ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
Кваліфікація: архітектор, магістр архітектури.
Профіль
роботи:
дослі дження,
проектува ння
а рхі тектурного середовища та елементі в його предметного
на повнення (за соби ві зуальних комуні ка ці й, рекла ма , художнє
осві тлення, ма лі а рхі тектурні форми, мобі льні елементи,
ла ндша фтний диза йн), проектува ння житлових і грома дських
буді вель та їх і нтер’єрі в.
Основні місця роботи: проектні , конструкторські ,
на уково-дослі дні орга ні за ці ї, вищі на вча льні за кла ди,
упра влі ння мі стобудува ння та а рхі тектури при держа вних
орга на х мі сцевої вла ди всі х рі вні в (мі сто, ра йон, обла сть),
а рхі тектурні ма йстерні та фі рми рі зних форм вла сності .

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО,
РЕСТАВРАЦІЯ
Кваліфікація: художник образотворчого мистецтва,
декоративного
мистецтва,
реставрації,
магістр
образотворчого мистецтва.
Профіль роботи: створення викона ння в ма тері а лі
художні х робі т в умова х творчої ма йстерні та виробництва ,
творі в ста нкового живопису та художньої кера мі ки для
оздоблення і нтер’єрів житлового та громадського призна чення,
на укові дослі дження в сфері і сторі ї й теорі ї обра зотворчого
мистецтва , педа гогі чна ді яльні сть і викла да ння фа хових та
професі йно-орі єнтова них дисциплі н.
Основні місця роботи: проектні орга ні за ці ї художнього
профі лю, творчі ма йстерні ста нкового живопису, художньої
кера міки, фонди художні х, кра єзна вчих та етнографічних музеїв;
середні, спеціа льні та вищі на вча льні за кла ди, художні студі ї,
а ка демі чні та га лузеві на уково-дослі дні уста нови.
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Адреса університету:
Україна, м. Полтава, 36011
Першотравневий проспект, 24
www.pntu.edu.ua
vtup@pntu.edu.ua
Телефон приймальної комісії:
(0532) 561604
(05322) 29245
Адреса архітектурного факультету:
Україна, м. Полтава, 36000
вул. Соборності, 42
(навчальний корпус У)
www.af.pntu.edu.ua
oa.poltntu@gmail.co m
facebook.com/oa.poltntu

Адреса архітектурного факультету:
Україна, м. Полтава, 36000
вул. Соборності, 42

Телефон деканату
архітектурного факультету:
(0532) 607362

АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ма є пона д 50-рі чний
досві д пі дготовки фа хі вці в-а рхі текторі в. На фа культеті
на вча ються студенти і з різних обла стей України та закордону.
Зна чна кі лькі сть випускникі в а рхі тектурного фа культету
за йма ють поса ди кері вникі в а бо головних а рхі текторі в
проектних орга ні за ці й, проектних бюро, ма лих проектних
пі дприємств та прива тних а рхі тектурних ма йстерень, як в
Укра їні та к і в і нших кра їна х сві ту. Нема ло випускникі в
фа культету присвятили себе на укові й і педа гогі чні й
ді яльності , ста ли ка ндида та ми й доктора ми на ук.
За ча с на вча ння студенти фа культету беруть а ктивну
уча сть у на уково-дослі дницькі й та на уково-творчі й роботі ,
експонують свої художні роботи, беруть участь і перемага ють
у конкурса х як в Укра їні та к і за її межа ми.
Фа культет розта шова ний в і сторичному центрі
м. Полта ви в окремому триповерховому корпусі , котрий за
пока зника ми робочої площі на одного студента є одним і з
кра щих в Укра їні . Створені й функці онують суча сний
комп’ютерний кла с, керамічна ма йстерня, проектні ка бі нети
та лекці йні а удиторі ї. Дисциплі ни, які викла да ються на
фа культеті, за безпечені на вчально-методичною літера турою,
а а удиторі ї для лекці йних і пра ктичних за нять обла дна ні
на очними методичними зра зка ми і з кра щих курсових та
дипломних проекті в.
На базі Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка працюють вечірні
підготовчі курси для абітурієнтів архітектурного та
образотворчого спрямування.
Курси здійснюють підготовку до зовнішнього
незалежного оцінювання для вступу до університету із
різних навчальних дисциплін, та підготовку до вступного
випробування – творчий конкурс детальну інформацію
можна отримати у приймальній комісії університету.

Архі тектурний фа культет зді йснює пі дготовку фа хі вці в.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
МАГІСТРАТУРИ

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»
(термін навчання 4 роки):
Га лузь зна нь – 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО»
Спеціальність – 191 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»
Перелі к конкурсних предметі в для вступу:
Українська мова та література;
Історія України;
Творчий конкурс для вступу:
1 етап – Рисунок;
2 етап – Креслення.
Га лузь зна нь – 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»
Спеціальність
–
023
«ОБРАЗОТВОРЧЕ
МИСТЕЦТВО,
ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ»
Перелі к конкурсних предметі в для вступу:
Українська мова та література;
Історія України;
Творчий конкурс для вступу:
1 етап – Живопис;
2 етап – Рисунок.

СТУПІНЬ «МАГІСТР»
(термін навчання 1,5 роки):
Га лузь зна нь – 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО»
Спеціальність – 191 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»
Га лузь зна нь – 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»
Спеціальність
–
023
«ОБРАЗОТВОРЧЕ
ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ»

МИСТЕЦТВО,

Дета льну і нформа ці ю про ва рті сть на вча ння та умови
вступу можна ді зна тися на сторі нка х са йту уні верситету (у
розді лі а бі турі єнтові ): www.pntu.edu.ua
Або на сторі нка х са йту а рхі тектурного фа культету (у
розді лі а бі турі єнту): www.af.pntu.edu.ua

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
Кваліфікація: архітектор, магістр архітектури.
Профіль роботи: дослі дження і проектува ння житлових,
грома дських, промислових та сільськогосподарських буді вель і
споруд, їх і нтер’єрі в; розроблення проекті в реконструкці ї і
реста врації пам’яток архітектури; орга ні за ці йно-упра влі нська ,
на уково-дослі дницька й педа гогі чна ді яльні сть у га лузі
а рхі тектури і мі стобудува ння.
Основні місця роботи: проектні , конструкторські ,
на уково-дослі дні орга ні за ці ї, вищі на вча льні за кла ди,
упра влі ння мі стобудува ння та а рхі тектури при держа вних
орга на х мі сцевої вла ди всі х рі вні в (мі сто, ра йон, обла сть),
а рхі тектурні ма йстерні та фі рми рі зних форм вла сності .
МІСТОБУДУВАННЯ
Кваліфікація: архітектор, магістр архітектури.
Профіль роботи: дослі дження і проектува ння
мі стобуді вних та са дово-па ркових комплексі в, а рхі тектурномі стобуді вна діяльність і з забудови та реконструкці ї на селених
пункті в та мі стобуді вних об’єкті в рі зних рі вні в (ква рта лі в,
житлових ра йоні в, грома дських центрі в тощо).
Основні місця роботи: проектні , на уково-дослі дні
орга ні за ці ї, упра влі ння мі стобудува ння та а рхі тектури при
держа вних орга на х мі сцевої вла ди всі х рі вні в, а рхі тектурні
ма йстерні та фі рми рі зних форм вла сності .

