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№ на № від

ВІДГУК

на освітню програму з підготовки фахівців
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»,
галузь знань 19 «Архітектура та будівництво», розроблену робочою групою

кафедри Архітектура та урбанізм Харківської школи архітектури

Харківська школа архітектури стала впродовж останніх років абсолютно новим
словом у сфері архітектурної освіти в Україні. Школа такого формату дає системні
знання. Такі знання дозволяються студентам запроєктувати все: від якісної дверної
ручки, до міських просторів, урбаністики тощо. Школа також виховує студентів як
активних учасників суспільного життя, які є відповідальним за своє середовище та
міста, в яких мешкають.

Так само є перевага приватної архітектурної освіти в тому, що з однієї сторони
вона повністю відповідає державним стандартам, а з іншої — всюди, де це можливо
вводить тенденції та тренди актуальної закордонної освіти. З першого курсу студенти
вчаться захищати проєкти, вчаться відстоювати свої ідеї та світогляд. Це прекрасний
майданчик для того, щоб стати не просто виконавцями, а трендсеттерами — людьми,
які задають порядок денний в царині, якою займаються. Сьогодні як ніколи є
величезний запит на таких активних та вмотивованих архітекторів та на знання для
відбудови зруйнованих міст, і для розвитку міст, що не постраждали від військових
дій.

Засновник Харківської школи архітектури — Олег Дроздов — великий ідеолог
школи. Двадцять років тому, в архітектурі він почав в Україні створювати речі, які
тільки тепер розповсюджуються в наших містах. Не стала винятком і школа. Зміст
навчальної програми, що його пропонує школа — можливість для людини здобути
професію максимально широко.

Підсумовуючи наведене вище, на підставі ретельного ознайомлення зі змістом
освітньої програми, яка реалізується в Харківській школі архітектури, можна
засвідчити її відповідність сучасним вимогам щодо підготовки фахівців та
відповідність ринку праці.
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