
Архітектурне
відділення

Ласкаво просимо!!!



АРХІТЕКТУРНЕ 
ПРОЕКТУВАННЯ ТА 
ВНУТРІШНІЙ 
ІНТЕР’ЄР

Архітектура та містобудування



У чому полягає 
робота 
архітектора?
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У чому полягає робота архітектора?

Робота над створенням проекту починається із зустрічі з замовником, спілкування, визначення його смаку й 
очікувань від майбутніх архітектурних рішень екстер'єрів, інтер'єрів, ландшафту території тощо. Далі проводяться 
відповідні обміри, складається планувальне рішення. 

В залежності від побажань клієнта і стилю роботи архітектора промальовуються ескізи від руки або з 
допомогою комп'ютерних програм, що дозволяє створювати фотореалістичне зображення об'єкту. Останнім 
етапом роботи архітектора є виконання проекту.



Що повинен 
знати і вміти 
архітектор?



Щоб стати архітектором необхідно мати розвинені просторові уявлення, творчі здібності до 
креслення, малюнку, почуття гармонії при вирішенні композиційних завдань. 

Архітектор повинен знати психологію людини та вміти запрограмувати сценарій її побуту в просторі 
таким чином, щоб вона почувалась максимально комфортно. Щоб досягти вершин майстерності, 
потрібно володіти наполегливістю, терпінням, гарною пам'яттю, фантазією і багато вчитися.

Що повинен знати і вміти 
архітектор?
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Важливість і 
перспективність
професії
архітектора



В наш час професія архітектора користується попитом на ринку праці. Багато хто 
потребує кваліфікованих архітекторів, котрі добре знають свою справу. Соціальна 
значимість праці архітектора і його відповідальність перед суспільством зростають в 
умовах, коли проблеми архітектури як творчості безпосередньо зв'язуються з 
громадським життям людей, з формуванням життєвого середовища людини. Професія 
архітектора завжди буде популярною, висококваліфіковані фахівці в будь-який час на вагу 
золота. Але варто пам'ятати, що архітектор - це покликання, поєднання таланту та важкої 
праці в процесі навчання та впродовж всього творчого шляху.

Важливість і перспективність професії архітектора
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 роботи з виконання 
екстер'єрів та інтер'єрів 
будівель;

Яка робота чекає на мене?

 розробки технологій 
опорядження та організація 
будівельного дизайну;

 роботи з реконструкції, 
реставрації та ремонту 
будівель;

 архітектурно - проектні 
роботи, включаючи 
ландшафтне проектування 
садів, парків, спортивних 
споруд тощо;
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Яка робота чекає на мене?

 охорона, реконструкція та 
реставрація історичних 
місць, будівель і пам'яток 
культури; 

 обробка та оформлення 
проектної документації;

 послуги з графічного 
дизайну, декору 
інтер'єрів;

 консультування щодо вибору типу 
та способу застосування 
комп'ютерних технічних засобів 
та програмного забезпечення при 
розробці дизайну інтер'єрів та 
екстер'єрів будівель



Де можна працювати?
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Де можна працювати?

Будівельні організації

Проектно-конструкторські організації

Історико-архітектурні заповідники

Житлово-комунальні господарства

Архітектурно-проектні фірми



Ще більше про 
професію



 Архітектор повинен досконало орієнтуватись у сучасності 
і вміти передбачати майбутнє. Адже об'єкти, створені 
ним, як правило, «живуть» довше за свого автора.

 Ця професія охоплює організацію усіх рівнів просторового 
середовища: від малих форм (проектування зупинок, 
кіосків, зон відпочинку) до великих територіальних 
систем (житлові квартали).

 Це професія, яка вимагає від майбутнього спеціаліста 
окрім таланту ще й творчого світосприйняття. Ця професія 
потребує не тільки досконалого володіння технічною й 
теоретичною сторонами, але й орієнтації в сучасних 
тенденціях.

 Початок будівництва та його завершення потребує участі 
як архітектора.
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Архітектор - професія креативна!


