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І Преамбула 

1. РОЗРОБЛЕНО 

проектною групою Державного вищого навчального закладу «Чернівецький 

політехнічний коледж» 

ВНЕСЕНО 

цикловою комісією фундаментальних і архітектурних дисциплін Державного 

вищого навчального закладу «Чернівецький політехнічний коледж» 

2. РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО 

на засіданні Педагогічної ради Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький політехнічний коледж» (протокол від 22 березня 2016 року №6) 

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 

наказом директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький 

політехнічний коледж» від 22 березня 2016 року № 17. 

Освітня програма вводиться в дію з 1 вересня 2018 року. 

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

4. РОЗРОБНИКИ 

Бойко Оксана Антонівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

голова циклової комісії фундаментальних і архітектурних дисциплін – керівник 

проектної групи; 

Колесніченко Наталія Григорівна – спеціаліст вищої категорії, викладач 

фундаментальних та фахових архітектурно-будівельних дисциплін – член проектної 

групи; 

Гринюк Тетяна Іванівна – спеціаліст першої категорії, викладач фахових 

архітектурних дисциплін – член проектної групи. 



ІІ Загальна характеристика освітньо-професійної програми «Архітектура 

та містобудування» зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти 

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький  

політехнічний коледж» 

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

Спеціальність 191 Архітектура та містобудування 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Молодший спеціаліст 

Кваліфікація в 

дипломі 

Технік-проектувальник 

Обмеження щодо 

форм навчання  

Немає 

Мова викладання Українська мова 

Передумови Базова загальна середня освіта, повна загальна середня 

освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований 

робітник» 

Офіційна назва 

освітньо-

професійної 

програми 

Архітектура та містобудування 

Опис предметної 

області 

Об’єкт вивчення: архітектурне проектування житлових та 

громадських будівель.  

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних продумувати 

планувальні та об’ємно-просторові рішення житлових та 

громадських споруд згідно з відповідною функцією та 

нормами проектування даних споруд та графічними і 

комп’ютерними засобами виконувати необхідні креслення 

споруди. 

Теоретичний зміст предметної області: особливості 

планувальних, об’ємно-просторових рішень та норми 

проектування житлових і громадських споруд, 

мікрорайонів та інтер’єрів, основи моделювання, 

проектування, конструювання, реконструювання, 

макетування в архітектурній проектній діяльності. 

Методи, засоби та технології: аналіз і синтез проектних 

рішень, графічні методи виконання креслень; комп’ютерні 

технології та методи архітектурного проектування, 



технологічні засоби та інструменти візуалізації,  створення 

креслень 2D і 3D. 

Інструменти та обладнання: графічні інструменти, 

програмне забезпечення архітектурного проектування – 

ArchiCAD і AutoCAD, програми візуалізації Artlantis, 

Lumion, професійний растровий графічний редактор Adobe 

Photoshop. 

Орієнтація 

освітньо-

професійної 

програми 

Програма базується на загальновідомих положеннях та 

результатах сучасних наукових досліджень у сфері 

архітектури та містобудування, вимог до організації 

процесу архітектурної проектної діяльності, що 

забезпечить професійне становлення фахівця. 

Особливості 

освітньо-

професійної 

програми 

Концепція освітньо-професійної програми «Архітектура та 

містобудування» підготовки молодшого спеціаліста 

включає основні положення ГСВО «Освітньо-

кваліфікаційна характеристика підготовки молодших 

спеціалістів з архітектурного проектування та 

внутрішнього інтер’єру» та ГСВО «Освітньо-професійна 

програма підготовки молодших спеціалістів з 

архітектурного проектування та внутрішнього інтер’єру» 

2008 р. 

Освітньо-професійною програмою передбачено 

можливість проходження студентами спеціальності 191 

«Архітектура та містобудування» технологічної та 

переддипломної практик на підприємствах різних форм 

власності. 

Академічні права 

випускників 

Можливість продовження освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем (за скороченим терміном 

навчання) 

Придатність до 

працевлаштування 

 

Професійна діяльність – надання архітектурних, 

інженерних послуг, послуг із розроблення креслень, 

послуг з нагляду за будівництвом, геодезії, картографії 

тощо. 

Випускники можуть працювати за професіями згідно з 

Національним класифікатором України «Класифікація 

видів економічної діяльності ДК 009:2010»: 

41.10 Організація будівництва будівель;  

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 

42.12 Будівництво залізниць і метрополітену; 

42.13 Будівництво мостів і тунелів; 

42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.: 

71.11 Діяльність у сфері архітектури; 

74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну. 

Молодший спеціаліст з архітектури та містобудування 

здатний виконувати професійну роботу (згідно з ДК 



003:2010) і займати первинні посади:  

 доглядач будови  

 кошторисник  

 технік з архітектурного проектування  

 технік-дизайнер (будівництво)  

 технік-доглядач  

 технік-проектувальник  

Подальше навчання. Випускники можуть продовжити 

навчання за освітнім ступенем бакалавра. 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 191 

«Архітектура та містобудування»  

Обсяг освiтньо-професійної програми становить 180 кредитів ЄКТС. 

Термін навчання за денною формою: 

 на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців; 

 на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців; 

 на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» – 

2 роки 10 місяців. 

Абітурієнти повинні мати державний документ про освіту встановленого 

зразка. 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки молодшого 

спеціаліста за максимальний час за циклами підготовки подано у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Розподіл змісту освітньо-професійної програми «Архітектура та 

містобудування» 

Загальний обсяг навчального часу за програмою підготовки 

(кредити ЄКТС) 

180 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

(кредити ЄКТС) 

25,5 

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки 

(кредити ЄКТС) 

31,5 

Цикл професійної та практичної підготовки (кредити ЄКТС) 123 

 

Перелік компонентів освітньо-професійної програми «Архітектура та 

містобудування» наведено в додатку А. 



 

ІV Перелік компетентностей випускника 

Компетентності 

соціально-особистісні 

(КСО) 

КСО-01 – розуміння та сприйняття етичних норм 

поведінки відносно інших людей і відносно природи 

(принципи біоетики); 

КСО-02 – розуміння необхідності та дотримання 

норм здорового способу життя; 

КСО-03 – здатність учитися; 

КСО-04 – здатність до критики й самокритики; 

КСО-05 – креативність, здатність до системного 

мислення; 

КСО-06 – адаптивність і комунікабельність; 

КСО-07 – наполегливість у досягненні мети; 

КСО-08 – турбота про якість виконуваної роботи; 

КСО-09 – толерантність; 

КСО-10 – екологічна грамотність. 

Компетентності 

загальнонаукові (КЗН) 

КЗН-01 – базові уявлення про основи філософії, 

психології, педагогіки, що сприяють розвитку 

загальної культури й соціалізації особистості, 

схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної 

історії, економіки й права, розуміння причинно-

наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх 

використовувати в професійній і соціальній 

діяльності; 

КЗН-02 – базові знання фундаментальних розділів 

математики, в обсязі, необхідному для володіння 

математичним апаратом відповідної галузі знань, 

здатність використовувати математичні методи в 

обраній професії; 

КЗН-03 – базові знання в галузі інформатики й 

сучасних інформаційних технологій; навички 

використання програмних засобів і навички роботи в 

комп’ютерних мережах, уміння створювати бази 

даних і використовувати інтернет-ресурси; 

КЗН-04 – базові знання фундаментальних наук, в 

обсязі, необхідному для освоєння загально-

професійних дисциплін; 

КЗН-05 – базові знання в галузі, необхідні для 

освоєння загально-професійних дисциплін. 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

КІ-01 – здатність до письмової й усної комунікації 

державною мовою; 

КІ-02 – знання іноземної мови; 

КІ-03 – навички роботи з комп’ютером; 

КІ-04 – навички управління інформацією; 

КІ-05 – дослідницькі навички. 

 



Професійні 

компетентності: 

 

Компетентності 

загально-професійні 

(КЗП) 

КЗП-01 – базові уявлення про систему засобів 

збирання, оброблення, використання інформації 

відповідно до заданої тематики; 

КЗП-02 – базові уявлення про норми проектування, 

норми та правила креслення, закони композиції; 

КЗП-0З – здатність креслити конструкції, деталі, 

конструктивні схеми, аналізувати конструктивні 

рішення будівель і споруд на основі техніко-

економічної оцінки, читати робочі креслення; 

КЗП-04 – базові уявлення про функціональну 

організацію та баланс території населених місць; 

КЗП-05 – базові уявлення про проектування 

інтер’єрів житлових та громадських будівель, про 

види обладнання та необхідні архітектурні деталі; 

КЗП-06 – базові уявлення про методи та способи 

виконання будівельних процесів при зведенні 

будівель і споруд, про основи перебудівельного 

проектування, взаємоузгодження виконання 

будівельних процесів у часі і просторі, оперативне 

планування та управління виробництвом; 

КЗП-07 – базові уявлення про типологію будівель; 

КЗП-08 – здатність проектувати елементи генплану, 

використовуючи навички архітектурної графіки та 

будівельного креслення; 

КЗП-09 – здатність розробляти та виконувати макети 

архітектурних деталей, будівель і вулиць; 

КЗП-10 – базові уявлення про методику аналізу 

внутрішнього ринку праці, планування й аналіз 

системи трудових показників на підприємстві; 

КЗП-11 – здатність організовувати роботу відповідно 

до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; 

КЗП-12 – базові уявлення про сучасні методи та 

принципи управління при вирішенні технічних, 

технологічних, економічних та організаційних 

проблем, що постають перед керівництвом середньої 

ланки в будівництві; 

КЗП-13 – здатність виконувати кроки пам’яток 

архітектури, що підлягають реставрації та будинків, 

що підлягають реконструкції; 

КЗП-14 – здатність розташовувати в приміщенні 

функціональне обладнання, прилади та інженерні 

комунікації згідно з вимогами; 

КЗП-15 – базові уявлення про зв’язок людини і 

кольорового середовища; 

КЗП-16 – здатність застосовувати сучасні методики 



розрахунків конструкцій будівель і споруд; 

КЗП-17 – базові уявлення про історію архітектури, 

основні архітектурні стилі та пам’ятки архітектури. 

Компетентності 

спеціалізовано-

професійні (КСП) 

КСП-01 – здатність застосовувати професійно-

профільовані знання в галузі математики у процесі 

розв’язання економічних задач, побудови економіко-

математичних моделей; 

КСП-02 – здатність використовувати професійно-

профільовані знання й практичні навички в галузі 

технічної механіки в архітектурі будинків і споруд, у 

практичному рішенні найважливіших складових 

фізичного середовища; 

КСП-03 – здатність застосовувати професійно-

профільовані знання в галузі архітектурного 

матеріалознавства для оцінювання можливості їх 

застосування в залежності від умов виробництва; 

КСП-04 – здатність застосовувати професійно-

профільовані знання й практичні навички в галузі 

креслення та основ нарисної геометрії для виконання 

креслень на різних стадіях проектування; 

КСП-05 – здатність застосовувати професійно-

профільовані знання й практичні навички в галузі 

основ теоретичної механіки та опору матеріалів для 

розрахунку споруд на міцність та жорсткість, аналізу 

структурних схем будівель; 

КСП-06 – професійно-профільовані знання й уміння 

в галузі теоретичних основ інформатики й 

практичного використання комп’ютерних технологій; 

КСП-07 – здатність володіти навичками роботи з 

комп’ютером на рівні користувача, використовувати 

інформаційні технології для рішення 

експериментальних і практичних завдань у галузі 

професійної діяльності; 

КСП-08 – здатність застосовувати професійно-

профільовані знання й практичні навички в галузі 

екології для управління процесами 

природокористування та охорони довкілля, 

використання різноманітних важелів впливу на 

природокористувачів; 

КСП-09 – здатність застосовувати професійно-

профільовані знання й практичні навички в галузі 

безпеки життєдіяльності для захисту особистого 

життя в умовах впливу негативних факторів 

середовища проживання; 

КСП-10 – здатність застосовувати професійно-

профільовані знання й практичні навички в галузі 

малюнка та живопису для передачі форми, фактури 

та об’єму зображеного; 



КСП-11 – здатність застосовувати професійно-

профільовані знання й практичні навички в галузі 

основ геодезії для виконання архітектурних обмірів, 

проектного контролю та будівництва. 

 

Матриця забезпечення програми результатів навчання відповідними 

компетентностями освітньо-професійної програми наведена у додатку Б 

 

V Практичні результати підготовки здобувачів освіти за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», сформований за термін 

навчання 

 

ПР - 01 Володіти державною та іноземними мовами, використовувати професійну 

архітектурно-будівельну термінологію. 

ПР - 02 Читати нормативно-технічну документацію з метою використання при 

проектуванні. 

ПР - 03 Розробляти проекти різних типів житлових будинків та громадських 

споруд; розраховувати оптимальні об'ємно-планувальні параметри 

будівель. 

ПР - 04 Приймати обґрунтовані рішення при проектуванні будівель залежно від 

кліматичних умов, функціональних, конструктивних, соціальних та інших 

вимог. 

ПР - 05 Згідно з функціональними вимогами за ескізами розташовувати 

приміщення в плані будівель. 

ПР - 06 Розташовувати в приміщенні функціональне обладнання, прилади та 

інженерні комунікації згідно з гігієнічними, акустичними та естетичними 

вимогами. 

ПР - 07 Розробляти окремі елементи будинків і споруд, вузли та деталі, 

враховуючи сучасні матеріали та технології і використовуючи існуючи 

аналоги проектів. 

ПР - 08 В процесі проектування вирішувати питання евакуації людей в аварійних 

ситуаціях та непередбачених випадках. 

ПР - 09 Застосовувати знання й практичні навички креслення і основ нарисної 

геометрії та архітектурної графіки для виконання креслень на різних 

стадіях проектування. 

ПР - 10 Будувати аксонометричні та перспективні проекції будинків, їх 

комплексів, інтер'єрів та малих архітектурних форм; 

ПР - 11 Виконувати креслення в кольорі, надавати паспорти кольорів для 



оздоблення приміщень різного функціонального призначення. 

ПР - 12 Виконувати креслення архітектурних деталей, розробляти  інтер’єри 

будівель різних типологічних груп. 

ПР - 13 За ескізами та кресленнями виконувати робочі макети будівель, малих 

архітектурних композицій. 

ПР - 14 Визначати функціональне зонування та розпланувальну структуру 

населеного пункту і розробляти креслення просторових композицій. 

ПР - 15 Визначати схему забудови населеного пункту залежно від санітарно-

гігієнічних вимог інсоляції, природно-кліматичних умов та інше. 

ПР - 16 Розташовувати елементи благоустрою, дороги, площадки, елементи 

озеленення та інше залежно від схем забудови і запропонованого 

масштабу. 

ПР - 17 Проектувати елементи генплану, використовуючи набуті навички з 

архітектурної графіки. 

ПР - 18 Виконувати кроки пам'яток архітектури, що підлягають реставрації, 

реконструкції, ремонту; складати ескізи обмірів, вузлів і архітектурних 

деталей, використовуючи визначені кроки. 

ПР - 19 Здійснювати аналіз технічного стану, історико-архітектурної цінності 

пам'яток архітектури, виявлення вад зовнішнього виду опорядження, 

кольору, архітектурних деталей, стану благоустрою та озеленення ділянки. 

ПР - 20 Обирати найкраще рішення використання матеріалів і конструкцій 

шляхом порівняння варіантів. 

ПР - 21 Підраховувати об'ємно-планувальні показники проектних рішень. 

ПР - 22 Використовувати навики рисунку і живопису, графічні та креслярські 

вміння в професійній діяльності. 

ПР - 23 Використовувати програмні системи комп’ютерного проектування, 

застосовувати програмні засоби комп’ютерної графіки і візуалізації 

результатів науково-дослідницької діяльності, оформляти звіти і 

презентації, готувати реферати, доповіді й статті за допомогою сучасних 

інформаційних технологій.   

ПР - 24 Володіти навичками командної розробки, погодження, оформлення та 

випуску всіх видів проектної документації. 

ПР - 25 Демонструвати здатність до подальшого навчання у сфері архітектури та 

містобудування, будівництва, інженерії та суміжних галузей знань. 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньо-професійної програми наведена у додатку В. 

 



VІ Форма атестації здобувачів освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» 

Форма атестації 

здобувачів освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

дипломного проекту  

Вимоги до 

дипломного проекту 

Дипломний проект передбачає представлення проекту 

відповідно до вибраної теми у вигляді 3 планшетів 

(120х80м) та пояснювальної записки. Креслення 

складових проекту виконуються у комп’ютерній програмі 

або графічним методом В пояснювальній записці 

висвітлюються всі розділи проекту 

Вимоги до 

публічного захисту 

Захист дипломного проекту відбувається на засіданні 

Державної екзаменаційної комісії 

 

 

VІІ Вимоги до наявності систем внутрішнього забезпечення якості освіти 

1. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ДВНЗ 

«Чернівецький політехнічний коледж» розроблено згідно з принципами:  

 відповідності європейським та національним стандартам якості вищої 

освіти; 

 автономії вищого навчального закладу, який несе відповідальність за 

забезпечення якості освітньої діяльності; 

 здійснення моніторингу якості; 

 системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях 

освітнього процесу; 

 постійного підвищення якості; 

 залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу 

забезпечення якості; 

 відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості. 

2. Система забезпечення якості у коледжі включає: 

 стратегію та процедури забезпечення якості освіти; 

 критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 

 систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації навчально-

виховного процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти; 



 забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

закладом освіти; 

 створення в закладі інклюзивного освітнього середовища; 

 інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або 

документами закладу освіти. 

3. Система оцінювання здобувачів освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст». 

3.1 Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до 

«Положення про організацію навчального процесу в ДВНЗ «Чернівецький 

політехнічний коледж», «Положення про організацію та методику проведення 

поточного, семестрового, підсумкового контролю навчання студентів у ДВНЗ 

«Чернівецький політехнічний коледж», «Положення про порядок створення та 

організацію роботи Державної екзаменаційної комісії в ДВНЗ «Чернівецький 

політехнічний коледж». 

3.2 Система оцінювання знань включає поточний контроль та підсумкову 

атестацію здобувачів освіти. 

3.3 Поточний контроль здійснюється протягом усього семестру під час 

проведення практичних, лабораторних, семінарських занять і має за мету перевірку 

рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

3.4 Підсумкова атестація включає семестрову (залік/іспит) та державну 

атестацію здобувачів освіти (захист дипломного проекту). 

3.5 Семестрова атестація проводиться у формах семестрового екзамену або 

семестрового заліку, визначених навчальним планом у терміни, передбачені 

графіком навчального процесу, та в обсязі навчального матеріалу, визначеному 

робочою програмою дисципліни. 

3.6 Атестація здобувачів освіти – це встановлення відповідності засвоєних 

здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів освіти. 

3.7 Атестація випускників спеціальності завершується видачею документів 

встановленого зразка про присудження відповідного ступеня освіти та присвоєння 

здобутої кваліфікації. Атестація здійснюється відкрито і гласно. 



3.8 Атестацію здобувачів вищої освіти здійснюють Державні екзаменаційні 

комісії (далі – ДЕК). Строк повноважень ДЕК становить один календарний рік. 

Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю ДЕК здійснює директор 

коледжу. 

3.9 Головою ДЕК призначається фахівець або провідний науковець галузі 

електроніки та телекомунікацій наукової діяльності, який не є працівником коледжу, 

на термін не більше трьох років поспіль.  

3.10 Рішення ДЕК про оцінку результатів захисту дипломних проектів, а також 

про видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) про закінчення коледжу, 

присудження відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та присвоєння 

відповідної кваліфікації приймається на закритому засіданні ДЕК відкритим 

голосуванням більшістю голосів членів ДЕК, які брали участь у її засіданнях. При 

однаковій кількості голосів голова ДЕК має вирішальний голос. Оцінки виставляє 

кожен член ДЕК, а голова підсумовує їх результати по кожному студенту.  

3.11 Відповідальними за провадження та вдосконалення процесу підготовки до 

дипломного проектування, його забезпечення, проведення процедури захисту 

дипломних проектів є відділення, циклові комісії, студентська рада, заступник 

директора з навчальної роботи. 

4 Показники забезпечення навчальним закладом якості освіти є рівень 

успішності студентів, кількість переможців всеукраїнських і міжнародних 

студентських олімпіад, відсоток працевлаштованих випускників, оцінка (відгуки) 

роботодавців. 

 



VІІІ Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої 

освіти 

1. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту». 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти». 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності». 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій». 

5. Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної 

діяльності ДК 009:2010». 

6. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій ДК 

003:2010». 

 



ДОДАТОК А 

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

 

Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти, практики, 

дипломний проект) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 4 5 

ГСЕ 1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

ГСЕ 1.01 Історія України 1,5 Екзамен 

ГСЕ 1.02 Основи філософських знань 1,5 Залік 

ГСЕ 1.03 Культурологія* 1,5 Залік 

ГСЕ 1.04 Економічна теорія* 1,5 Залік 

ГСЕ 1.05 Основи правознавства* 1,5 Залік 

ГСЕ 1.06 Соціологія* 1,5 Залік 

ГСЕ 1.07 Українська мова (за професійним спрямуванням) 1,5 Залік 

ГСЕ 1.08 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6,0 Екзамен 

ГСЕ 1.09 Фізичне виховання 7,5 Залік 

ГСЕ 1.10 Етика та психологія ділового 

спілкування 
1,5 Залік 

  25,5  

МПН 2 Цикл математичної, природничо-наукової підготовки 

МПН 2.01 Вища математики 3 Залік 

МПН 2.02 Рисунок та живопис 12 Залік 

МПН 2.03 Креслення та основи нарисної геометрії 4,5 Залік 

МПН 2.04 Технічна механіка 1,5 Залік 

МПН 2.05 Основи геодезії 1,5 Залік 

МПН 2.06 Інформатика та основи комп’ютерного 

моделювання 
4,5 Залік 

МПН 2.07 Кольороведення 1,5 Залік 

МПН 2.08 Основи охорони праці та безпека життєдіяльності 1,5 Екзамен 

МПН 2.09 Основи екології* 1,5 Залік 

  31.5  

ПП 3 Цикл професійної та практичної підготовки 

ПП 3.01 Вступ до спеціальності* 1,5 Залік 

ПП 3.02 Архітектурна графіка 3,75 Залік 

ПП 3.03 Макетування 3 Залік 

ПП 3.04 Комп’ютерне проектування і архітектурний 

дизайн 
3 Залік 

ПП 3.05 Історія архітектури 4,5 Екзамен 

ПП 3.06 Конструкції будівель і споруд 4,5 Залік 

ПП 3.07 Архітектурне проектування 18 Залік 



ПП 3.08 Планування і благоустрій населених місць 4,5 Залік 

ПП 3.09 Інженерне обладнання будівель 1,5 Залік 

ПП 3.10 Основи технології і організації будівельного 

виробництва 
1,5 Залік 

ПП 3.11 Основи економіки будівництва 3 Залік 

ПП 3.12 Архітектурні деталі і обладнання інтер’єрів 4,5 Залік 

ПП 3.13 Матеріалознавство 1,5 Залік 

ПП 3.14 Теорія та методика дизайну 1,5 Залік 

ПП 3.15 Теоретичні та методичні основи архітектурного 

проектування 
3 Екзамен 

ПП 3.16 Охорона праці в будівництві 1,5 Залік 

   ПП 3.17 Основи реконструкції та реставрації 3 Залік 

ПП 3.18 Інноваційні технології в архітектурі 2,25 Залік 

ПП 3.19 Малі форми архітектури 2,25 Залік 

ПП 3.20 Основи композиції 1,5 Залік 

ПП 3.21 Практикум по спеціалізації (комп’ютерний) 5,25 Залік 

ПП 3.22 Практика з креслення 3 Залік 

ПП 3.23 Практика з рисунку 3 Залік 

ПП 3.24 Геодезична практика 3 Залік 

ПП 3.25 Обмірювальна практика  1,5 Залік 

ПП 3.26 Ознайомча практика 1,5 Залік 

ПП 3.27 Макетна практика 1,5 Залік 

ПП 3.28 Фахова практика 1,5 Залік 

ПП 3.29 Проектна практика 3 Залік 

ПП 3.30 Технологічна практика 10,5 Залік 

ПП 3.31 Переддипломна практика 6 Залік 

ПП 3.32 Дипломне проектування 13,5 Захист 

  123.0  

 Загальний обсяг освітньо-професійної 

програми: 
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 – дисципліни освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста 

інтегруються з  навчальними предметами  загальноосвітньої підготовки  


