
Київський національний 

університет будівництва 

і архітектури 

 

Витяг з протоколу 

від «26» вересня 2022 р. № 2 

засідання методичної комісії архітектурного факультету 

Голова – Хараборська Ю.О. 

Секретар – Брідня Л.Ю. 

 

Присутні: проф. Кащенко О.В., проф. Ковальська Г.Л., проф. Шебек Н.М., 

проф. Слєпцов О.С., проф. Куцевич В.В., проф. Тімохін В.О., 

проф. Товбич В.В., проф. Плоский В.О., проф. Панченко Т.Ф., 

проф. Чорноморденко І.В., проф. Ботвіновська С.І., проф. 

Бачинська Л.Г., проф. Третяк Ю.В., проф. Яценко В.О., ас. 

Андропова О.В., доц. Ніколаєнко Т.П., доц. Лакуша Н.М., доц. 

Сингаївська М.А., доц. Ладан Т.М., доц. Брідня Л.Ю., доц. 

Косаревська Р.О., доц. Суліменко Г.В., доц. Рябець Ю.С., доц. 

Яремчук О.М., доц. В’язовська А.В. 

Запрошені: 

представники роботодавців: представники роботодавців: заступник 

директора з наукової роботи, начальник центру геоінформаційних 

систем ДП Український державний науково-дослідний інститут 

проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М.Білоконя,  доктор 

географічних наук, Палеха Ю.М.,  професор кафедри 

містобудування; головний архітектор ТОВ 

«УКРБУДПРОЕКТДИЗАЙН» Сингаєвська М.А., доцент кафедри 

містобудування. 

 

представники студентської спільноти: студент кафедри містобудування 1 

курсу магістерського рівня Парфенюк Георгій, студенти кафедри 

містобудування 2 курсу магістерського рівня Кузьменко Вікторія, 

Дерпа Роман. 

 

СЛУХАЛИ: гаранта ОНП «Містобудування» – кандидата архітектури, 

доцента кафедри містобудування В’язовську А.В. про підготовку до 

акредитації освітньо-наукової програми. В’язовська А.В. доповіла про роботу 

з упорядкування інформації стосовно освітньо-наукової програми; про 

затвердження стандарту освіти і відповідність ОНП новому стандарту; про 



необхідність оновлення сайту КНУБА; про подальшу співпрацю зі 

здобувачами освіти в напрямку покращення освітньо-наукової програми 

«Містобудування». Також гарантом запропоновані зміни в ОНП на 

наступний рік в частині удосконалення обов’язкової компоненти 

«Концептуальне архітектурне проектування містобудівних і ландшафтно-

рекреаційних об’єктів», а також розширення набору вибіркових дисциплін, 

що сприятиме подальшому підвищенню рівня освіти здобувачів на другому 

магістерському рівні. 

 

ВИСТУПИЛИ: проф. Кащенко О.В., проф. Шебек Н.М., проф. Яценко В.О., 

доц. Брідня Л.Ю. Відмітили високу якість підготовки до акредитації і 

необхідність оновлення сайту КНУБА та удосконалення освітньо-наукової 

програми із запропонованими гарантом змінами на наступний навчальний 

рік. 

 

ВИРІШИЛИ: продовжити підготовку до акредитації, а також врахувати 

зауваження гарантів і стейкхолдерів при оновленні ОНП на наступний 

навчальний рік.  

 

 

Голова доц. ___________________________________ Хараборська Ю.О.  

 

Секретар доц. ________________________________   Брідня Л.Ю.  

Згідно з оригіналом 

Секретар          ________________________________    Брідня Л.Ю. 

26.09.2022 р. 

 


