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Черкес Богдан Степанович — доктор архітекту-
ри, професор, заслужений архітектор України, 
академік Української академії архітектури 

і Сак сонської академії мистецтв, професор Віденського 
технічного університету (Австрія), гостьовий профе-
сор Дармштадтського технічного університету (ФРН) 
і Краківської політехніки (Польща).

Після закінчення у 1975 р. архітектурного факуль-
тету Львівського політехнічного інституту працював 
практикуючим архітектором, а в 1977 р. розпочав нау-
кову і педагогічну діяльність. В 1984–1985 рр. навчав-
ся в аспірантурі Московського архітектурного інсти-
туту на кафедрі основ теорії містобудування.

У 1987 р. очолив кафедру, а у 1991 р. був обраний де-
каном архітектурного факультету НУ 
«Львівська політехніка». У 2002 р. архі-
тектурний факультет Львівської полі-
техніки був реструктуризований в Інс-
титут архітектури, а Богдан Степанович 
обраний його директором і завідувачем 
кафедри дизайну і основ архітектури. 
На ці ж посади він був одноголосно пе-
реобраний у 2007 та у 2014 рр.

У 2004 р. нагороджений нагрудним 
знаком «Петро Могила» МОН Укра-
їни, а у 2005 р. — Золотою відзнакою 
Сенату Віденського технічного універ-
ситету. В 2006 р. йому було присудже-
но звання «Відмінник народної освіти».

З початку 1990-х рр. проф. 
Б. С. Чер кес займається питаннями 
компаративного аналізу архітектури 
та ідентичності громадських центрів 
європейських міст. Цій темі він при-
святив понад 150 публікацій у відомих 
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Навчальний процес студентів спеціальності «Дизайн» 
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європейських, американських і національних наукових 
фахових виданнях та сформував власну наукову шко-
лу. Під його керівництвом були виконані, захищені і за-
тверджені ВАК України 16 кандидатських і докторських 
дисертацій.

Підготовка архітекторів у Львові розпочалася ще 
у 1730 р. У Технічній академії архітектура викладалася 
з 1844 р. А в 1877 р. архітектурний факультет розмістив-
ся у новозбудованому (головному) корпусі вишу, де зна-
ходиться й сьогодні.

Нинішній Інститут архітектури (ІАРХ) створений 
у 2001 р. на основі архітектурного факультету в ре-
зультаті реструктуризації Національного університе-
ту «Львівська політехніка».

Інститут архітектури Львівської політехніки вже понад 
170 років здійснює підготовку висококваліфікованих фа-
хівців у галузі знань «Архітектура», 20 років — у галузі 
знань «Мистецтво», сім років — у галузі знань «Реставрація 
творів мистецтва». Сьогодні Інститут архітектури і Львів-
ська архітектурна школа — одні з кращих в Україні.

У своїй структурі Інститут архітектури об’єднує 
шість кафедр:

1.  кафедра дизайну та ос нов архітектури — ДОа (заві-
дувач — д-р арх., проф. С. М. Лінда).

Кафедра здійснює базо-
ву проектну, художню 
й істо ри ко-теоретичну 
підготов ку фахівців усіх 
спеціальностей і спеціа-
лізацій інституту за на-
прямами «Архітектура», 
«Дизайн» та «Реставрація 
творів мистецтва», і готує 
фахівців у сфері дизайну, 
які здатні різноманітними 
художньо-конструктив-
ними метода ми, засобами 
та прийомами моделюва-
ти і проектувати елементи 
реального життя, образи 
предметного світу, знахо-
дити шляхи їх формуван-
ня та організації.

У 2003 р., у зв’язку із пере-
творенням кафедри на ви-
пускову за напрямом підго-
товки 6.020207 «Мистецтво» 
і першим випуском спеці-
алістів — дизайнерів, вона 
отримала нову назву, яку но-
сить і сьогодні — дизайну та 
основ архітектури.

Кафедра готує бакалаврів, 
спеціалістів і магістрів за 
спеціальністю «Дизайн».

2.  кафедра архітектурно-
го проектування — аП 
(заві дувач — д-р арх., 
проф. М. М. Габрель).

Сьогодні кафедра архітектурного проектування є 
однією із п’яти профільних в Інституті архітектури. 
Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів 
і магістрів за спеціальністю «Архітектура та містобу-
дування».

Щороку випускниками кафедри є близько 150 бака-
лаврів, 40 магістрів і 50 спеціалістів.

Випускники кафедри займаються проектуванням 
житлових, громадських, виробничих будівель та ін-
женерних споруд, інтер’єрів, працюють кураторами 
будівництва, ведуть науково-дослідницьку та педаго-
гічну діяльність. Про рівень підготовки архітекторів 
свідчить той факт, що випускники кафедри архітек-
турного проектування успішно працюють за фахом 
не лише в Україні, але і в Польщі, Росії, Австрії, Ні-
меччині, Чехії, Ізраїлі та Канаді.

3.  кафедра дизайну архітектурного середовища — 
Дас (завідувач — д-р арх., проф. В. І. Проскуряков).

Дизайн архітектурного середовища — це специфіч-
на галузь проектної культури, яку формують культу-
рологія архітектури і дизайну, типологія архітекту-
ри й  архітектурного середовища, методичні проблеми 
 організації дизайну архітектурного середовища житло-
вих і громадських будинків та комплексів.

Завідувач кафедри 
архітектурного проектування, 

д-р арх., проф.  
М. М. Габрель

Завідувач кафедри дизайну 
та основ архітектури, 

д-р арх., проф.  
С. М. Лінда

Завідувач кафедри дизайну 
архітектурного середовища, 

д-р арх., проф.  
В. І. Проскуряков

Завідувач кафедри 
містобудування, 
канд. арх., проф.  
Г. П. Петришин

Завідувач кафедри 
архітектурних конструкцій, 

д-р техн. наук., проф.  
Р. І. Кінаш

Завідувач кафедри реставрації 
і реконструкції архітектурної 

і мистецької спадщини, 
д-р арх., проф. М. В. Бевз
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Кафедру створено у 2003 р. У 2004 р. відбувся пер-
ший набір студентів за напрямом «Архітектура», 
а в 2004 р. — перший випуск бакалаврів за спеціаль-
ністю «Архітектура». У червні 2006 р. здійснено пер-
ший набір магістрів та спеціалістів.

Носіями освітніх завдань і засобом інтеграції студентів 
є провідні педагоги, які об’єднані в творчі робітні відпо-
відно до пріоритетних напрямів, зокрема таких як класич-
ний дизайн архітектурного середовища, культурологіч-
ний, монументальний і футуристичний, та його головних 
прикладних аспектів — типологічний дизайн, урбодизайн, 
ландшафтний, сценографічний, дизайн інтер’єру, облад-
нання, меблів тощо.

Кафедра готує бакалаврів, магістрів і спеціалістів за 
спеціальністю «Архітектура і містобудування».

За останні роки на кафедрі підготовле-
но шість кандидатів архітектури, близь-
ко 100 магістрів, сотні спеціалістів, по-
над 500 бакалаврів. Викладачі кафедри 
опуб лікували вісім монографій, вісім 
по сібників, 200 статей. Кафедра брала 
участь у майже 100 конференціях і близь-
ко 100 виставках усіх рангів, на яких було 
отримано понад 40 відзнак, серед яких 
і Гран-прі, та 29 дипломів І ступеня. Ви-
кладачами і студентами кафедри збудова-
но більш як 100 архітектурних об’єктів.

4.  кафедра містобудування — МБ (завіду-
вач — канд. арх., проф. Г. П. Петришин; 
гостьовий професор Західнопоморсько-
го технологічного університету і Краків-
ської політехніки (Польща), член Науко-
вого товариства імені Тараса Шевченка 
та European Council of Landscape Archi-
tecture Scholls (ECLAS).

Висококваліфікований професорсько-
викладацький колектив кафедри здійснює 
наукові дослідження у напрямі розвитку 

і реконструкції територіальних систем і населених пунк-
тів Західної України та природньо-ландшафтної основи 
розвитку міст, що сприяє впровадженню змін в існуючі 
системи господарської і містобудівної діяльності.

Кафедра містобудування об’єктами своїх дослід-
жень пошукового і концептуального проектування 
охоплює Західний регіон України, де і працює біль-
шість випуск ників кафедри на посадах головних архі-
текторів областей, районів та міст, а також проектних 
установ і фірм.

До досліджень, що безпосередньо стосуються Львова, 
відносяться: вплив європейських комунікаційних коридо-
рів на транспортну інфраструктуру Львова; реконструкція 
об’єктів зовнішнього транспорту Львова; Концепція ре-
конструкції та розвитку багатофункційного вузла «Вокзал 

«Львів» Львівської залізниці; проект мережі 
автостоянок для Львова; Концепція Півден-
ного адміністративно-ділового підцентру на 
вул. Стрийській. Активна науково-проектна 
діяльність за напрямом «Ландшафтна архі-
тектура» реалізувалася у реконструкції ланд-
шафтно-історичних комплексів, зок рема 
створено детальний план території парку 
«Високий замок», концептуально-пошуко-
вих проектах парків і відкритих територій. 
На кафедрі розроблена «Ландшафтна карта 
Львова» (автори — Ю. І. Криворучко, В. В. Ді-
дик, Т. М. Максимюк, С. П. Тупісь, І. В. Скля-
рова), що є розділом проекту  « Коригування 
 генерального плану міста Львова», який 
у 2012 р. отримав Державну премію Укра-
їни у галузі архітектури.

Кафедра продовжує розвивати твор-
чі контакти із залученням студентів ар-
хітектурних шкіл Австрії, Польщі та 
Німеччини. У межах угоди про твор-

Замальовка «Вигляд з Ратуші» 
у виконанні студентки кафедри містобудування Ю. Хмель

Фрагмент проекту нового громадського центру у Пустомитах 
(виконав М. М. Грицак, керівник — доц. І. В. Русанова, асист. А. О. Ігнатюк)
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чу співпрацю з Віденським технічним  університетом 
організовано низку міжнародних науково-практич-
них семінарів з урбаністичної тематики у Львові, на 
Південному узбережжі Криму, в Харкові, Одесі, Відні 
тощо.

Колектив кафедри бере активну участь у міжнарод-
них і державних конкурсах, розробленні актуальних 
концептуально-пошукових проектів, рецензуванні ар-
хітектурно-містобудівної документації при Львівській 
міській раді, та співпрацює із органами місцевого са-
моврядування Ужгорода, Хуста, Пустомит, Новояворів-
ська, Кременця та ін.

Кафедра була однією з ініціаторів та організаторів 
проведення у Львівській політехніці Міжнародної кон-
ференції «Креативний урбанізм» до століття містобу-
дівної освіти (24–25 травня 2013 р.), яка набула широко-
го резонансу в Україні та зарубіжжі.

При кафедрі працює НДЛ-114 (керівник — канд. арх., 
доц. Ю. І. Криворучко), яка займається архітектурним 
та містобудівним проектуванням, об’єктами архітекту-
ри, містобудування, ландшафтної архітектури, дизайну 
і благоустрою.

Кафедра готує бакалаврів, магістрів і спеціалістів за спе-
ціальністю «Архітектура і містобудування».

5.  кафедра реставрації архітектурної та мистецької 
спадщини — РРаМс (завідувач — відмінник освіти 
України, член Українського національного комітету 
ІКОМОС, д-р арх., проф. М. В. Бевз; знаний спеціаліст 
у галузі реставрації пам’яток архітектури, член науко-
во-методичних рад з реставрації пам’яток у Львові та 
Києві, голова спеціалізованої вченої ради Д 35.052.11 
у Львівсь кій політехніці).

Кафедра має загальновизнану в Україні наукову 
 школу, веде підготовку висококваліфікованих наукових 

Фрагмент магістерської роботи «Принципи організації меморіальних парків засобами ландшафту» 
(виконав І. В. Гуменник, керівник — проф. В. І. Проскуряков, асист. Ю. Л. Богданова)

Дипломант відновлює портал ХІХ Львівської політехніки 
(кафедра реставрації архітектурної та мистецької спадщини)

Студенти під час макетування  
(кафедра архітектурного проектування )
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кадрів через аспірантуру. За час існування кафедри її 
співробітниками та аспірантами захищено чотири док-
торських і 16 кандидатських дисертацій.

Кафедра готує бакалаврів за спеціальністю «Архітек-
тура і містобудування», а також спеціалістів і магістрів 
за спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоратив-
не мистецтво, реставрація».

6.  кафедра архітектурних конструкцій — ак (завіду-
вач — д-р техн. наук., проф. Р. І. Кінаш).

Кафедра архітектурних конструкцій має статус на вчаль-
но-обслуговуючої; проводить дослідження буді вель та спо-
руд щодо енергозаощадження та надає  рекомендації з оп-
тимізації утеплення зовнішніх ого роджень.

Міжнародні зв’язки інституту мають широку гео-
графію і зосереджені на участі у міжнародних конфе-
ренціях, наукових стажуваннях викладачів та спільних 
творчих працях педагогів та студентів з вишами ін-
ших країн Європи, Америки, Азії і Північної Африки. 
Особливо активно розвивається співпраця з факульте-
том архітектури і просторового планування Віденсько-
го технічного університету. У жовтні 2015 р. була прове-
дена ХХ  Науково-педагогічна міжнародна конференція, 
 угода про яку діє з 1995 р.

В межах цієї кооперації у різних наукових і навчаль-
них заходах взяли участь 320 викладачів і студентів; 
 багато педагогів змогли здійснити інтенсивні науко-
ві дослідження, написати і захистити свої кандидатські 
та докторські дисертації, завершити і опублікувати мо-
нографії. В останні роки було проведено 18 міжнарод-
них студентських воркшопів, зокрема у Варшаві, Вене-
ції, Відні, Граці, Києві, Кракові, Криму, Львові, Москві, 
 Одесі, Парижі, Флоренції та Шанхаї.

Студенти кафедри реставрації архітектурної 
та мистецької спадщини під час навчального процесу

Навчальний процес студентів напряму «Архітектура» 
(кафедра дизайну та основ архітектури)

Фрагмент дипломної роботи «Навчально-пізнавальний центр» 
(виконав Н. І. Матвіїшин, керівник — канд. арх. О. Юрчишин)

Галузь знань код спеціальність спеціалізація

19 Будівництво та архітектура 191 Архітектура та містобу-
дування

Архітектура будівель і споруд
Містобудування
Дизайн архітектурного середовища
Реставрація пам’яток архітектури та міс-
тобудування і реконструкція об’єктів ар-
хітектури

02 Культура і мистецтво 022 Дизайн

023 Образотворче мисте-
цтво, декоративне мис-
тецтво, реставрація

спеціальності та спеціалізації, 
за якими здійснюється підготовка студентів у Інституті архітектури




