На кафедрі Основ архітектурного проектування і рисунку
працюють 17 кваліфікованих викладачів, серед яких значна
кількість кандидатів архітектури та доцентів, заслужених та
народних художників України. Новостворена кафедра ОАПіР з
2014 року здійснює підготовку архітекторів 1-го та 2-го курсів зі
спеціальності «Містобудування». Основним завданням кафедри є
надання та прищеплення студентові базових знань з
архітектурного проектування, як в теоретичному так і в
практичному значенні, а також формування у нього подальшого
уявлення розвитку свого професійного майбутнього на випускових
кафедрах: «Архітектури будівель і споруд» та «Містобудування».
Невід’ємною складовою цього процесу є проходження повного
циклу з академічного рисунку, живопису, скульптури, що
позитивно сприяє розвитку творчого мислення. Тому при вступі
окрім предметів ЗНО (українська мова/література і математика)
необхідно скласти творчий екзамен з рисунку.
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Кафедра «Основ архітектурного проектування і рисунку»
ідеально підходить для людей, які зацікавленні в галузі
архітектури та містобудування. Я навчаюсь на 2-му курсі за
напрямом «Архітектура» спеціальності «Містобудування», і на
мою думку, саме кафедра ОАПіР допоможе у реалізації вашого
творчого потенціалу на початковій стадії. Викладачі кафедри
зацікавлені в тому, щоб кожний студент багато зрозумів та все
встиг в процесі навчання. За півтора роки мого навчання, я і моя
група спроектували дитячий майданчик, вхід у громадську
будівлю, котедж, зробили дизайн кімнати, пройшли початковий
цикл рисунку та живопису, ознайомилися з історією архітектури
та містобудування і зараз працюємо над проектом торговорозважального центру. Це неймовірно цікаво і дуже підходить
для творчих особистостей.
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Основні дисципліни, які викладаються на кафедрі Основ архітектурного проектування і
рисунку:
–
Архітектурне проектування;
–
Рисунок, живопис, скульптура;
–
Історія мистецтв, архітектури та містобудування;
–
Композиція;
–
Нарисна геометрія;
–
Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування;
–
Інтер’єр та кольорознавство.

Роботи студентів з архітектурного проектування та рисунку на 2-му курсі

Також кафедра Основ архітектурного проектування і рисунку проводить такі базові
практики:
–
Обмірна;
–
Ознайомлювальна;
–
Живописна.
Минулого літа студенти ф-ту АДОМ напряму
підготовки «Архітектура» мали можливість провести
ознайомлювальну практику у Грецькому курортному містечку
Лутракі на міжнародному архітектурно-музичному форумі
«Гефестіада». Ми відвідали стародавнє грецьке місто Афіни,
приймали участь у конкурсному проекті з благоустрою
територій. Практика проходила у дружній атмосфері, спільна
робота з'єднала нашу команду. Це була яскрава і пізнавальна
подорож, де ми отримали закордонний досвід з планування та
проектування для подальшого професійного розвитку.
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При
кафедрі
Основ
архітектурного
проектування і рисунку з 2014 року під
керівництвом Коровкіної Г.А. працює «Школа
молодого архітектора», метою якої є надати
можливість учням 9-11 класів визначити або
отримати навички в області архітектури. Також
школа проводить виїзні заняття і шукає шляхи
розкриття творчих здібностей дітей за допомогою
різноманітних видів проектування та реалізації
їхніх задумів. І ми віримо, що участь у даному
проекті допоможе школярам визначитися з
майбутньою професією і ряди абітурієнтів нашої
кафедри поповнять талановиті учні, які проявили
себе в архітектурному конкурсі.
Навчаючись на кафедрі «Основ архітектурного проектування і
рисунку» у вас є можливість брати участь у різних конкурсах та
проектах. Мені вдалося прийняти участь в цікавому конкурсі під
назвою «Моє місто», спонсором якого є «LEGO». Це відмінна
можливість розвинути інженерні, архітектурні та дизайнерські
здібності, а також поліпшити організаційні навички роботи з дітьми
засобом сумісної діяльності над спільним проектом.
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