
ЗВІТ
декана факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного

мистецтва
за 2018 рік

1.Освітня діяльність.
1.1. Проведена вступна компанія у 2018 році дозволила не тільки зберегти

кадровий потенціал факультету, але й дещо його збільшити.
Контингент студентів на ФАБДПМ наразі налічує 500 осіб, зокрема, денної

форми – 384 (за держбюджетом – 228; за кошти фізичних осіб – 156), заочної –
116 (за держбюджетом – 6; за кошти фізичних осіб – 110).

У порівнянні з 2017 роком зріс контингент магістрів на 30 осіб (до 146 осіб),
але на стільки ж зменшився контингент бакалаврів.

Водночас, з 1.09.2018 року на факультеті за ОР бакалавра навчаються 14
іноземних студентів, зокрема: на кафедрі ДПОМ – 4 (Китай); на кафедрі будівни-
цтва – 7 (Єгипту) та 1 магістр (Німеччина); на кафедрі архітектури та містобуду-
вання – 2 (Алжир, Єгипет).

1.2. З 1.09.2018 року на факультеті АБДПМ на базі кафедри архітектури
утворено дві нові: кафедра архітектури та збереження об`єктів Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО (в.о. завідувача кафедри доктор архітектури, доцент Коротун
І.В.) і кафедра містобудування та урбаністики (в.о. завідувача кафедри канд. пед.
наук, доцент Хілько І.О.).

1.3. На кафедрі архітектури та збереження об`єктів Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО та на кафедрі містобудування та урбаністики за освітньо-професійною
програмою «Архітектура будівель і споруд» зі спеціальності 191 Архітектура
та містобудування (освітні рівні: бакалавр, очна та заочна форми навчання; ма-
гістр, очна форма навчання) навчаються 220 студентів (108 – держбюджет та 112
– спецкошти).

На кафедрі будівництва за освітньо-професійною та освітньо-науковою про-
грамами «Промислове та цивільне будівництво» зі спеціальності 192 Будівницт-
во та цивільна інженерія (освітні рівні: бакалавр, магістр, очна та заочна форма
навчання) навчаються 173 студенти (денна форма – 125 (98 держбюджет, 27 –
спецкошти), заочна форма – 48).

На кафедрі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва за освіт-
ньо-професійною програмою «Образотворче мистецтво, декоративне мистецт-
во, реставрація» зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація (освітні рівні: бакалавр, магістр, очна та заочна форми
навчання) навчаються 107 студентів (денна форма – 64 (16 – держбюджет, 48 –
спецкошти), заочна форма – 43).

1.4. Підготовлена та пройшла акредитаційну експертизу МОН України ак-
редитаційна справа за ОР «магістра» за освітньо-професійною програмою «Обра-
зотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» зі спеціальності 023
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.
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1.5. На факультетському веб-сайті університету розміщена вся інформація
про кожну спеціальність, навчальні, наукові та виховні заходи, які проводилися в
2018 році.

2. Наукова робота. Підготовка кадрів. Організаційні заходи.
2.1. Сформована наукова тематика випускових кафедр факультету. Дослі-

джено можливі наукові напрямки та спеціалізації випускових кафедр факультету.
Співробітниками факультету опубліковано понад 25 наукових праць у фа-

хових виданнях та представлено 30 наукових докладів на українських та міжнаро-
дних конференціях.

2.2. З 2017 року на кафедрі будівництва виконується НДР «Дослідження фі-
зико-хімічних нанопроцесів структурної релаксації та старіння високоміцних бе-
тонів з комплексними модифікаторами нової генерації та методів їх діагностики».
Загальний об’єм фінансування 1 млн 200 тис. грн.

2.3. У 2019 році планується захист кандидатських дисертацій 6-ма штатни-
ми співробітниками факультету (Собко Ю.Т., Яремчук І.В., Сумарюк О.В., Рома-
нкевич В.Ф., Куцик О.В., Юрійчук Р.В.).

2.4. Здійснені заходи щодо підготовки кадрів через цільову аспірантуру. На
факультеті вже є 11 аспірантів, зокрема, на кафедрі архітектури – 4, на кафедрі
будівництва – 7. Ще 3 викладачі прикріплені у якості здобувачів до відповідних
кафедр провідних вузів України.

У листопаді 2018 зараховано до очної аспірантури при КНУБА асистента
кафедри будівництва Лєку Д.Р.

2.5. На базі факультету проведено ряд (11) українських та міжнародних ви-
ставок, майстер класів провідних українських та зарубіжних архітекторів. Зокре-
ма: роботи кафедри ДПОМ представлено на 11 всеукраїнських та міжнародних
виставках, зокрема: «Традиції та новації декоративно-прикладного мистецтва Бу-
ковини» (м, Київ МОН України, м. Ясси та м. Сучава, Румунія 2018р.); «Декора-
тивно-прикладне мистецтво – життя і воно безсмертне», організованою Націона-
льною Академією педагогічних наук України у м. Київ; «Мистецький процес у
новій культурно-цивілізаційній реальності: сталі цінності та подолання стереоти-
пів» (Львівська Національна академія мистецтв. 23 травня 2018 року); «Традицій-
на культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популя-
ризації матеріальної, культурної спадщини» (23 липня 2018 року м. Харків; «Ко-
лір в живописі: проблеми сучасної професійної підготовки» (м. Переяслав-
Хмельницький, 2018р.) та ін.

2.6. Протягом року на кафедрі будівництва проведено ряд науково-практичних
семінарів провідних фірм по енергозберігаючих технологіях, зокрема:
 Семінар та презентація «Romstal. Світ інсталяцій».
 XVІІІ спеціалізована виставка «Енергозбереження. Будівництво».
 семінар "Реформи в сфері енергоефективності – нові можливості для розви-

тку громад" з представниками Міністерства регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства України (4 червня 2018).
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 семінар та презентація від лектора Академії Ромстал «Системи очищення
стічних вод, промислового, комерційного та побутового походження, які
використовуються у Румунії» (ЧНУ, 28.03.2018).
2.7. Кафедрами архітектури та збереження об`єктів Всесвітньої спадщини

ЮНЕСКО та містобудування та урбаністики проведено низку організаційних за-
ходів, виставок та семінарів, зокрема:

2.7.1. Художниками Літвіновим О.С. та Хілько І.О. представлено свої мис-
тецькі твори на: Міжнародному симпозіумі-пленері м. Ефоріє-Норд (Румунія);
Міжнародній виставці м. Констанція (Румунія) та Міжнародному пленері в Ізраїлі
м. Хайфа (квітень 2018); Скульптором Салевичем І.М. – на Міжнародному плене-
рі м. Ополе (Польща) та на виставці КУМФУ м. Торонто (Канада).

2.7.2. Проведена серія лекцій для студентів та викладачів архітекторів мен-
тором Інтегрованої концепції розвитку міста Чернівці Крістофером Веслінгом на
тему "Integrated and Sustainable Urban Design" у рамках співпраці Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича з Deutsche Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

2.8. За творчі доробки та здобутки викладачі кафедри асистенти
Двірна О.М. та Толошняк О.В. отримують стипендії Президента України.

3. Навчально методична робота.
3.1. На базі кафедри ДПОМ проведено регіональний науково-методичний

семінар «Реалізація мистецької освіти в Україні: від довкілля до вищої школи».
3.2. Видано:
– колективну монографію: Октавіан Карабела, Міхаела Крітікос, Аурелія

Карпов, Ірина Коротун, Драгош Олару (Румунія, Молдова, Україна) „Cernăuți.
Arhitectură europeană, Arhitectură românească, 1860-1940” -"Cernnivtsi. European
Architecture, Romanian Architecture, 1860-1940". "Чернівці. Європейська архітек-
тура, Румунська архітектура, 1860-1940", англ., рум. з передмовою укр., Бухарест,
2018, 200 C.;

– монографію «Валерій Павлович Жаворонков графіка» за авторства Павло-
вича С.Е. та Жаворонкова П.В.; навчальний посібник «Педагогіка мистецтва: Ма-
теріали до спецкурсу» (Автор Малина В.В . – Миколаїв: Артіль "Художній крам"
– 2018р.).

3.3. Підготовлено до друку монографію авторів Т.Марусик, І.Коротун «Ар-
хітектурна перлина Буковини», Чернівці, Букрек, 200С., а також навчальний посі-
бник за авторства І.В. Коротун «Звод пам`яток України. (Архітектурний ансамбль
Резиденції Митрополитів Буковини і Далмації». Архітектурний ансамбль резиде-
нції митрополитів Буковини і Далмації, 1864-1882. Семінарський корпус. Семі-
нарська церква трьох святих. Парк і паркові споруди)» за схваленням вченої ради
університету та 3-5 методичні розробки.

3.4. Здійснено ряд заходів щодо створення навчальних центрів – бази прак-
тик для магістрів у будівельних організаціях м. Чернівці.

3.5. Створено архів курсових, дипломних проектів та магістерських робіт.
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4. Матеріально-технічне забезпечення.
4.1. В усіх лабораторіях ФАБДПМ діє система безпровідного зв’язку Wi-Fi.
4.2. Наповнюється відповідним обладнанням навчальні лабораторії неруйні-

вної діагностики будівельних матеріалів та конструкцій, будівельної фізики, ху-
дожня майстерня, відповідні аудиторії архітектурного проектування тощо.

4.3. У прибудові до корпусу №8 створена первинна (мінімально необхідна)
матеріальна база та оснащена пристроями, придбаних за кошти проекту DAAD та
університету – лабораторія експертизи та діагностики стану будівельних матеріа-
лів, також є 3 комп’ютерні класи (загалом понад 40 комп’ютерів), електронна біб-
ліотека, архів.

4.4. Наповнюється відповідним обладнанням навчальні лабораторії та майс-
терні кафедри ДПОМ.

4.5. Продовжується формування каталогу електронної бібліотеки та програ-
мне забезпечення для дистанційної освіти.

5. Міжнародна співпраця.
В рамках уже існуючих міжнародних угод університету із зарубіжними пар-

тнерами (УПН м. Любек, технічний університет Яси (Румунія)) про науково-
технічне співробітництво визначено перспективні напрямки для можливої взає-
мовигідної навчальної та науково-технічної діяльності.

5.1. В рамках проекту Еразмус+ КА107 продовжена тісна співпраця з Уніве-
рситетом прикладних наук в м. Любек (Німеччина). Починаючи з 2010 року 2
кращих студенти архітектори проходять семестрове стажування в архітектурних
бюро м. Любек (Німеччина). Узгоджено плани та напрямки подальшої співпраці з
Університетом прикладних наук в м. Любек (Німеччина) для подачі проекту
ERASMUS К2.

5.2. Згідно нової програми Еразмус+ КА107 (мобільність студентів та спів-
робітників) в рамках угоди між ЧНУ та Технічним університетом м. Коттбуса
(Німеччина) починаючи з вересня 2019 року 2 студенти та 2 викладачі-
будівельники проходитимуть, відповідно, семестрове та 2-х тижневе стажування у
Німеччині.

5.3. В рамках договору про співпрацю ЧНУ та Технічного університету
м. Яси (Румунія) за ініціативою факультету архітектури подається нова програма
Еразмус+ КА107.

5.4. Заключено рамкову угоду про співпрацю між Чернівецьким національ-
ним університетом імені Юрія Федьковича та Ясським національним університе-
том мистецтва імені «Джорже Єнеску» (мистецьким закладом), метою якої є підт-
римка спільних дослідницьких проектів та проектів з художньої творчості з кафе-
дрою ДПОМ.

5.5. В рамках договору про співробітництво з Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH відбуваться переодичні семінари щодо
впровадження семестрового навчального курсу ОР «магістр» за спеціальністю
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«Міське планування» з поглибленим вивченням дисципліни «Інтегрований розви-
ток міст» відповідно до стандартів ЄС.

6. Виховна робота. Студентська активність.
6.1. У червні 2018 р. відбулась презентація конкурсних проектів в рамках

«Європейського тижня сталої енергії в Чернівцях» за участі представників міської
влади, заступників міністра енергетики України, та делегації із Європейської Ко-
місії. Студенти архітектори 1-го курсу прийняли активну участь у конкурсі «Осві-
тлення міста Чернівці очима студентів» (керівник – асистент Баланюк Ю.).

За рішенням комісії, троє учасників конкурсу (Петрова Анна (1 курс), Біло-
ус Крістіна (1 курс) та Димкар Світозар-Іван (3 курс)) отримали можливість без-
коштовного 2 тижневого стажування у м. Києві.

6.2. Представлено кращі роботи випускників бакалаврів та магістрів на ви-
ставці-конкурсі робіт Буковинських архітекторів з нагоди Дня Архітектури.

6.3. На ХХVII міжнародному огляд-конкурсі дипломних проектів випускників
архітектурних і дизайнерських шкіл (листопад 2018, м. Полтава) відзначено диплом-
ні проекти студентів архітекторів 5-ма дипломами 1-го ступеню та 3-ма дипломами
2-го ступеню у номінаціях: "Реконструкція і реставрація об’єктів архітектури і міс-
тобудування" (Овсієнко О.В., Рєзанова К.А., Кишлярук О.В.), "Громадські будівлі і
споруди" (Данилюк Н.О., Угорська В.Ю., Цвильов М.В., Пасічник А.Ю.), "Промис-
лова архітектура" (Гудима Ю.Ю.). Крім того, магістр Овсієнко О.В. відзначена ще
дипломом 1-го ступеню від Української Академії Архітектури та дипломом Націона-
льної Спілки Архітекторів України.

6.4. Наукова робота студентів – на студентських конференціях та оглядах,
зокрема, 25 квітня 2018 року на науковій конференції студентами факультету бу-
ло представлено понад 40 доповідей в галузі архітектури, будівництва та декора-
тивно-прикладного мистецтва, а також на:
 міжвузівському пленері з живопису «Виженські мотиви»;
 Круглому столі присвяченому Дню пам’яток (квітень 2018 м. Чернівці);
 конкурсі творчих робіт «Особливості історико-культурної аури Чернівців»

між студентами кафедри історії та кафедри архітектури;
 міжнародній науковій конференції "Муніципальні читання імені Антона

Кохановського" 14-15 листопада 2018 р. та ін.
6.5. За творчі доробки та здобутки студенти кафедри є стипендіатами: Вер-

ховної Ради України – А.В. Микитюк (2 курс); стипендії Президента України сту-
денти – Порхун М.Ю.(4 курс), Толошняк Ю.В. (5 курс), Опаряк Н.В. (6 курс),
Кузик І.О. (6 курс).

Декан ФАБДПМ Фодчук І.М.


