
Студент 2 курсу магістратури КНУБА Швед Антон, архітектурний 

факультет, кафедра містобудування, група АРХ-61б, денна форма 

навчання, навчання за державні кошти, випуск у 2023 році. 

Також студент 1 курсу магістратури в Люблінському Політехнічному 

Університеті за програмою подвійного диплому від КНУБА, стаціонарна форма 

навчання, факультет будівництва та архітектури, навчаюсь за напрямком 

архітектура, реконструкція, випуск у 2023 році. Навчання відбувається в онлайн 

форматі — через військовий стан в країні неможливо перетнути кордон, навчання 

англійською мовою. Вивчаю такі предмети як: Дизайн консервації, Передові 

конструкції, Проектування в історичній забудові, Пам'ятки охорони історичних 

міст, Універсальний передовий дизайн, Модернізація міських територій. 

Загалом формат навчання не сильно відрізняється від нашого формату в 

КНУБА: 

 основним є дипломне проектування, а більшість інших предметів це різні

його аспекти, але деякі з них також з власними курсовими роботами;

 формат дипломного проектування у вигляді постійних консультацій та

обговорення з різними викладачами;

Проте і є деякі відмінності: 

 навчання англійською мовою

 можна працювати в команді — обрати в якості об'єкту одну велику територію

і поділити її між собою. Кожен розробляє свій об'єкт, який на ній

розташований. Частина першого розділу (аналіз) робиться в команді.

 велика увага приділяється першому розділу дослідження — аналізу

історичного середовища. Він займає найбільший об'єм серед усього

дослідження.



В цілому практика подвійного паралельного навчання одночасно цікава, 

корисна та складна. Завдяки тому, що в Польщі я навчаюсь за напрямом 

реконструкції та збереження пам'яток архітектури, а в КНУБА за напрямком 

містобудування, то в результаті буду спеціалістом у цих двох напрямках 

архітектурної професії. Особливо корисним є вивчення проектування з 

врахуванням охорони пам'яток, тому що у нас в Україні це не достатньо розвинута 

тенденція. Навчання таким чином дозволяє мати більш обширні знання в 

архітектурній професії за обома напрямами та сприяє більш інтенсивному 

покращенню своїх навичок. 

 

Швед А. М.    

 



Відгук  

про навчання за програмою «подвійного диплому»  

у 2022-23 навчальному році 

 
Я, Дерпа Роман Вікторович, студент магістратури КНУБА, кафедри 

містобудування, АРХ-61Б групи. Також за програмою «подвійного диплому» я є 

студентом магістратури Люблінської Політехніки за напрямком реконструкції 

архітектурного середовища.  

Програма «Подвійного диплому», терміном в 1 навчальний рік, передбачає 

одночасне отримання двох різних дипломів від кожного університету без 

додаткового часу на навчання. Тобто навантаження на даний навчальний рік 

зростає в рази. Дана програма є добровільною і орієнтована на зацікавлених 

студентів, які готові плідно працювати для отримання великих можливостей та 

переваг. В результаті успішного виконання даної програми я матиму дві вищих 

освіти, український та європейський диплом, досвід навчання в іншій країні та інші 

можливості. 

В цілому задоволений процесом навчання. Завжди був переконаний, що саме 

співпраця з великою кількістю викладачів, які працюють в різних стилях та 

методах, дає той безцінний багатогранний досвід, який дозволяє уникнути 

«коридорного» мислення. 

Щодо порівняння, то не можу сказати, що десь однозначно краще чи гірше. 

Свої переваги та недоліки має кожен університет. Можу відзначити, що в 

Люблінській Політехніці я спостерігаю тенденцію до опрацювання менших 

об’єктів, але детальніше і з тривалим вивченням та аналізом. Але потрібно 

пам’ятати, що це реконструкція і такий підхід є доцільнішим в даній сфері. 

Дуже приємне враження про викладачів КНУБА, які в переважній більшості 

позитивно відносяться до такого індивідуального графіку та ідуть на зустріч при 

можливих «накладаннях» занять, організовуючи індивідуальні консультації та 

зустрічі. 

 

   Роман ДЕРПА 
 


