провідних будівельних фірм для координації спільних дій у під-
готовці висококваліфікованих фахівців, конкурентних на ринку праці.  
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5. Матеріально-технічне забезпечення 
5.1. У 2020 році в рамках проєкту GIZ та компоненти "Професійної 

кваліфікації" проєкту "Реформи у сфері енергоефективності в Україні")  при-
дбано обладнання на 780000грн (30000 євро). 

За кошти університету придбано 5 комп’ютерів та ще 3 принтери, а та-
кож інше обладнання. 

5.2. На даному етапі є необхідне матеріально-технічне забезпечення,  
яке достатнє для здійснення навчальної діяльності з підготовки фахівців за 
всіма спеціальностями, зокрема; навчальні аудиторії та лабораторії; 3 
комп’ютерні класи, 2 науково-навчальні-дослідні лабораторії та ін..  

5.3. Комп’ютерний парк налічує понад 40 шт. В усіх  аудиторіях та ла-
бораторіях забезпечений доступ до системи безпровідного зв’язку Wi-Fi. 

5.4. Отримане за кошти університету, міжнародних проектів DAAD та 
GIZ обладнання дозволяє створити та атестувати навчально-науково-дослідні 
лабораторії "Діагностика будівельних матеріалів та конструкцій" та "Контро-
лю енерговитрат".  

5.5. Водночас, залишилась  проблема ліцензійного програмного забез-
печення у комп’ютерних класах.  Не всі комп’ютери відповідають сучасним 
вимогам обробки 3D графічної інформації. 

5.6. Для відповідності сучасному рівню надання освітніх послуг та про-
ведення наукових досліджень у сфері цифрових 3D-технологій у будівництві 
та архітектурі (особливо в оцифруванні історичної частини міста Чернівці, а 
також побудови його 3D – моделі) необхідні серверні пристрої та відповідне 
програмне забезпечення. 

 
6. Міжнародна співпраця 

6.1. Факультет зберіг та продовжив у рамках існуючих угод 
міжнародну співпрацю  з відповідними закладами Польщі, Румунії, Австрії, 
Німеччини. Зокрема: в рамках уже існуючих міжнародних угод університету 
із зарубіжними партнерами про науково-технічне співробітництво визначити 
перспективні напрямки для можливої взаємовигідної навчальної та науково-
технічної діяльності з:  

GIZ - в рамках проєктів "Інтегрований розвиток міст в Україні" та у 
рамках компоненту "Професійної кваліфікації" проєкту "Реформи у сфері 
енергоефективності в Україні"  

(http://arhibud.chnu.edu.ua/index.php?page=ua&data[11328][id]=13370) ; 
в рамках проєкту ERAZMUS+   з Університетом прикладних наук в м.Любек 
(Німеччина та з Бранденбурського університету технологій у м.Котбус (Ні-
меччина) – проведено зустрічі та воркшопи 
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(http://arhibud.chnu.edu.ua/index.php?page=ua&data[11328][id]=13591).  
6.2. Заплановано у 2021 році  семестрове стажування 2-х  студентів ар-

хітекторів та 2-х викладачів у Університеті прикладних наук  в м.Любек в 
рамках проекту ERAZMUS+/ 

7. Виховна робота. Студентська активність. 

7.1. Студенти факультету беруть активну участь в культурних та спор-
тивних заходах університету.  

7.2. Представлено кращі роботи випускників бакалаврів та магістрів на 
виставці- конкурсі робіт Буковинських архітекторів з нагоди Дня Архітекту-
ри (01.07.202р.) 

7.3. Наукова робота студентів – на студентських конференціях та огля-
дах, зокрема, 25 квітня 2020 року на науковій конференції студентами факу-
льтету було представлено понад 25 доповідей в галузі архітектури, будівниц-
тва та декоративно-прикладного мистецтва  

7.4. За творчі доробки та здобутки студенти факультету є стипендіата-
ми: Верховної Ради України, Президента України, Чернівецької обласної ра-
ди. 

 
Декан                                                   Ігор ФОДЧУК 


