
Протокол №1 

засідання секції круглого столу щодо модернізації освітньо-наукової 

програми «Архітектура та містобудування» ІІІ (Phd) рівня вищої освіти та 

корегування навчального плану 

від 24.01.2019 р. 

 

ПРИСТУТНІ: 

 

Гарант ОНП професор, д.арх. Товбич Валерій Васильович; 

 

Професори: Кащенко О.В., Панченко Т.Ф., Тімохін В.О., Шебек Н.М., 

Куцевич В.В., Слєпцов О.С.; 

 

Доценти: Яценко В.О., Брідня Л. Ю.; 

 

Здобувачі: аспіранти А.І. Черноус, О.Ю. Скляренко; 

 

Самоврядування, член ради молодих вчених КНУБА: к.т.н. Гегер А.Д.; 

 

Стейк-холдери: проф. Юнаков С.Ф. (керівник групи проектних компаній 

Yunakov Architects), проф. Палеха Ю.М. (заст. директора ДП "Український 

державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" 

імені Ю.М.Білоконя), проф. Жовква О.І. (Департамент містобудування 

Київської міської державної адміністрації); 

 

Порядок денний 

 

1. Обговорення модернізації освітньо-наукової програми «Архітектура та 

містобудування» та навчального плану на 2019-2020 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: доповідь гаранта освітньо-наукової програми професора В.В. 

Товбича про результати анкетування випускників щодо задоволеності 

отримання освітніх послуг за спеціальністю 191 «Архітектура та 

містобудування» для ІІІ Phd рівня вищої освіти та необхідності модернізації 

освітньо-наукової програми «Архітектура та містобудування» за 

результатами анкетування здобувачів вищої освіти (аспірантів).  

Пропозиції: новими змінами передбачити введення в освітні компоненти 

загальної підготовки здобувачів фахових компетентностей; передбачити 

корективи у кадровому забезпеченні відповідно до змін у професорсько-

викладацькому складі факультету; прийняти до відома рецензії на ОНП, 

надані стейк-холдерами, відгуки здобувачів, випускників, стейк-холдерів.   

 

Доповідь стейк-холдера С.Ф. Юнакова, який відмітив, що з метою 

покращення моделі сучасного науковця з спеціальності 191 «Архітектура та 

містобудування» з урахуванням потреб у галузі виникла необхідність 



перегляду освітньо-наукової програми  «Архітектура та містобудування» та 

перезатвердження навчального плану з підготовки ІІІ PHd рівня вищої освіти. 

 

В обговоренні питань, пов’язаних з підготовкою науковця виступили: 

1. д.арх., проф. В.О. Тімохін  

2. д.т.н., проф. О.В. Кащенко 

2. д.арх., проф. Н.М. Шебек  

 

Позитивну оцінку нового проекту освітньо-професійної програми 

«Архітектура та містобудування» надала к.т.н. Гегер А.Д. – член ради 

молодих вчених КНУБА. 

 

Всі вони зазначили що проект освітньо-наукової програми «Архітектура та 

містобудування» з зазначеними змінами, модернізований згідно порад 

здобувачів, випускників та стек-холдерів, відповідає сучасним вимогам 

вищої освіти та всебічно охоплює компетентності, щодо підготовки за 

освітнім рівнем PHd зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». 

 

За результатами круглого столу біло прийняте рішення ухвалити 

представлені концепції та, після внесення зауважень та пропозицій в проект 

освітньо-наукової програми, рекомендувати ухвалити Вченою радою 

університету зміни до освітньо-наукової програми «Архітектура та 

містобудування» та навчальний план на 2019-2020 навчальні роки. Ввести в 

дію з 01.09.2019 року. 

 

 

Гарант ОНП       

проф.                  В.В. Товбич 

 

 

Секретар секції      

доц.                 Л.Ю. Брідня 


