
Протокол №4 

засідання секції круглого столу щодо модернізації освітньо-наукової 

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

корегування навчального плану 

від 05.10.2021 р. 

 

ПРИСТУТНІ: 

 

Гарант ОНП д.арх. Ковальська Гелена Леонідівна; 

 

Професори: Кащенко О.В., Товбич В.В., Панченко Т.Ф., Тімохін В.О., 

Шебек Н.М., Куцевич В.В., Бачинська  Л.Г., Слєпцов О.С.; 

 

Доценти: Яценко В.О., Брідня Л. Ю., Хараборська Ю.О. 

 

Здобувачі: аспіранти Д.К. Васильченко, А.В. Гамаля, У.О. Джурляк,  О.Д. 

Ольховець; 

 

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

 

Стейк-холдери: 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), проф. Юнаков С.Ф. (керівник 

групи проектних компаній Yunakov Architects) 

 

Порядок денний 

 

1. Звіт гаранта Ковальської Г.Л. про проходження акредитації. 

 

СЛУХАЛИ: доповідь гаранта освітньо-наукової програми професора Г.Л. 

Ковальської про організацію і проведення акредитації. Гарант винесла на 

обговорення звіт експертної групи та звіт галузевої експертної ради, 

оголосивши підсумки сильних і слабких сторін ОНП, аналіз по критеріях 

якості освіти та встановлені експертною групою і галузевою експертною 

радою оцінки.  

ВИРІШИЛИ: продовжити діяльність ОНП за обраним вектором, який був 

зразково відзначений експертами. Взяти до уваги рекомендації щодо 

усунення недоліків та подальшого удосконалення освітньої програми, 

викладені у звіті експертної групи та експертному висновку ГЕР. 

   

2. Обговорення модернізації та перезатвердження освітньо-наукової 

програми «Архітектура та містобудування» та навчального плану на 2022-

2023 н.р. 

 



СЛУХАЛИ: пропозицію гаранта освітньо-наукової програми професора Г.Л. 

Ковальської перезатвердити освітньо-наукову програму «Архітектура та 

містобудування»; прийняти до відома рекомендації відділу ліцензування і 

акредитації КНУБА, рекомендації, надані стейк-холдерами, відгуки 

здобувачів, випускників. В ОНП внесено уточнення в частині посилання на  

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) №261 від 

23.03.2016 р., зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 

03.04.2019. 

 

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

1. д.т.н., проф. О.В. Кащенко 

2. д.арх., проф.. Тімохін В.О. 

3. д.арх., проф. В.В. Товбич 

 

Всі вони зазначили що освітньо-наукова програма «Архітектура та 

містобудування» 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 рекомендувати Вчені раді університету затвердити 

освітньо-наукову програму «Архітектура та містобудування» та навчальний 

план на 2022-2023 навчальні роки. Ввести в дію з 01.09.2022 року. 

 

 

Гарант ОНП       

проф.                  Г.Л. Ковальська 

 

 

Секретар секції      

доц.                 Ю.О. Хараборська 


