
Відкрита нова спеціальність  

у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»  

 

АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ 
  

На базі кафедри будівництва ДВНЗ «ХДАУ» в травні місяці 2018 році 

відкрито нову спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» для першого 

(бакалаврського) рівня. Спеціальність відноситься до галузі знань 

19 «Архітектура та будівництво». Ліцензійний обсяг  складає 50 чоловік.  

 

Професія «Архітектор» тісно пов’язана з будівництвом і вважається 

однією з найперспективніших спеціальностей в Україні та є одна з 

найпопулярніших спеціальностей в Європейських університетах. Основна мета 

архітектора – створення архітектурних споруд, які оптимально поєднують 

безпеку, раціональне та ефективне використання площі, а також особливості 

оригінальної та унікальної дизайнерської ідеї. Професія архітектора творча, з 

відчуттям гармонії, смаку та стилю. Поява такої спеціальності не випадкова для 

Херсонської області, а назріла потреба, оскільки для будівництва цивільних та 

промислових об’єктів міста та області потрібні талановиті архітектурні рішення 

та кваліфіковані спеціалісти. 

Навчання передбачає вивчення специфіки проектування за напрямами: 

архітектура будівель та споруд, районне розпланування, ландшафтна 

архітектура, реставрація та реконструкція громадських будівель і споруд.  

Освітньо-професійна програма спрямована на проблеми розбудови міст та 

сільських поселень, здатність виявити сучасні тенденції розвитку архітектурного 

та ландшафтного середовища, визначити пріоритетні напрями планувальної 

розбудови поселення, що надає обґрунтування практичним рішенням у сфері 

архітектури та містобудування, володіти основними підходами проектування і 

прогнозування, методами та прийомами реконструкції та реставрації об’єктів 

архітектурного та ландшафтного середовища зі застосуванням інноваційних 

підходів міжнародного та вітчизняного досвіду, вміння застосовувати основні 

засади, принципи і методи художнього уявлення та проектного мислення в 

архітектурно-планувальному рішенні нових об’єктів та оновленні існуючих, 

виконувати авторський контроль за об’єктами нового будівництва, реставрації 

чи  реконструкції будівель і споруд на предмет дотримання вимог проектної 

документації. 

Все це дозволяє застосовувати сучасні теоретико-методологічні та 

типологічні підходи до вирішення проблем формування та розвитку 

архітектурно-планувальних рішень архітектурного та ландшафтного 

середовища, проводити аналіз та оцінку додержання безпекових санітарно-

гігієнічних, інженерно-технічних і техніко-економічних нормативних вимог і 

показників архітектурно-планувального проекту, аналізувати вплив історично 

сформованої забудови на об’ємно-просторове рішення нового об’єкту, 



враховуючи бажаність спадкоємної розбудови архітектурного середовища та, 

одночасно, необхідність підвищення побутових стандартів забудови.  

Можливості працевлаштування наших випускників це: проектні 

інститути, науково-дослідні інститути та установи, архітектурно-будівельні 

компанії, дизайнерські студії та бюро, архітектурні майстерні, студії, 

реставраційні майстерні, бюджетні організації (управління по архітектурі та 

містобудуванню), загальноосвітні установи, архітектурні пам’ятники, приватна 

практика. Випускники можуть займати посади архітектора і техніка: з 

архітектурного проектування; розпланування; дизайнера; доглядача; техніка 

лаборанта; техніка з підготовки дозвільної документації. При цьому є 

можливість сертифікації власної архітектурної діяльності. 

Бази практик: 

1. ПАТ «Херсон-Діпромісто»; 

2. Державне підприємство «Державний науково-дослідний та проектно-

вишукувальний інститут «ДНІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»; 

3.  

Спеціальність відкрита задля задоволення попиту на фахівців 

архітекторів широкого профілю, здатних реалізувати сміливі архітектурні 

рішення в державних та приватних установах міста, області і України в 

цілому! 

 

Навчальний процес забезпечуватимуть провідні фахівці та спеціалісти-

практики архітектурної справи, які мають великий досвід у проектуванні 

будівель різнопланового призначення, інженерних мереж та устаткування. На 

кафедрі будівництва ХДАУ працюють єдині на Херсонщині два кандидати наук 

з архітектури, доктори технічних наук за профілем кафедри, заслужені 

винахідники та архітектори України. 

 

Сертифікат ЗНО 

2016, 2017 та 2018 року! 

1. Українська мова та література 

2. Математика 

3. Творчий конкурс 

Мінімальний бал сертифіката 100 балів 

 

 

Контактна особа – завідувач кафедри будівництва  

Чеканович М.Г.  

0660131557, kafedra_bu2@ukr.net 

http://www.ksau.kherson.ua/budgidro/kafedrabud.html  

 
Обирай навчання на новій спеціальності «АРХІТЕКТУРА ТА 
МІСТОБУДУВАННЯ» ! 

http://www.ksau.kherson.ua/budgidro/kafedrabud.html

