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АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІЙ ІНСТИТУТ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Підготовка архітекторів в нашій академії почалася ще в 1930 році. У 1996 році на базі 
архітектурного факультету був створений перший в Україні Архітектурний інститут, який у 
2004 році став Архітектурно-художнім. Поглиблене, художня освіта включає в себе також 
розширене вивчення комп'ютерної графіки, що в свою чергу прищеплює молодим 
архітекторам розуміння краси і прагнення створювати архітектуру, відповідну сучасним 
вимогам. 

У Архітектурно-художнього інституту (АХІ) Одеської державної академії будівництва 
та архітектури (ОДАБА) існують такі освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців: 
«Бакалавр» і «Магістр»; спеціальності: 191 «Архітектура та містобудування», 
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»; а також спеціалізації – 
«Архітектура будівель і споруд», «Містобудування», «Дизайн архітектурного середовища», 
«Образотворче мистецтво». 

З метою підвищення рівня розвитку художньої освіти у південно-східному регіоні 
України, в АХІ ОДАБА, найближчим часом відкривається нова спеціальність – «Графічний 
дизайн». 

До складу інституту входять наступні кафедри: «Архітектури будівель і споруд», 
«Містобудування», «Дизайну архітектурного середовища», «Рисунка, живопису та 
архітектурної графіки», «Архітектурних конструкцій», «Нарисної геометрії та інженерної 
графіки», «Образотворчого мистецтва». 

До складу приміщень інституту входять бібліотека з читальною залою, навчально-
методичний центр, макетна майстерня, комп'ютерний клас, виставковкова зала, навчальні 
аудиторії. Архітектурно-художнім інститутом видається збірник наукових праць з 
архітектури та містобудування «Проблеми теорії та історії архітектури України», який 
включено до переліку фахових видань ВАК України і в якому можуть публікуватися основні 
результати дисертаційних робіт. Проводиться робота по переатестації збірника наукових 
праць з наукової тематики «Регіональні проблеми архітектури та містобудування», для 
введення його в перелік спеціальних видань ВАК України і з присвоєння йому статусу 
міжнародного. 

У 2017 - 2018 навчальному році захистили дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата архітектури ст . викладач. Малашенкова В. О.; асистент Крамаренко М. О.; під 
керівництвом професора Уреньова В. П. ст. викладач. Сторожук С. Напрямок наукової 
діяльності, публікацій і доповідей викладацького складу має прикладний характер. 

В інституті приділяється велика увага розвитку студентської науки. Щорічно 
проводяться студентські наукові конференції, студенти беруть участь в міжнародних 
воркшопах, а результати досліджень щорічно публікуються у збірнику студентських 
наукових робіт ОДАБА. Наші студенти неодноразові переможці I і II етапів Всеукраїнської 
студентської олімпіади. 

АХІ ОДАБА неодноразово отримував нагороди і дипломи як одна з кращих 
архітектурних шкіл України. Рівень підготовки випускників Архітектурно-художній 
інституту незмінно відзначається дипломами першого та другого ступеня. Наприклад, на 
XXVI міжнародному огляді-конкурсі дипломних проектів випускників архітектурних і 
дизайнерських Вищих шкіл м. Івано-Франківськ, в 2017 році, наш інститут був відзначений 
23 дипломами - I ступеня, 6 дипломами - II ступеня. А на XXVII огляді-конкурсі дипломних 
проектів архітектурно-художніх вищих навчальних закладів України в Полтаві, в 2018 році, 
наш інститут був відзначений 26 дипломами - I ступеня, 2 дипломами - II ступеня. 

Дипломна робота Анни Бадер «Реновація Олександрівського проспекту м Одеса» під 
керівництвом доцента Савицької О. С. і ст. викладача Румілец Т. С. отримала Гран Прі в 
області містобудування. Також дипломна робота Євгена Дунаєвського «Архітектурне 
формування науково-дослідних центрів з розробкою науково-дослідного центру 
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інформаційних технологій м. Одесса» під керівництвом професора Вершиніна В. І. була 
відзначена Гран Прі в галузі промислової архітектури. 

На конкурсі методичної літератури та видань в напрямку архітектурної і художньої 
освіти в жовтні 2018 р окремо були відзначені дипломами такі викладачі: за розробку 
інноваційного курсу лекцій «Інженерний благоустрій територій та транспорт» для студентів 
освітнього рівня бакалавр доцент Шишкін М. І., за фундаментальну розробку науково 
методичного матеріалу в сфері містобудування професор Глазирін В. Л., а також за 
комплексну розробку науково-методичних матеріалів для забезпечення навчального процесу 
методичні вказівки з предметів «Ландшафтна архітектура», «Проектування міських 
ландшафтів», «Основи реконструкції міст», «Методика проектування в історичній забудові», 
«Промислова інфраструктура міста і міських агломерацій ». 

Наші студенти і викладачі беруть участь у міжнародній дослідницькій програмі 
«Unloved Heritage 'Socialist City'», в рамках якої в 2017 році проводився воркшоп, 
присвячений вивченню району Черемушки в Одесі, в якому брали участь вищі архітектурні 
школи Німеччини, Росії та України. 

Великою відповідальністю стало для АХІ ОДАБА участь в міжнародній програмі 
TEMPUS зі сталого регіонального та міського розвитку (проекти SEHUD і SEHSI). 

Цілі і завдання програми, крім обміну інформацією, це вироблення загальної 
інноваційної методики викладання фахових дисциплін, узгодження загальних напрямків в 
області сучасного містобудування і архітектурної освіти, підготовка архітектора -
містобудівника відповідно до світових стандартів. Звітні презентації перед міжнародною 
колегією програми TEMPUS, що складається з представників семи європейських 
архітектурних шкіл і п'яти архітектурних шкіл України отримали високу оцінку. 
Одноголосно іноземна колегія оголосила Одеську архітектурну школу провідною школою 
України, і однією з провідних шкіл Європи. 

У 2019 наші студенти стали переможцями в благодійному проекті фонду Бориса 
Колесникова «Архітектор - 2019» і відвідали виставку MADE EXPO в Мілані (Італія). 

Представники викладацького складу інституту регулярно беруть участь в телевізійних 
обговореннях та круглих столах з питань розвитку генерального плану, охорони пам'ятників 
і благоустрою Одеси, беруть активну участь в різних конкурсах, виставках, науково-
методичних конференціях, є членами громадських професійних організацій. 

Основною метою нашої Вищої архітектурної школи є підготовка архітекторів, що 
володіють глибокими і різноманітними теоретичними знаннями та здатними на високому 
професійному рівні вирішувати складні завдання сучасної архітектурної та містобудівної 
науки і практики. 

Директор Архітектурно - Художнього інституту, 
завідувач кафедри архітектури будівель і споруд, 

доктор архітектури, професор, В. П. Уреньов. 




