
ЗВІТ  

декана факультету архітектури, будівництва та декоративно-

прикладного мистецтва  

за 2017 рік 

  

1.1. Освітня діяльність. 

Освітня діяльність здійснюється на кафедрах архітектури, будівництва, а також 

декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва за трьома спеціальностя-

ми, зокрема:  

 191 Архітектура та містобудування  (освітні рівні: бакалавр, очна та за-

очна форми  навчання;  магістр, очна форма навчання); 

 192 Будівництво та цивільна інженерія  (освітні рівні: бакалавр, магістр, 

очна та заочна форма навчання); 

 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

 (освітні  рівні: бакалавр, магістр, очна та заочна форми навчання). 

 

Контингент на ФАБДПМ наразі налічує 510 студентів, зокрема, денної фор-

ми – 414 (за держбюджетом - 262; за кошти фізичних осіб -152), заочної - 96 (за 

держбюджетом - 10; за кошти фізичних осіб – 83). 

За три останні роки контингент студентів зріс у два рази. Зокрема, у 2017 ро-

ці контингент студентів- магістрів збільшився з 21 студента до 95 осіб на 1-му ку-

рсі магістратури та 22 студентів на 2 курсі.     

 

1.2. Акредитована за ОР «магістр» спеціальність 191 Архітектура та місто-

будування  та ліцензована магістратура зі спеціальності 023 Образотворче мис-

тецтво, декоративне мистецтво, реставрація, а також збільшено у два рази 

ліцензійний обсяг магістратури зі спеціальності 191 Архітектура та містобуду-

вання. 

1.3. В рамках проекту DAAD налагоджена тісна співпраця з Університетом 

прикладних наук в м.Любек (Німеччина). Починаючи з 2010 року 2-3 кращих сту-

денти архітектори та будівельники проходять семестрове стажування  в архітек-

турних бюро м.Любек  (Німеччина).  

1.4. Асистент кафедри Жаворонкова М.І. за сумлінну багаторічну роботу від-

значена  грамотою Верховної Ради України . 

1.5. На факультетському веб - сайті університету розміщена вся інформація про 

кожну спеціальність, навчальні, наукові то виховні заходи, які проводилися в 2017 

році.  

 

2. Наукова робота. Підготовка кадрів. Організаційні заходи 

2.1. Сформована наукова тематика випускових кафедр факультету. Досліджено 

можливі наукові напрямки та спеціалізації випускових кафедр факультету.  

Співробітниками факультету опубліковано понад 25 наукових праць у фахових 

виданнях та представлено 30 наукових докладів та українських та міжнародних 

конференціях. 
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2.2. Успішно захищена докторська дисертація Коротун І.В. "Методологія ство-

рення і використання буферних зон об`єктів всесвітньої культурної спадщини" зі 

спеціальності 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури». 

Відбулася презентація дисертаційної роботи асистента кафедри будівництва 

Собка Ю.Т. на тему: «Технологія монтажу структурних покриттів одноповерхо-

вих споруд з одночасним зведенням колон гідравлічними модулями». 

2.3. У 2018 році планується захист кандидатських дисертацій 6-ма штатними 

співробітниками факультету (Собко Ю.Т., Яремчук І.В., Сумарюк О.В., Романке-

вич В.Ф., Куцик О.В., Юрійчук Р.В.). 

2.4. Здійснені заходи щодо підготовки кадрів через цільову аспірантуру. На фа-

культеті вже є 11 аспірантів, зокрема, на кафедрі архітектури – 4, на кафедрі буді-

вництва – 7. Ще 3 викладачі прикріплені у якості здобувачів до відповідних ка-

федр провідних вузів України.  

У 2017 поступили до аспірантури при КНУБА асистенти кафедри архітек-

тури  Ватаманюк Н.В. та Гереч  К.В. 

2.5. З 2017 року на кафедрі будівництва виконується НДР «Дослідження фізи-

ко-хімічних нанопроцесів структурної релаксації та старіння високоміцних бетонів 

з  комплексними модифікаторами нової генерації та методів їх діагностики». Зага-

льний об’єм фінансування 1 млн 200 тис.грн. 

2.6. На базі факультету проведено ряд (11) українських та міжнародних виста-

вок, майстер класів провідних українських та зарубіжних архітекторів. Зокрема:  

 Лекція Заслуженого архітектора України, завідуючого кафедри основ архі-

тектури та архітектурного проектування Київського національного універ-

ситету будівництва та архітектури, д. арх., проф. Слєпцова О.С. на тему 

«Архітектура Православного Храму»; 

 Представлено роботи кафедри ДПОМ на виставці «Декоративно-прикладне 

мистецтво – життя і воно безсмертне», організованою Національною Ака-

демією педагогічних наук України у м. Київ. 

 Хілько І. О. та Літвінов О. С. прийняли участь у Фестивалі культур міст по-

братимів в м. Конін (Польща); 

 Воркшоп «BauAnalyseModule». Воркшоп проводив дипломований інженер 

та практикуючий архітектор з м. Любек (Німеччина) Клаус Брендле; 

 Лекція ментора Інтегрованої концепції розвитку міста Чернівці Крістофа 

Веслінга на тему "Integrated and Sustainable Urban Design" у рамках співпра-

ці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з 

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; 

 В рамках Міжнародного молодіжного архітектурного конкурсу 

ARCHIVISION-2017 відбувся воркшоп  «Набережна річки Прут, як не-

від’ємна частина громадського простору міста Чернівці» та фінал конкурсу 

архітектурних проектів. 

2.7. Протягом року на кафедрі будівництва проведено ряд (5) науково-практичних 

семінарів провідних фірм по енергозберігаючих технологіях, зокрема:  

 Інформаційний та науково-освітній захід BAU IT TAG  – День будівельних 

інформаційних технологій Німеччини; 
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 Семінар для спеціалістів будівельної галузі на тему «Визначення вартості 

будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням су-

часних матеріалів та технологій. Осінь 2017»; 

 Семінар та презентація «Romstal. Світ інсталяцій»; 

 Практичний семінар по монтажу композитної черепиці «QUEENTILE» та 

модульної металочерепиці Venecja та Muran; 

 XVІІ спеціалізована виставка «Енергозбереження. Будівництво».  

2.8. Проведено ряд заходів із провідними  будівельними фірмами та Чернівець-

кою обласною спілкою архітекторів, зокрема:  

 зустріч студентів архітекторів з головою правління Місцевої організації На-

ціональної спілки архітекторів України в Чернівецькій області, Бойком Я. О.; 

 виставка робіт Буковинських архітекторів з нагоди Дня Архітектури; 

 Архіфорум - 2017. 

2.9. Викладачі та студенти кафедри ДПОМ  приймають активну та безпосере-

дню участь у виставках спілок НСХ  України та НСМНМ України, зокрема: 

 у п’ятій міжнародній науково-практичній конференції «Наукові пошуки, акту-

альні проблеми теорії і практики » національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова; 

 традиційна культура в умовах глобалізації: сучасний дискус щодо  збереження 

та популяризації матеріальної, культурної спадщини (23 червня 2017 року м. 

Харків). 

 мистецький процес у новій культурно-цивілізаційній реальності: сталі цінності 

та подолання стереотипів. Львівська Національна академія мистецтв (23 трав-

ня 2017 року). 

 міжнародна науково-практична конференція « NEW TOP SCIENCE»  Націона-

льний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (17 листопада 2017 

рік); 

  міжвузівський пленер з живопису «Виженські мотиви» (фото); 

 
 

2.10. Наукова робота студентів – на студентських конференціях та оглядах, зо-

крема, 25 квітня на науковій конференції студентами факультету було представ-

лено понад 40 доповідей в галузі архітектури та будівництва та декоративно-

прикладного мистецтва. 
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3. Навчально методична робота. 

3.1. На базі кафедри ДПОМ проведено регіональний науково-методичний се-

мінар «Реалізація мистецької освіти в Україні: від довкілля до вищої школи» 

3.2. Видано методичний посібник «Абітурієнту: фахова підготовка абітурієн-

тів до іспитів з рисунку». Автор Жаворонков П.В. 

3.3. Здійснено ряд заходів щодо створення навчальних центрів – бази практик 

для магістрів у будівельних організаціях м. Чернівці. 

3.4. Підготовлено до друку 1 навчальний посібник за схваленням вченої ради 

університету та 3-5 методичні розробки. 

3.5. Створено архів курсових, дипломних проектів та магістерських робіт. 

 

4. Матеріально-технічне забезпечення 

4.1. В усіх лабораторіях ФАБДПМ діє система безпровідного зв’язку Wi-Fi. 

4.2. Наповнюється відповідним обладнанням навчальні лабораторії неруйнівної 

діагностики будівельних матеріалів та конструкцій, будівельної фізики, художня 

майстерня, відповідні аудиторії архітектурного проектування  і. т.п. 

4.3. У прибудові до корпусу №8 створена первинна (мінімально необхідна) ма-

теріальна 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 майстерні кафедри 

ДПОМ, зокрема у 2017 році за кошти університету придбано: зварювальний апа-

рат; вальці ювелірні; волочильну дошку; паяльний апарат; швейну машинку; гла-

дильну дошку; праски парову та відпарювальну. 

4.5. Завершується формування каталогу електронної бібліотеки, та програмне 

забезпечення для дистанційної освіти.  

 

5. Міжнародна співпраця 

 

5.1. Підписано договір про співробітництво з Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та впровадження семестрового навча-

льного курсу ОР «магістр» за спеціальністю «Міське планування» з поглибленим 

вивченням дисципліни «Інтегрований розвиток міст» відповідно до стандартів ЄС 

5.2. Продовжується співпраця в рамках проекту DAAD «Practis Partner Yistor-

ische Stadt» (Партнерство в рамках історичної частини міста).  

Наразі в Університеті прикладних наук у м.Любеку пройшли науково-

навчальне стажування 2 викладачів (асистенти кафедри архітектури Гержецька 

І.О. та Ватаманюк Н.Ю.), а також заплановане чергове семестрове навчання 2 

студентів архітекторів. 

Узгоджено плани та напрямки подальшої співпраці з Університетом приклад-

них наук в м.Любек (Німеччина) після завершення проекту в рамках проекту 

ERASMUS 1.  
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5.3. У рамках уже існуючих міжнародних угод університету із зарубіжними 

партнерами (УПН м.Любек, технічний університет Яси (Румунія)) про науково-

технічне співробітництво визначено перспективні напрямки для можливої взає-

мовигідної навчальної та науково-технічної діяльності.  

5.4. Проводиться активна робота по поданню нового проекту в рамках 

ERAZMUS K2. 

5.5. Розвиваються навчальні та наукові міжнародні зв’язки з відповідними пар-

тнерами з Румунії (технічний університет м. Яси), Австрії, Польщі, Чехії та ін. для 

співпраці у галузі вищої освіти – програма «Erasmus Mundus» - магістерські кур-

си.  

5.6. Викладачами кафедри архітектури доцентом Хільком І.О. та асистентом 

Літвіновим О.С. організована художня виставка «Кольори Буковини» в місті Бу-

харест (Румунія). 

 

6. Виховна робота. Студентська активність. 

6.1. Проводяться спільні зі студентами спортивні та культурні заходи.  

До дня університету викладачами та студентами кафедри образотворчого 

мистецтва організовано показ моделей одягу у Мармуровій залі та виставку дип-

ломних проектів  

        
 

6.2. У цьому році студентами факультету на міжнародних та українських кон-

курсах та виставках здобули такі нагороди, зокрема: 

 Спец ПРИЗ КНАУФ (ARCHIVISION-2017) – Головещенко В. В. 

  На ІV Прикарпатському фестивалі-конкурсі молодих дизайнерів одягу «Ве-

сняні акорди» (м. Івано-Франківськ) студенти кафедри ДПОМ здобули дип-

ломи ІІ та ІІІ ступенів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

  На міжнародному пленері з живопису у м. Косів студенти здобуто 3 дип-

ломи 1 та 2 ступенів. 

  На 26-му Міжнародному конкурсі дипломних робіт випускників архітекту-

рних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів в Івано-

Франківську студенти – бакалаври, спеціалісти та магістри  кафедри архіте-

ктури здобули 6 дипломів першого ступеню та 1 – 2-го ступеню та один 

Гран-Прі. 

 

6.4. За творчі доробки та здобутки студенти та викладачі кафедри ДПОМ є 

стипендіатами: Верховної Ради України - Ю.В Толошняк (4 курс); Президента 

України  - Божагора Н.В.(4 курс) та  Галюлько В.М. (5 курс); асистенти кафедри - 

Двірна О.М. та Толошняк О.В.  

 

    Декан ФАБДПМ                                                            Фодчук І.М. 


