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ПРЕАМБУЛА 

Ми, архітектори, занепокоєні майбутнім якісним розвитком 
оточуючого урбаністичного середовища в швидко 
змінюваному світі, віримо, що архітектура має величезний 
вплив на планування, проектування, виробництво, 
використання, заповнення, благоустрій та вдосконалення  
оточуючого урбаністичного середовища. Ми відчуваємо 
відповідальність за поліпшення освіти та підготовки 
майбутніх архітекторів, щоб вони могли відповідати 
очікуванням суспільства XXI століття в усьому світі для 
забезпечення сталого розвитку населених пунктів у 
кожному культурному осередку.

Ми усвідомлюємо той факт, що, незважаючи на видатні і 
подекуди вражаючі досягення нашої професії, є напрочуд 
невеликий відсоток урбаністичного середовища, який 
насправді задуманий і реалізований архітекторами та 
містобудівельниками. Існує ще можливість розробити нові 
завдання для професії, коли архітектори усвідомлюють 
зростаючі виявлені потреби та осягають свої можливості в 
областях, які дотепер не були основним полем діяльності 
професіоналів. Тому в професійній практиці та, як наслідок, 
в архітектурній освіті та стажуванні, необхідне все більше 
розмаїття. Основною метою освіти є перетворення 
архітектора на «фахівця широкого профілю». 

Це особливо актуально для тих, хто працює у розвиненому 
оточенні, де архітектори можуть приймати на себе роль 
«посередника», а не «постачальника послуг», і де ця професія 
може вирішувати нові виклики. Не викликає сумнівів, що 
здатність архітектора до вирішення проблем може значною 
мірою сприяти таким завданням, як розвиток громади, 
програми самодопомоги, розвиток освіти та інше, і таким 
чином зробити істотний внесок у поліпшення якості життя 
тих, хто не має повного обсягу громадянських прав і не 
може вважатися звичайними клієнтами архітектора.
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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Що викладачі повинні готувати архітекторів до формулювання нових рішень для сучасності та майбутнього, оскільки 
нова ера буде приносити їм серйозні та складні проблеми, пов’язані з соціальною та функціональною деградацією 
багатьох населених пунктів. Ці проблеми можуть включати глобальну урбанізацію та послідовне виснаження 
існуючого оточення, серйозний дефіцит житла, комунальних послуг та соціальної інфраструктури, а також зростаюче 
виключення архітекторів із будівельного процесу.

Що архітектура, якість будинків і спосіб їх взаємодії з оточенням, повага до природного та урбаністичного 
середовища, а також спільна та індивідуальна культурна спадщина є питаннями громадської турботи.

Що інтересами громадськості є забезпечення того, щоб архітектори могли розуміти регіональні особливості та 
виражати на практиці потреби, очікування та поліпшення якості життя людей, соціальних груп, громад та населених 
пунктів.

Що методи навчання та стажування архітекторів повинні бути різноманітними на основі збереження і розвитку 
культурного багатства та дозволяти гнучкість у розробці навчальних програм, щоб відповідати змінюваним умовам 
та вимогам клієнтів, користувачів (включаючи способи подачі проекту), будівельної галузі та архітектурної професії, 
водночас усвідомлюючи політичні та фінансові мотиви таких змін.

Що, за умови визнання важливості регіональних та культурних звичаїв і практики та необхідності відмінностей у 
навчальних програмах з урахуванням цих варіантів, в межах використаних педагогічних методів існує спільна 
основа, і шляхом створення можливостей це дозволить країнам, архітектурним школам та професійним організаціям 
оцінювати та вдосконалювати освіту майбутніх архітекторів.

Що зростаюча мобільність архітекторів між різними країнами вимагає взаємного визнання або підтвердження 
індивідуальних ступенів, дипломів, сертифікатів та інших доказів офіційної кваліфікації.

Що взаємне визнання ступенів, дипломів, свідоцтв чи інших доказів офіційної кваліфікації для практичної діяльності 
в галузі архітектури повинно грунтуватися на об'єктивних критеріях, які гарантують, що власники таких кваліфікацій 
отримали та продовжують підтримувати такі освіту та стажування, які передбачаються цією Хартією.
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0. ЦІЛІ

Цілями цієї Хартії є те, що вона використовуватиметься, в першу чергу, для створення глобальної мережі архітектурної 
освіти, в рамках якої всі індивідуальні досягнення можуть бути поширені для всіх і що це посилить розуміння того, що 
архітектурна освіта є одним з найбільш значних екологічних та професійних викликів сучасного світу.

Тому ми заявляємо:
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Що бачення майбутнього світу, яке культивується в архітектурних школах, повинно включати наступні цілі:
• гідну якість життя для всіх мешканців населених пунктів;
• використання технологій з повагою до соціальних, культурних та естетичних потреб людей та усвідомленням
відповідного використання матеріалів в архітектурі та їхньої початкової вартості та експлуатаційних витрат в
процесі обслуговування;

• екологічно збалансований та стійкий розвиток побудованого та природного середовища, включаючи 
раціональне використання наявних ресурсів;
• архітектуру, яка оцінюється як надбання та відповідальність кожного.

Що вивчення архітектури та навколишнього середовища повинне бути запроваджене як частина загальної освіти в 
початковій та середній школі, оскільки раннє усвідомлення проблем урбаністичного середовища є важливим як для 
майбутніх архітекторів та їх клієнтів, так і користувачів будівель.

Що для архітекторів слід створювати системи для подальшого професійного розвитку, оскільки архітектурна освіта 
ніколи не повинна розглядатися як закритий процес, а як такий, де навчання продовжується все життя.

Що освіта в галузі архітектурної спадщини має важливе значення для:
- розуміння сталого розвитку, соціального контексту та змісту ділянки будівництва; та
- перетворення професійного архітектурного менталітету, щоб його творчі методи були частиною безперервного та 
гармонійного культурного процесу (див. Додаток X, документу UIA, присвяченого Освіті в області культурної 
спадщини, Освітня комісія UIA, Група 7 "Освіта в області культурної спадщини", Турин 2008).

Що культурне різноманіття, яке є необхідним для людського роду, як біологічне різноманіття для природи, є 
спільною спадщиною всього людства і повинно бути визнане та зрозуміле на благо нинішнього та майбутніх 
поколінь. (Див. Загальну декларацію ЮНЕСКО про культурне різноманіття, Листопад 2001 р., Http://
unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf).
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II.ЦІЛІ АРХІТЕКТУРНОЇ ОСВІТИ

Що архітектурна освіта розвиває здатність учнів вміти концептуалізувати, проектувати, розуміти і реалізувати 
процес будівництва в контексті практики архітектури, яка врівноважує напругу між емоцією, розумом та інтуїцією, 
і яка дає фізичну форму потребам суспільства та особистості.

Що архітектура - це дисципліна, яка залучає знання з гуманітарних, соціальних і фізичних наук, технологій, наук 
про навколишнє середовище, творчих мистецтв та гуманітарних мистецтв.

Що освіта, яка веде до офіційної кваліфікації та дозволяє професіоналам практикувати в галузі архітектури, 
повинна бути гарантована на рівні університету / інституту (в якому архітектура має бути основним предметом) і 
бути доступною в університетах, політехніках та академіях. Ця освіта повинна підтримувати баланс між теорією та 
практикою.

Що архітектурна освіта включає такі фундаментальні цілі:

Здатніть створення архітектурних проектів, що задовольняють як естетичним, так і технічним вимогам.
Адекватне знання історії та теорій архітектури та пов'язаних з ними мистецтв, технологій та соціальних наук. З  
нання образотворчого мистецтва як складової якості архітектурного проекту.
Адекватне знання дизайну середовища, планування та навичок, що беруть участь у проектному процесі.
Розуміння відносин між людьми та будівлями, між будівлями та їх оточенням, а також відповідності масштабу 
будинків та міжбудинкового простору масштабу людини та людських потреб.
Розуміння професії архітектора та його ролі в суспільстві, зокрема в підготовці презентацій проекту, які повинні 
враховувати соціальні чинники.
Розуміння методів дослідження та підготовки презентації проекту.
Розуміння конструкторських, будівельних та інженерних проблем, пов'язаних з проектуванням.
Адекватне знання фізичних проблем та технологій та функціонування будівель, щоб забезпечити внутрішній комфорт 
та захист від клімату.
Навички проектування, необхідні для задоволення вимог користувачів архітектури в умовах обмежень, обумовлених 
факторами витрат та нормативами будівництва.
Адекватне знання галузей будівництва, організацій, нормативів і процедур, необхідних для втілення проектних 
концепцій в будівництво та інтеграції планів в загальне планування.
Усвідомлення відповідальності за людські, соціальні, культурні, містобудівні, архітектурні та екологічні цінності, а 
також архітектурну спадщину.
Адекватне знання засобів досягнення екологічно відповідального проекту та збереження навколишнього середовища 
та його реабілітації.
Розвиток творчої компетенції в галузі будівельних технологій, заснованої на всебічному розумінні дисциплін та 
методів будівництва, пов'язаних з архітектурою.
Адекватні знання щодо фінансування проектів, управління проектами, контролю за витратами та способами 
презентації проекту.
Підготовка в техніці досліджень як невід'ємної частини архітектурного навчання як для студентів, так і для вчителів.
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Що архітектурна освіта передбачає набуття таких можливостей: 

ПРОЕКТУВАННЯ
• Здатність залучати уяву, мислити творчо, інноваційно та забезпечити керівництво проектом.
• Здатність збирати інформацію, визначати проблеми, застосовувати аналіз та критичне мислення, формулювати

стратегії дій.
• Здатність тривимірно мислити в проектних розробках.

• Здатність узгоджувати різні фактори, інтегрувати знання та застосовувати навички у створенні проектного рішення.

ЗНАННЯ
Культурно-мистецькі навички

• Здатність діяти із знанням історичних і культурних прецедентів у місцевій та світовій архітектурі.
• Здатність діяти із знанням образотворчого мистецтва як впливу на якість архітектурного проекту.
• Розуміння проблем спадщини в урбаністичному середовищі.
• Розуміння зв'язків між архітектурою та іншими творчими дисциплінами.

Соціальні науки
• Можливість діяти із знанням суспільства та працювати з клієнтами та користувачами, які відображають потреби
суспільства.

•Можливість розробки опису проекту шляхом визначення потреб користувачів і клієнтів суспільства, а також
дослідження та визначення контекстних та функціональних вимог до різних типів урбаністичного середовища.
• Розуміння соціального контексту, в якому виникає урбаністичне середовище, вимог до ергономіки та простору,
а також проблем рівності та інклюзивності.
•Усвідомлення відповідних кодексів, нормативів та стандартів планування, проектування, будівництва, охорони
здоров'я, безпеки та використання урбаністичного середовища.
• Обізнаність щодо філософії, політики та етики, пов'язаних з архітектурою.

Екологічні дослідження
• Здатність діяти з урахуванням природних систем та урбаністичного середовища.
• Розуміння проблем збереження та переробки відходів.
• Розуміння життєвого циклу матеріалів, питань екологічної стійкості, впливу на навколишнє середовище,
енергозберігаючих проектів, а також пасивних систем та управління ними.
• Усвідомлення історії та практики ландшафтної архітектури, дизайну середовища, а також територіального
та регіонального планування та їх взаємозв'язку з місцевою та глобальною демографією та ресурсами.
• Усвідомлення управління природними системами з урахуванням ризиків стихійних лих.

Технічні знання
• Технічні знання щодо конструкцій, матеріалів та будівництва.
• Здатність діяти з інноваційною технічною компетентністю у використанні будівельних технік та розуміння їх
еволюції.
• Розуміння процесів робочого проекту та інтеграції конструкцій, будівельних технологій та систем
обслуговування у функціонально ефективне ціле.
• Розуміння систем обслуговування, а також систем транспорту, зв'язку, обслуговування та безпеки.
• Усвідомлення ролі технічної документації та специфікацій у процесі реалізації проекту, а також процесів
будівництва, вартості, планування та контролю.
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Проектні знання
• Знання теорії та методів проектування.
• Розуміння процедури та процесу проектування.
• Знання прикладів проектування та архітектурної критики.

Професійні навички
• Здатність розуміння різних форм представлення архітектурно-проектних робіт.
• Розуміння фундаментальних функцій будівельної та девелоперської галузей, таких як фінанси, інвестиції в
нерухомість та управління об'єктами.
• Розуміння потенційної ролі архітекторів у звичайних та нових сферах діяльності та в міжнародному контексті.
• Розуміння бізнес-принципів та їх застосування до розвитку урбаністичного середовища, управління
проектами та функціонування професійного консалтингу.
• Розуміння професійної етики та кодексів поведінки, які використовуються в архітектурній практиці та щодо

юридичних обовязків архітекторів, в питаннях сертифікації, практики та будівельних контрактів.

НАВИЧКИ
• Здатність співпрацювати з іншими архітекторами та членами міждисциплінарних команд.
• Здатність діяти та обмінюватись ідеями через співпрацю, розмову, розрахунки, письмові тексти, малюнки,
макетування та аналіз.
• Здатність використання ручних, електронних, графічних та макетних рішень для вивчення, розробки,
визначення та передачі проектної пропозиції.

• Розуміння систем оцінки, які використовують ручні та / або електронні засоби для оцінки ефективності
урбаністичного середовища.

Що необхідними є наступні кількісні показники:

Збалансоване засвоєння предметів та можливостей, зазначених у розділах ІІ.3 та ІІ.4, вимагає не менше п'яти років 
денного навчання за акредитованою навчальною програмою в університеті або еквівалентній установі. 
Випускники архітектури повинні будуть отримати принаймні два роки визначеного тренінгу / стажування / 
інтернатури, на додаток до 5-ти років навчання, перед реєстрацією / ліцензуванням / сертифікацією як 
практикуючого архітектора (але з метою збільшення терміну до трьох років), дозволяючи при цьому гнучкість для 
рівнозначності, коли один рік може бути отриманий до завершення академічного навчання.

 4.2.5. 

4.2.6. 

4.3.

5. 

5.1.

5.2.    

II. ЦІЛІ АРХІТЕКТУРНОЇ ОСВІТИ
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III. УМОВИ ТА ВИМОГИ АККРЕДИТАЦІЇ ШКОЛИ

Для досягнення вищезазначених цілей слід враховувати наступні умови та вимоги:

Що школи архітектури повинні бути забезпечені відповідними кабінетами, лабораторіями, обладнанням для досліджень, 
поглибленого навчання, бібліотеками, обміном інформацією та даними з використанням нових технологій

Що з метою сприяння взаєморозумінню та підвищенню рівня архітектурної освіти, створення міжнародної мережі 
для обміну інформацією викладачів та студентів старших курсів є настільки ж необхідним, як і створення 
регіональної мережі, що сприятиме розумінню різноманітного клімату, матеріалів, народних традицій та культури. 
Залучення зовнішніх експертів є визнаним методом досягнення та дотримання порівняльних національних та 
глобальних стандартів.

Що кожен навчальний заклад повинен коригувати кількість учнів відповідно до його педагогічної спроможності, а 
набір студентів повинен відповідати навичкам, необхідним для успішної освіти в архітектурі, і це буде застосовано 
шляхом відповідного процесу відбору на початковому етапі кожної академічної програми.

Що кількість вчителів / студентів повинна відповідати методології викладання в проектних класах, що є необхідним 
для отримання вищезазначених можливостей, оскільки навчання в проектних студіях повинно бути основною 
частиною навчального процесу.

Що індивідуальна робота над проектом з прямим діалогом вчитель / учень повинна лягти в основу всього періоду 
навчання; що постійну взаємодію між практикою та викладанням архітектури слід заохочувати та захищати, а 
проектні роботи повинні бути синтезом набутих знань та супутніх навичок.

Що розвиток традиційних навичок малювання є ще однією вимогою навчальної програми та сучасних 
персоналізованих комп'ютерних технологій, а розвиток спеціалізованого програмного забезпечення робить 
обов'язковим навчання володінням комп'ютерами в усіх аспектах архітектурної освіти. 

Що наукові дослідження та публікації слід розглядати як невід'ємну активність педагогів архітектури, що можуть 
охоплювати прикладні методи та досвід архітектурної практики, проектних робіт та методів будівництва, а також 
навчальних дисциплін.

Що навчальні заклади повинні створювати системи для самооцінки та експертної оцінки, що проводяться з 
регулярними інтервалами, у тому числі перевірка особового складу, для запрошення відповідно досвідчених 
викладачів з інших шкіл або інших країн та практикуючих архітекторів або тих, що беруть участь у затвердженій 
системі валідації ЮНЕСКО-МСА або визнаній еквівалентній системі.

Що освіта повинна бути спрямована на демонстрацію можливостей студента до закінчення програми навчання, 
основною частиною якої є презентація архітектурного проекту, що демонструє набуті знання та супутні навички. З 
цією метою комісія повинна складати міждисциплінарну команду, включаючи зовнішніх екзаменаторів, які можуть 
бути практиками або вченими з інших шкіл або країн, але мають досвід та навички в процесі оцінки на цьому рівні.

Що для того, щоб отримати користь від широкого спектру методів навчання, включаючи дистанційне навчання, 
бажаними є програми обміну для вчителів та студентів на вищих рівнях. Дипломні проекти бажано розповсюджувати 
поміж архітектурними школами як спосіб сприяти порівнянню результатів та самооцінки навчальних закладів за 
допомогою системи міжнародних нагород, виставок та публікацій на інтернет-сайтах.

1. 

2.

3.

4.

5. 

6. 

7.

8. 

9.

10.
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IV. ВИСНОВОК

Ця Хартія була створена з ініціативи ЮНЕСКО та МСА для міжнародного застосування до архітектурної освіти і потребує 
гарантії захисту, розвитку та невідкладного впровадження.

Хартія є основою, яка забезпечує керівництво та вказівки для студентів та викладачів усіх закладів, що займаються освітою 
та навчанням в галузі архітектури та містобудування. Вона задумана як "динамічний" документ, який буде регулярно 
переглядатися, враховуючи таким чином нові орієнтації, потреби та розвиток професійної практики, а також у системах 
освіти.

Окрім усіх естетичних, технічних та фінансових аспектів, професійних обов’язків, основними проблемами, висловленими 
Хартією, є соціальні зобов'язання професії, тобто усвідомлення ролі та відповідальності архітектора у його або її 
суспільстві, а також поліпшенні якості життя шляхом сталого розвитку населених пунктів.
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Редаговане видання, 2017 рік
2017 Повторний перегляд без будь-яких модифікацій видання 2011 року
2014-2017 рр. Ревізія Ради ЮНЕСКО-МСА з валідації архітектурної освіти 

Хартія ЮНЕСКО-МСА, спочатку затверджена в 1996 році, була складена групою з десяти експертів, координував Фернандо Рамос 
Галино, Іспанія, у тому числі: Лахман Алвіс, Шрі-Ланка, Балкришна Доші, Індія, Олександр Кудрявцев, Росія, Жан-П'єр Елог Масбі , 
Бенін, Ксав'є Кортес Роша, Мексика, Ашраф Салама, Єгипет, Ролан Швейцер, Франція, Роберто Сегре, Бразилія, Володимир Шлапета, 
Чехія, Пол Вірілйо, Франція.

Цей текст був редагований у 2003-2005 рр. Комітетом з валідації архітектурної освіти ЮНЕСКО-МСА. Авторами тієї редакції були:
Хайме Лернер, Бразилія, Президент МСА, та Вольф Тохтерманн, ЮНЕСКО, обидва співголови VCAE, Фернандо Рамос Галино, 
Іспанія, Генеральний репортер VCAE та Директор Освітньої комісії МСА, Брігітте Колін, ЮНЕСКО, Жан-Клод Ріге, Франція, 
Генеральний секретар МСА, та наступні регіональні члени VCAE:
Регіон I: Поль Хейт, Велика Британія, Роланд Швейцер, Франція, Ален Віаро, Швейцарія
Регіон II: Олександр Кудрявцев, Росія, Александру Санду, Румунія, Володимир Шлапета, Чехія
Регіон III: Сара Марія Хиральдо Меджо, Колумбія, Енріке Віванно Ріофріо, Еквадор Джеймс Шелер, США
Регіон IV: Луїз Кокс, Австралія, Нобуакі Фуруя, Японія
Регіон V: Амвросій А. Адебайо, Південна Африка, Саїд Моулін, Марокко, Закій Шафі, Єгипет

Цей текст був переглянутий у 2008-2011 роках Комітетом з валідації архітектурної освіти ЮНЕСКО-МСА
Авторами тієї редакції були:
Луїз Кокс, Австралія, Президент МСА, Вольф Тохтерманн, ЮНЕСКО, обидва співголови VCAE, Фернандо Рамос Галино, Іспанія, та 
Снгджунг Чоу, Р. Корея, Репортери VCAE та співдиректори Комісії з освіти МАУ та наступні регіональні члени VCAE:
Регіон I: Ролан Швейцер, Франція, Ален Віаро, Швейцарія
Регіон II: Олександр Кудрявцев, Росія, Володимир Шлапета, Чехія
Регіон III: Норма Патріція Морале Моралес, Коста-Ріка, Кейт Швеннс, США
Регіон IV: Нобуакі Фуруя, Японія
Регіон V: Родні Гарбер, Південна Африка, Закій Шафі, Єгипет
у співпраці з такими членами груп рефлексії Комісії з освіти МАУ: Регіон I: Джорджіо Чиріллі, Італія, Йорг Джоппень, Німеччина; 
Регіон ІІ: Нана Кутателадзе, Грузія, Джеймс Шелер, США; 
Регіон III: Гектор Гарсія Ескорза, Мексика;
Регіон IV: Джордж Куніхіро, Японія; Регіон V: Магда Мостафа, Єгипет, Сейф А. Алнага, Єгипет

Останній текст був редагований у 2014-2017 рр. Радою з питань архітектурної освіти ЮНЕСКО-МСА (VCAE).
Авторами цієї редакції є:
Еса Мохамед, президент МАУ, Яна Реведін, ЮНЕСКО, обидва співголови VCAE, Фернандо Рамос Галино, Іспанія, та Кейт 
Швеннсен, співдиректори VCAE, співдоповідачі Комісії з освіти МСА та члени VCAE 2014-2017 роки: 
р егіон І: Лоренц Брекер, Швейцарія, Беатрис Лавілл, Франція, Роланд Швейцер, Франція;
Регіон II: Дениз Інчедай, Туреччина, віце-президент МСА, Олена Олійник, Україна, Володимир Шлапета, Чеська Республіка, Фані 
Вавілі, Греція;
Регіон III: Норма Патріція Морале Моралес, Коста-Ріка;
Регіон IV: Нобуакі Фуруя, Японія, Нуно Соареш, Макао;
Регіон V: Мохамед Чауі, Марокко, Жан-Жак Котто, Камерун, Хода Ель Масрі, Єгипет, Магда Мостафа, Єгипет, Віті Нсаламбі, 
Ангола, Родні Рой Харбер, С. Африка 
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