
Програма діяльності Інституту архітектури, урбаністики та регіоналістики НСАУ на 2015-2016 рр. 
 
 
№ 
з/п 

Розділ програми Зміст і значення Термін Організація 
(формат) 

1 2 3 4 5 
 

1. Щорічна доповідь НСАУ про стан і 
перспективи архітектури і урбаністики 
України в глобальному контексті. 

Донести до керівництва країни 
і до громадськості основні 
проблеми, завдання та 
перспективи архітектурно-
урбаністичної діяльності. 

До 1 лютого 2016р. – 
перший звіт-сесія 

Щорічна 
конференція. 
 
Експертно-
аналітична сесія. 
 
Широка 
громадська 
презентація. 

 

2. Круглі столи з проблем архітектури, 
урбаністики та регіоналістики. 

Організувати міжпрофесійну 
комунікацію. 
 

Перший круглий стіл 
– вересень 2015р. 

Круглі столи  

 

3. Концепція досліджень з регіоналістики. 
Карта діяльнісних регіонів. 

Сформувати нову проектно-
аналітичну дисципліну. 
Сприяти створенню нової 
концепції розселення в Україні. 

 Дослідницькі 
семінари. 
 
Робота 
дослідницьких 
груп за участю 
теоретиків, 
аспірантів і 
магістрантів. 
 
Доповіді на  



1 2 3 4 5 
    щорічній 

конференції 
НСАУ та 
міжнародних 
конференціях. 
 
Тематичні 
видання. 

 

4. Концепція і програма діяльності курсів 
підвищення кваліфікації.  

Запустити регулярну систему 
підвищення кваліфікації 
відповідно до нормативних 
вимог у формі накопичення 
балів за участь у різного роду 
проектно-освітніх програмах та 
заходах. 
 

  

 

5. 
Концепція і програма діяльності 
інтернатури. 

Запустити, в рамках діяльності 
Архітектурної Палати НСАУ, 
систему навчання і практичної 
підготовки молодих 
архітекторів для отримання 
доступу до самостійної 
професійної діяльності. 
 

  

 

6. 
Фундаментальні дослідження 
«Архітектурне мислення», «Час в 
архітектурі та урбаністиці», «Уявлення про 
місто». 

Організувати цикли досліджень 
з фундаментальних проблем 
розвитку професійного 
мислення й практик. 

 Дослідницькі 
семінари. 
 
Робота  



1 2 3 4 5 
    дослідницьких 

груп за участю 
теоретиків, 
аспірантів і 
магістрантів.  
 
Доповіді на 
щорічній 
конференції 
НСАУ та 
міжнародних 
конференціях. 
 
Тематичні 
видання. 

 

7. Школа-конкурс архітектурних досліджень. Залучити молодь до 
проведення досліджень, 
навчити дослідженням.  

 Цикл пошукових 
освітніх сесій й 
групова 
підготовка 
конкурсних 
робіт. 
 

 

8. 
Розробка освітньої програми, курсу і книги 
для дітей та школярів, для студентів. 

Задати з дитинства уявлення 
про суть і важливість 
архітектури та урбаністики. 
 

  

 

9. Школа головних архітекторів областей, 
міст, районів. 

Задати кваліфікаційний 
стандарт для посідання посади. 

  



1 2 3 4 5 
 

10. Розробка освітньої програми для депутатів, 
чиновників і громадських активістів. 

Задати суспільству уявлення 
про суть, важливість, проблеми 
та перспективи сфер 
архітектури, урбаністики й 
регіоналістики. 
 

  

 

11. Освітні курси для журналістів. Як писати про архітектуру та 
урбаністику. Ліквідація 
безграмотності.  

  

 

12. 
Концепція і програма Школи архітектури 
та урбаністики. 

Створити школу для 
архітекторів усіх поколінь. 
Активізувати професійне 
мислення й комунікацію. 
 

  

 

13. Семінари з архітектури та урбаністики. Залучити молодь до процесу 
мислення архітектурою та 
містом. 
 

Регулярно, не рідше 
ніж 1 раз на місяць. 

 

 

14. Звіт про діяльність Інституту. Представити НСАУ картину 
робіт та перспективи 
Інституту. 

15 лютого 2016р.  

 


