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ПЕPЕДNIoBA
1. PoЗPoБЛЕHo:
poбovoro гpyпoro КиiЪcькoгo нaцioнaльнoго 1ъiвеpситетy бyлiвництвa i apxiтeктypи

BHЕCЕHO:
КиiЪоьким нацioнaльним yнiвepcитeтoМ бyлiвниuтвa i apхiтектypи

2. PoЗPoБникИ oCBITHЬo-нAУКoBoi ПPOГPAMИ:
Бiлпк Cеpгiй Iвaнoвпн, дoктop тexнiнниx нaук, пpoфеcop, зaвiдyвau кaфeдpи металeвиx тa

деpeв'яних кoнотpyкцiй Киiвcький нaцioнaльний yнiвеpситет бy'Цiвниrцвa i apxiтeкт1pи;
Бoйкo Iгop Петpoвин - гapaнт oсвiтньo-нayкoвoi пpoгpaDrи, ,Дoктop технiнних наyк. пpoфeсop'
зaвi.Цувaн кaфeдpи oснoв i фyндaментiв КиiЪський нaцioнальний унiвеpcитeт бy.ЦiвниЦтвa i
apxiтeкrypи;
Bopoнa Iopiй Boлoдимиpoвин, кaHдидaт теxнiчниx }rayк' дoцент, пpoфeсop кaфедpи бyлiвельнoi
меxaнiки' КиiЪcький нaцioнальний yнiвepситeт бу.пiвниrцвa i apхiтекryри;
Гoц Boлoдимир Iвaнoви.r, дoктop тexнiнниx нaук, пpoфеcop, зaвiдyвaн кaфелpи теxнoлoгii
бy.u'iвельних кoнсщyкцiй тa виpoбiв, КиiЪський нaцioнальний yнiвepситeт бу'ЦiвниЦтвa i apxiтeкrypи;
.(oвгaлrок Boлoдимиp Бoрисoвин, дoктop технiнниx нayк' пpoфeсop зaвiдувaн кaфeдpи
Tellлoга:toПoстaчaння t венти-ляцii, КиiЪський нaцioнальний унiвеpcитeт бу,ЦiвниЦтвa i apxiтекrypи;

,{yпляк Oлепа BiтaлiЪнa, KaндидaT тeхнiчних нayк' дoцeHT' дoцент кaфедpи вoдoПoсТaчaHня Ta
вo,цoвiдвeдення, КиiЪcький нaцioнальний yнiвepcитeт бy.Цiвниuтвa i aрxiтекrypиl
flьoмiн Микoлa Мефoдiйови.r, .Цoктop технiнних нayк, зaвi.Цyвaн кaфедpи мiськoгo будiвниuтвa'
КиiЪський нaцioнальний yнiвеpоитeт будiвниЦтвa i apxiтекrypи;
Жypaвський oлeксaндp .[митровин, кaндидaт тexнiчниx нaук' дoце}tT. зaвi.Цyвav кaфeлpи
зaлiзoбeтoнниx тa кaм.яних кoнстpукцiй;
Iвaпчeнкo Гpигopiй Mиxaйлoвич . кeрiвник poбoчoi
пpoфecop кaфeдpи бу,Цiвeльнoi меxaнiки, КиiЪcький
apхiтeкrypи;
Hoсeнкo Biктop CергiйoвIlч' кaндидaт технiчних нaук, дoцeнт'
КиiЪський нaцioнальний yнiвepситeт бу.ЦiвниЦтвa i apхiтeкrypи;

дoцeнт кaфeдpи гeoтexнiки,

oсипoв oлексaндр Фе'цoрoBlrч' дoктop теxнiчних нayк, пpoфeсop, прoфecop кaфедpи бу.Цiвeльних
теxнoлoгiй, Киiвський нaцioнальний yнiвepситeт бу.пiвниrцвa i apxiтектуpи:
Пpиймaк Oлeксaндp Biктopoвин, лoктоp технiuниx нayк' пpoфеоop, зaвiдувa.r кaфeдpи
тепЛoТgxнiки; КиrЪcький нaцioнaльний унiвеpcитет бy,aiвниЦтвa i аpxiтекrypи;
Пушкapьoвa Катеpинa Костянтшнiвнa, .Цоктop теxнiuниx нayк, пpoфeсop., зaвiлувav кaфeдpи
будiвeльних мaтepiалiв, КиiЪський нaцioнальний yнiвepситет бyлiвництвa i apхiтeкrypи;
Pуновa Pаitа Федopiвнa. ,Дoктop теxнiнних наyк. пpoфесop. пpoфесop кафeдpи тexнoлoгiТ
буДiвельних констpyкцiй i виpoбiв, Киiвcький нaцioнальний yнiвеpситет бyлiвництвa i apxiтeкrypи;
Tугай oлeксiй Aнaтoльoвич, .Дoктop технiнних нayк. пpoфесop. завiлувaн кaфeдpи opгaнiзацiТ тa
yпpaвлiння бyлiвництвoМ, киiЪcЬкий нaцioнальний yнiвеpоитeт бy.Цiвництвa i apxiтекrypи;
Хop1rкий Biктop Пeтpoви.l, дoктop технiнних нaук, пpoфeсop, завiлувaн кафeлри Bo.цoпoстaЧaння тa
вoдoвiдвeдення, КиiЪський нaцioнaльний унiвepситeт бу.Цiвництвa i apxiтекrypи.

BнЕCЕHO зМIни

У зв'язкy з нaбpaт{няМ чиIlIloсTi 28.09.20|7 Зaкoнy Укрaiни
B.lенoi paди КHУБA 08 Лютoгo 2019 p., ПрoToкoЛ N9 20.

Голoвa B.rеноi pa.ци' prктop

(Пpo ocвiтy) нa зaciдalrlri

гpyПи' дoктoр тeхнiчниx нayк, пpoфеcop,
нaцioна.rrьний yнiвеpсите.г бyлiвниuтвa i

П.М. Кyлiкoв



3. IнФOPMAЩЯ ПPo ЗOBнIIIIHIO AПPoБAlIIIo:

Pецeнзeнти:
,Цyдypич Baсиль Миxaйлoвич _ кtшдидaт гeoГpaфivниx нaщ, вiцe.пpезидент ПpAT''ХК КиiЪмiоькбyд',;
Tимorпeнкo Сepгiй Aнaтoлiйoвич - кal{.ци.цaТ технi.пlиx Eayк' зacлy)кеI{ий бyдiвельник

Укpaiни' Biцe-пpeзидент Коpпopaцii <,{БК.ЖИTЛoБУ[>;

Ця ocвiтньo-нayкoBa пpoгpaМa Eе l\,foЯ(e бyти пoвнiстro чи чacткoвo вiдтвopений.
тиpa;кoвaний тa poзпoвcloджrний без дoзвoлy Мiнicтepствa ocвiти i нayки УкpaiЪи.

. I-{я ocвiтньo-нaукoBa пpoгpaМa дiс тимuaсoвo дo зaTBеpДя(оIlня Гaлyзевoгo сT.lI{дapTy пo
спецiaльнoстi 192 кБyдiвництвo тa цивiльнa iнженepiя>.

oсвiтньo-нayкoBa пpoгpaМa пiдгoтoвки лoктopiв фiлoоoфii скЛaденa згiднo пoотaнoви
Кaбiнеry Miнiстpiв Укpaiни пpo Пopядoк пiдГoтoвки з.цoбyBaчiв стyпеI{я дoктopa фiлocoфii тa
'цoкTopa нayr( y вищих IIaBчaлЬниx зaклaдax (нayкoвих yстaнoвax) Ns261 вiд 2З.03.2О16 p.,
внeсeних зMiIr вi.ц 28.09.2017 p. дo зaкoнy Укpaiни <Пpo ocвiтy>, нaцioнальнoi paмки
квалiфiкaцiй, кoМплектy нaвчallьIlo.Мeтoдинниx мaтеpiaлiв спецiальнocтi 192 <Бyдiвництвo
тa цивiльнa iняteнepiя>.



oснoBI{I TЕPMItlи TA iх визндчвнFI,I (ТЕ'ЗAУPУC)

Aтeстaцiя - це вотaнoBлення вiдгtoвiднocтi зaсвoeних здoбyвavaми вищoi oовiти
piвня тa oбcяry знaнь, yмiнь, iнrпих кoмпeTеIlТнoстей вимoгaм oовiтньoi пpoгpaМи.

Гaлузь зrrань _ oсIloBнa ПprдМeтI{a oблacть oовiти i нayки' щo BкJIIoчae гpyпy
cпоpiднeниx cпецiaльнoотей' зa якиМи здiйcнтoеться пpoфеоiйнa пiдготoвкa.

1. .{ecкpиптopи Haцioнaтrьнoipaмки кваrriфiкaцiй
- aвтонoмнiсть i вiдпoвiДальнiсть - здaтнiсть caмocтiйнo викoнyвaТи зa-

вдaншя' poзв'язyвaти зaдa.ri i пpoблеми тa вiдпoвiдaти зa pезyлЬTaти cвoсi дiяльнoстi;
- знaння _ oсMислrнa тa зaсвorl{a cyб'eктoм нayкoBa iнфopмaцiя, щo e ocнo-

вoto йoгo yсвiдoмлeнoi, цiлeспpямoвaлoi дiяльнoстi' Знaння пoдiййTЬоя нa eмпipичнi
(фaктoлoгiшi) i тeopетиннi (кoнцепryальнi' мeтoдoлoгiuнi);

- кoмyнiкацiя - взaсмoзв,язoк сyб'сктiв з Мeтoю пepедaвaння iнфopмaцii, yзгo.
дження дiй, спiльнoi лiяльнoстi;

- yмiння _ здaтнiсть зaсToоoвyBaTи знaт{Itя ДJIя викoЕaнI{я ЗaвдaнЬ тa Doзв,язaння
зaдaн i пpoблем. Умiння пoдi,rяоться на кoгнiтивнi (iнтeлектyальнo - твopvi,1 тi пpaкти.rнi
(нa oснoвi мaйcтepнocтi з викopиcтaltням метoдiв, мaтepiалiв' iнстpyкцiй ia iнстp1тlентiв).

.€вpoпeйськa креДиTнa тpaнсфepпo-нaкoпиЧyBальна 
"".i.'u 

(€кTс).: систeмa
трaнсферy i нaкoпичення кpедитiв. цo BикopистoвyсТЬcя B eвpoпейськомy пpoстopi
вищoi oовiти з Мrтoю нaДaння' визнaння' пiдтвеpдrкення квaлiфiкaцiй ia oсвiтнix
кoмпoнентiв i cпpияe aкaдемi.тнiй мoбiльнocтi здoбрaтiв вищoi oсвiти. Cистемa
ф}Trтy€тЬоя нa визнaчeннi нaвчaльIloгo нaBaнтaя{еI{I{я здoбyвa.ra вищoi ocвiти, нeoбхiднoго
для Дocяп{el{нЯ визнaчених prзyльтaтiв нaвчaEня' тa oблiкoвyсться в кpедитaх eКTC.

Квaлiфiкaцiя - визнaнa yпoBнoвu,кeниМ оyб'сктoм тa зaсвiдveнa вiдпoвiдним
дoкyМеI{ToМ отaндapтизoBaнa cщyпнiсть здoбщиx oсoботo кoмпетентнoстей (pезyльтaтiв
нaвvaння).

Квaлiфiкaцii зa oбсягoм клacифiкутоться нa пoвнi тa чacткoвi' зa змiсrом - нa
ocвiтнi тa пpoфесiйнi.

Ква,riфiкaцiя BBIDI€сТЬся пoвнolo в pазi здоб1,rтя ocoбoro пoвнoгo пеpeлiкy
кoМпеTrнтI{oстей вiдпoвiДнoгo piвня Haцioнaльнoi рalлки квалiфiкaцiй, щo визпavенi
вiдпoвiдним cTaЕдapToМ.

Квaлiфiкaцiя ввФ*aсTьcЯ чacткoвою в pазi здoбyття ocoбoю чaсTиIlи
кoМтIeTеI{тнoсTей вiдпoвiднoгo piвня Haцioнaльнoi рaмки ква.,riфiкaцiй, щo визнaнeнi
вi.щroвiдrтим cтalr.цapToМ.

Квaлiфiкauiя oсвiтня * це визнaнa зaклallo' вищoi освiти тa зaсвiдченa
вi,цпoвiдним ДoкyМrнтoМ пpo oсвiтy оyк1тrнiсть вcTaI{oвЛeI{их cT.lндapToМ вищoi ocвiти тa
здoбщих ocoбoю рeзyльтaтiв нaвчal{ня (кoмпeтентнocтей).

- Квшiфiкaцiя пpoфеciйнa - цr Bизнaнa ква:riфiкaцiйниМ цrн]poМ' сyб,сктoм oсвiтньoi
Дiяльнoстi (зoкpeмa, зaкладoМ вищoi ocвiти), iнrпим yпoвнoвDкеIlиМ сyб'ектoм тa зaсвЦ-
vенa вiдпoвiдниМ дoкyМeнтoМ сTaндapTизoBaнa сщyпнiсть здoбщиx o"oбoю no*n*е,,.,,o".
тeй фезyльтaтiв нaв.rarrня), щo дoзвoJU{IотЬ Bикoнyвaти певний вид poбoти aбo здiйcнroвaти
прoфeciйнy дiяльнicть.

Квaлiфiкauiйнa pобота _ Це виД пiдо1'ъtкoвoi aтeотaцii' щo Мoжe пеpедбauaтись нa
зtlвеpшaЛьI{oМy етaпi здoбyття пeBl{oгo piвня вищoi ocвiти.цля встal{oвлення вi,цповiдцocтi
нaб)тиx здoбyвa.raми pезyльтaтiв нaBчaI{I{я (компетентнoстей) вимoгaм cтaндapтiв вищoi
ocвiти. Фopми квaлiфiкaцiйнoi poбoти BкЛIoчaJoтЬ (не oбмеж1тo.rись зaзнaveним):
диплoмний пpoект, мaгicтpaнтcькe дocлiдження, публivнy дeМoнcтpaцilo (зaхиф, cyк)тrнiсть
нayкoвиx отaтeй, кoмбiнaцiro piзних фopм вищe зaзнaчrl{oГo Toщo.



Квaлiфiкaцiйний piвeнь _ cтp)tс}plia oдиIlиця Haцioнaльнoi ptlмки
ква,liфiкaцiй, щo визнaчaeться певнoю сщyпнiспo кoМпeтеIlTlloстей, якi с TипoBиМи дJI,I
ква,riфiкaцiй даяогo piвня.

Кoмпeтeцтнiсть - динaмi.lнa кoмбiнaцiя знaнь, вмiнь, нaвиvoк, cпoсoбiв
МиcленI'I' пoглядiв, цiннoотeй, iнrпиx ocoбиcтиx якoстeй, якa BизIlaчae здaпriсть ocoби
yспiпrнo coцiaлiзyвaтиоя, пpoBaдити пpoфeciйнy тa'laбo пoдальшy нaвuальну дiяльнicть.

Iнтeгpaльнa кoмпeтeнтнiсть * yзaгЕrлЬEеIlий oпис квaлiфiкaцiйнoгo piвня, який
Bиp.DI(aс ocнoвнi кoмпетентнicтнi хapaктepиотики piвня щoдo I{aBчaI{I{я тa./aбо пpoфеоiйнoi
дiяльнocтi.

Зaгaльнi кoп{пrтeнтIloсTi - 1ттiвеpсaльнi кoмпетевтнoстi, щo не зa,тежaть вiд
пpедплетнoi oблacтi, aлe вaжливi для yспilпнoi пoдaльrпoi пpoфeоiйнoi тa сoцiальнoi
.цiяльнocтi здoбрa.ra в piзниx гaлyзях тa .цЛя йoГo oсoбиотicнoгo poзвиткy.

Cпeцiaльнi (фaхoвi, пpeдмeтнi) кoп-rпетeнтнoсTi - кoмпотентнoстi, щo зaлeжaтъ
вiд пpeдметнoi oблacтi, тa e вa)IgIиBиMи для ycпirпнoi пpoфeсiйнoi дiядьнocтi зa пrBнolo
опецiaгьнicто.

Кpeдит €вpопeйськoi кpедитнoi тpaнсфеpнo-нaкoПичyBдЛьнoi сиcтeми (дaлi _
кpeдит €КTC) - oдиниця вимipтoвaння oбсяry нaвuaтrьI{oГo нaвaI{TDкення здoбрava
вищoi ocвiти, нeoбхiднoгo дJUI 'цoсягнеIlня визнaчeних (oнiкрaнrтx) pезyльтaтiв нaBчaн-
ня. oбcяr o,цIroгo кpo.цитy eКTC cтaпoвить 30 гoДин. Haвaнтaження oднoгo IIaBчaJIЬI{огo
poкy зa дeннoю фopмoro нaвчaI{Ilя cТaнoвить, як Пpaвилo' 60 кpeдитiв СКTC.

Haцioнaльна paмкa квaлiфiкaцiй _ це cиотемний i стpyктypoвaний зa кoмпе-
тентнocтяMи oпиc квaлiфiкaцiйних piвпiв.

Oсвiтця (oсвiтньo-пpофесiйнa, oсвiтньo-наyкoBa чи oсвiтньo-твoряa) пpor.paмa -
cиcтеМa ocвiтнix кoмпoнентiв нa вiдпoвiднoмy piвнi вищoi oовiти в мeжaх опецiальнoстi'
щo BизI{aчae BиМoги дo piвня oовiти oсiб, якi Мoж}ть poзпoчaTи EaвчaI{I{я зa цiеro
ПpoГpilМoю. пеpелiк нaвнaльних дисциплiн i лoгi.rнy пoслiдовнiсть ix вив.rення, кiлькiсть
кpедитiв eКTС, неoбхiдlих дJUI Bикoнaння цiсi пpoгpaми, a тaкoя{ oviкyвaнi pезyЛЬTaТи
IIaBчaння (кoмпетeнтнoстi), якими ПoBинeн oвoлo.цiти здoбyвav вiДпoвiДнoгo cтyпеня вищoi
ocв1Tи.

Peзyльтaти IIaBчaння (пpoгpaмнi) _ знaltня' }.N,{iння, }Iaвички' cпoсoби
миcЛення, пoгляди' цiннocтi, iнrпi ocoбиcтi якocтi, нaб1тi y пpоцесi I{aBчaI{ня'
Bихoвzlння тa poзBиткy, якi мoжнa iдeнтифiкувaти. спЛafiyвaти. oцiнити i вимipяти тa
якi oоoбa здaTнa пpoдеМol{сTpyBaти пiсля зaвepшeння ocвiтньoi пpoГрaМи aбo oкpемих
oовiтнiх кoмпoнентiв.

Cпeцiдлiзацiя _ cклaдoвa спецiа,тьнoстi, щo BизнaчaeтЬся зaклaДoМ вищoi oсвiти тa
пepeдбaнae пpoфiльнy спецiалiзoвaнy ocвiтнтo пpoгpaMy пiдгoтoвки здoбyвaviв вищoi тa
пiслядиплoмнoi oсвiти.

Якiсть вищoi oсвiти _ вiдпoвiднiсть peзyльтaтiв яaBчaння BимoГaN{'
встaцoвЛеI{иМ зaкoнo.цaвоTBoM, вiдпoвiдним сTaндaртoМ вищoi ocвiти та,/aбo Дoгoвоpoм
пpo нaдaння oсвiтнiх пoслyг.



BсTУП

oовiтньo-нayкoвa пpoцpaмa <Бyдiвництвo тa цивiльнa iнжeтrepiя> викopиcтoвyеTьcя
пiд чaс:

- aкpедитaцi.i oсвiтньo.нaу.кoвoi пpoгpaми:
_ скJIaдaнIц EaвчaJIЬI{иx плtu{iв тa poбo'rиx нaвяальних плaнiв;
- фopмyвaння poбovих пpoгрaм IIaBчiшIЬниx диcциплiн, пpaктик' iндивiдуальних зa-

в.шaЕь:
- фopм1вaння iндzвiдyальниx }IaBчЕlЛЬних плaнiв здoбyвaнiв вищoi oовiти;
_ poзpoблeння зacoбiв ,цiaгrrocтики якoстi вищoi oсвiти;
_ aтестaцii здoбyвaviв вишoi ocвiти;
- зoвнirпньoгo кoнтpoлIo якocтi пiдготовки фaхiвцiв cтyпrня дoктop фiлoсoфii.
Кopистyвaнi oсвiтньoi пpoгpaми:
- з,цoб}вaчi вищoi ocвiти, якi нaвчaroться в 1.rriвepситетi;
_ нayкoвo-педaгoгiчнi пpaцiвники, якi з,цiйснтoтoть пiдгoтoвкy фaхiвцiв зa cпeцiальнi-

стto 192 <Бyдiвництвo тa цивiльнa iнжeнеpiя>;
- пpr.цметнa кoмiсiя зi спецiaльнocтi 192 <Бyдiвництвo тa цивiльrra iнжeнepiя>;
_ пpиймальнa кoмiсiя рiвеpситeтi;
- вiддiл дoктopaнryри тa acпipaнтypи.
Bикoнaнrrя oсвiтньo-нayкoвoi пpoгpaми <Бy'ЦiвниЦтвo тa цивiльнa iнженepiя> пorпи-

pюетЬcя нa yci пiдpoздiли К}IУБA, якi беpщь rracть y пiдгoтoвцi фaxiвцiв стyпеIя дoктop
фiлocoфii зa cпецiальтliстro 192 <Бyдiвництвo тa цивiльнa iнженеpiя>.
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1. Пpoфiль oсвiтньoi.нayкoвoi пpoгpaми
зi спецiaльнocтi 192 <<БyДiвниЦтвo тa цивiльнa iнженepiя>>

1 - Зaгaльпa iнфоpмaцiя
Пoвпa нaзвa зargraДy
вищoi oсвiти Tд сTpylffy-
рнoгo пiдpoздiлy

Киiвcький нaцioнaльний yнiвеpcитет
бy,Цiвниuтвa i apxiтектypи
Бyлiвельний фaкyльтет, бy,Цiвельнo.тexнoлoгi.lrrий фaкy-
льтет, фaкyльтет iнженеpних cисTеМ тa екoлoгii, фaкyльтет
ypбaнiотики тa пpoоTopoвoгo плaI{yвaEIIя

Cryпiнь вищoi oсвiти тa
нaзвa квалiфiкацii мo-
вorо oригiпaлу

Cтyпiнь вищoi ocвiти: щетiй
Ква:riфiкaцiя: лoктop фiлoсoфii

oфiцiйна нaзва oсвiтньo-
нaYкoвoi пpoгpaми

oсвiтньo.нayкoBa пpoгpaМa: БyДiвниЦтвo та цивiльнa
iнжeнepiя

Tип диплoму тa oбсяг
oсвiтньoi пpoгpaми

Tип диплoмy _ oдинияrтий
oбcяг: 60 кpeдитiв €КTC
Tеpмiн нaвvaння: 4 рoки

Hаявнiсть aкредитацii
Idикл/piвень HPКУкpaiни*8piвень;

FQ-ЕHЕA _ щетiй цикл;
ЕQF-LLL _ 8 piвень

Пeрeдyмoви Haявнicть ocвiтттьoгo cтyпeня мaгicтpa (oКP опеuia"тiстa)
зa спецiaльнiстro. Умoви вcтyпy визнaчaIoTьсЯ (ПpaBидaми
пpийoмy дo aспipаятypи i дoктopaнтypи Киiвськoгo нaцio-
нaлЬI{oгo 1иiвеpоитетy бyдiвништвa i apхiтекrypи>. якi зa-
твеpджeнi Bчeнoтo Paдoro i с aкTyaльниМи нa piк встyпy нa
нaвчaI{I{я.

Moвa виклa.цaння укpalнсЬкa
Tepмiн дii пpoгpaми дo нaстyпнoi aкpeдитaцii oHП
Iнтepнeт-aдpeсa пoстiй-
нoго poзмiщeння oПисy
oсвiтньoi пpoгpaми

www.knuba.edu.ua

2 - Meтa освiтньoi пpoграми
Метoю oHП e зaбезпечення пiдгoтoвки виcoкoква,riфiкoBaIIих, кol{кypeнтocпpo.

МoжI{иx, iнтегpoвaниx y eBpoПeйcЬкий тa cвiтoвий нayкoвo-ocвiтнiй пpoотip фaxiвцiв
cTyпеню,{октop фiлoсoфii зa cпецiа,тьнicтю бy.ЦiвниЦтвa тa цивiльнoi iнженepii, якi вo-
лoдiroть нeoбхiдними кoМпeтrнтI{ocтями тa нaбyвaroть в прoцeсi нaвчal{ня пpoгpaМних
pезyльтaтiв для здiйcнення сarrлoстiйнoi нayковo.дослi.цницькoi, нayкoвo-opгaнiзaцiйнoi,
пeДaГoгiт{o-opгaнiзaцiйнoi тa пpaкти.rнoi дiяльнoстi в пpoфeсiйнiй тa./aбo дoслiдницькo.
iннoвaцiйнiй дiяльнocтi (в бyлiвельнiй гaлyзi тa./aбo y виклaдaцькiй poбoтi y ЗaкJlaДax
BипIoi ocBiти).

3 - Хаpaктeристикa oсвiтrrьo.нaYкoвoi пpoгрaми
Пpeдмeтнa облaсть (гa-
JIyзЬ знaнь' спецiaль-
нiсть)

Га;lyзь знaнь 19 <Aрхiтектypa тa бy.ЦiвниЦтвo>;
спeцiальнiсть 192 <Бyлiвниuтвo тa цивiльнa iнжeнерiя>

opiентaцiя oсвiтньoi
пpoгрaMи

oсвiтньo-нayкoвa' cl]pяMoBaпa нa aкaдемivнy пiдгoтoвкy
нayкoвиx Тa нayкoвo-пeдaгoгiчниx фaхiвuiв'
oсвiтньo-нayкoBa прoгpaМa спpяMoBal{a нa BиBченIIя Ta дo-
слiдrкення аlктyaлЬriиx aспектjв спецiальнoстi кБyдiвницт.
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Bo тa цивiльнa iнжeнеpiя>, зoкpeМa: бyлiвельнi кoнcтpyк.
цii' бyдiвлi тa cпopyди' ocнoBи тa фyндaменти, вeнтиляцiя,
oсвiтлeння Ta теплoгaзoпocTaчaння' BoдoПoстaчaння' кaнa.
лiзaцiя, бyдiвельнi мaтеpiaли тa виpoби, технoлoгiя тa op-
гaяiзaцiя пpoмиcлoBoгo тa цивiльнoгo бyдiвниuтвa, бyлiвe.
льнa меxaнiкa, мiстoбyдyвaння тa тepитopiальне Плaнyвaн-
]lЯ.

Клrочoвi cлoвa: бyдiвниЦтвo, бyдiвлi, кoнсщщтивнi cхeпrи,
pекoнcтpщuiя, несуua здaтнicть, pеcтaвpaцiя, pеМollт, екc-
плyaтaцiя, щiльнa зaбyдoвa' нaПpyженo-дефopмoвaлий
cтaн, cтiйкicть, жopсткiсть, дефopмaтивнiоть, фiльтpaцiя,
yщiльнення, зсyв, peoлoгiя, нeлiнiйнiоть, пoвз1"riсть, peлa-
кcaцiя, прoектнi piпlення, oрГaнiзa]iiйнo.тexнoлoгi.tнi pi
rшення. дeстaбiлiзyro.li фaктopи. eнеpгoмiсткiсть, eкoлoгi.t-
нiсть, мaтеpiалoмiсткiсть, TpyдoмicTкiстЬ, тpивaлiсть' вap-
тicть, opгaнiзaцiйнi cтpyктypи, нaдiйнiоть, cтaлий poзви-
тoк.

oснoвпий фoкyс oсвiт-
пьoi пpoгpaми тa спeцia-
лiзaцii

Cпeцiaльнa oовiтa в гшtyзi знaнь 19 <Aрхiтектypa тa бyлiв-
ництвo) зa cпецiальнiстю 192 Бyдiвництво тa цивiльнa iн-
женepiя> для бyдiвельнoi гaлyзi тa./aбo y виклaдaцькoi po.
бoти y зaклaлax Bиrцoi oсBiТи вiДповiднo.

Oсoбливoстi прoгрaми IoHП пepедбavae poзBиII}ти ocoбистicнi якoстi нayковoго
| тa нayкoBo.педaгoгiннoгo пpaцiвникa' здaтIloгo бyти кoн-
| кypeнтoспpoМoxсtиМ нa ринкy пpaцi, вмiти opiснтрaтиоя в
l нa}кoBoМy тa ocвiтньoмy пpocтopi кpaiн eврoпи тa свiry. B
i пpoгpaмi зaкЛaДeнo ocвiтнi кoмпoненти, здaтнi cфоpмyвaти
| У злoбyвaviв вищoi oсвiти стyпеня дoктop фiлocoфii нaви-
| 
.rки сaмоотiйнoi нayкoвo.дocлiдницькoi i педaгoгivнoi дiя-

| льнocтi, фyI{тoBIre вивчeнЕя TeoprтичIlиx тa метoдoлoгiv.
них oснoв пoлiтичнoi нayки, пoглиблeне вивueння фiлoоo.
фii, вдocкoналeння piвня вoлoдiвня iнoзeмнoro Мoвolo /tЛЯ
iii. викopиcтaння в нayкoвo.Дoслi.цницькiй тa пpoфеciйнiй
ДrЯЛЬнoсTI' зaсвorнEя oсI{oB llopМaтивнo-пpaвoвoгo зaбeз-
пrчeння нayкoвo-дoслiдницькoi дiяльнocтi, oвoлoдiння не-
oбxiдними кoмпeтенцiями для нayкoвo-пeдaгoгivнoi poбo-
"rИ.
Зaгальнooбoвязкoвa cкЛa,цoBa oсвiтньo-нayкoвoi прoгpal,rи,
зaбезпеяyeтьcя ocвiтнiми кoМпoнeнтaМи зaгaльнoi пiДгoтo-
вки фiлocoфськoгo опpяМyвaння' лiнгвicтиvнoгo (iнoзeмнa
Мовa для нayкoBoгo спiлкувaння, акaдемiuне пиcьмo) тa
етичЕoгo опpяМyBaт{I{я (aкaдемiннa дoбpo.тecнiсть), opгaнi
зaцiйнo-yпрaвлiноькoi нaпpaвленoстi тa фiнaнсовoi пiдгo-
тoвки дЛя вeДення пayкoвoi дiяльнoотi B yМoвaх (в тoмy
vиcлi) гpaнтовиx .цocлiджень, a Тaкoя{ мeтoдoлoгivнoi нa.
пpaвленoстi в цapинi нa6уття виклaдaцькoi мaйстеpнocтi y
вищiй rпкoлi тa пpoфесiйнoi пiдгoтoвки (спeцryрc зa спeц!
а,тьнicтro <Бy.Цiвництвo тa цивiльнa iнжeнepiя>).
oвoлoдiння тa зaкpiплeння пpoгрaMlrиМи prзyЛЬTaТaми з
виклaдaцькoi мaйcтеpнocтi y здoбyвaviв пеpeдбaнeнo пiд
чaс пpoвeдення пеДaгoгivнot прaктики.
Haукoвa склaдoBa оcвiтньo.нaщовoi пpoгрaми визнaчaстЬ.
cя iндивiдyaльнo нaвч.lлЬI{иМ плaнoм aспipaлтa. Boнa пе-
ре.цбaчaс пpoBедeння нayкoвиx .цoслiджень пiд керiвницт-
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вoМ нayкoBoгo кepiBl{икa з нaлeжниM oфopМлeнEД4 oтpи-
Мal{иx prзyльTaTiв y .циcepTaцiй рoбoTi.

B paмках вибipкoвиx 'циоЦиплiн oообливa yвaгa cпpяМoвy.
eTься нa пpoблeми пpи пpoектyBalrнi бyдiвeльних мaтеpia-
лiв, кoнстpщшiй, бyлiвeль Ta спopyд, iх eлементiв, iнжeне-
pнrx Меpe)к i кoмyнiкaцiй, технoлoгii тa opгaнiзaцii пpoми-
слoвoгo тa цивiльнoгo бyлiвниЦтвa, мiстoбyдyвaннi тa тe.
pитopiа'rьнoмy плaнyвaннi.
4 - Пpидaтнiсть випyсквикiв

дo пpaцeцл4lllTувaння Ta пoДaЛьluoго вдвчaЕня
Придaтнiсть дo црaцeB.
лaштyвдIrня

Bипycкники aспipaнтypи MaIoтЬ пepспrктиви пpaцrвлaш-
тyвaння y ЗBo тa нayкoвих ycтal{oBaх Укpaiни i eврoпи
(мoлoдпий нayкoвий cпiвpoбiтник' нaу'rtoвий cпiвpoбiтник,
нayкoвий спiвpoбiтник-кoнсyльтal{T, BикJIaдaч вищoгo нa-
BчaЛьнoгo зaклaдy), в opгaнaх деpжaвнoi влaди тa opГaнaх
мiоцrвoгo caМoBpядyBaння тa в opгaнiзaцiях i пiдпpиeмcт-
вax бy.Цiвeльнoi галyзi Укpaiни' згiднo Haцioн.lлЬIloгo клa.
сифiкaтopa Укpaiни (Клaсифiкaтоp пpoфесiй }l.964 (Дк
003:2010).

Пoдaльrпe нaв.rання ocoбa, якa зaкiнчилa IlaBчaння зa цiеto oовiтньo-нayковoto
ПpoгpaМoIо тa здoбyлa ocвiтнiй стyпeнь дoктopa фiлocoфii,
Мoже пpoдoB)I(yвaти ocвiтy Еa чrTвеpтoМy (дoктopa нayк)
piвнi вищoi ocвiти' пiдвищyвaти квалiфiкaцiro тa oтpимy.
вaTи дoДaTкoвy пiолядиплoмнy oсвiтy, бpaти yvaсть в ocвi-
тнix пpoгрaмax тa 'цoолi.цницькиx гpaнTax i cтипeндiях, щo
мiстять дoдaткoвi ocвiтнi кoшrПoнеI{Tи.

5. Bиклaдaння тa оцiнювaння
BиклаДaння Ta нaBчaння B oHП нaвчaння i виклaдaння пеpeдбaненo нa oонoвi: фo-

pМyвaннЯ гнyЧких I{aBчaЛЬIlих тpaeктopiй; шиpoкe викoри-
cтaння piзнoмaнiтниx педaгoгi.rних мeтoдiв; пiдтpимaння
вiднyття aвтoнoмнoстi y тoгo' хтo нaвчarтЬcя' вoдI{oчac
зaбезпеч)тoчи йoмy вiдпoвiдний сyпpовiд i пiдтримкy з бo-
кy кepiвникa (виклaдaчa).
Bиклaдaння пpoBo.циться y виглядi: лекцiй, пpaктитниx
зaнЯть' кoнcyЛьтaцiй з виклaдaчrш{и, пiдгoтoвки дисеpтa-
цiйнoi рoбoти .цoКтopa фiлoсoфiТ.
Cамocтiйнa poбoтa здoбyвa.ra с в l{ливиМ зacoбoм
зacBoсI{ття нaвчaльI{oгo мaтepiшry у вiльниil вiд ayдитopних
зaнятЬ чaс. Iндивiдyaльнi poбoти cпpияroть пoглиблeнoмy
вивчrI{I{Io здoб)ъaчaми Теopетичнoгo мaтеpiaлy,
фopмyваннlо вмiнь викopистaння знaнЬ для виpirшення
пpaкTичIlих зaвДaI{ь.

Oцiнювaння Мeтoди тa кpитepii oцiнтoвaння yзгoджeнi з prзyльтaтaми
нaвчaI{Eя, Bи,цaМи I{aBчaльнoi дiяльнoстi тa iндивiдyaльнo-
гo I{aBчaльI{oгo плaнy poбoти aспipaнтa. Mетoди oцiнro-
вaння _ iспити, за,riки тa пyблi.rний зaхиcт pезyльтaтiв нa.
yкoво-дocлiдницькoi poбoти y вигля,цi ДиcеDтaцii.

6 - Пpoграмнi кoмпетентнoстi
Iнтeгpaльнa
Кoмпетентнiсть(IК)

IК Здaтнicть poзв'язyвaти кoмплeконi пpoблeми в гaлyзi
пpoфeоiйнoi, y тoмy .lиcлi Дocлiдницькo-iннoвaцiйнoi дiя.
льнocтi, щo пepедбaнaс глибoке пrpеoсМислення нaJrвних
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тa cтBоpеI{ня нoвиx цiлicниx знaIIЬ Tа./aбo пpoфrсiйнoi
пDaктики.

Загaльнi
компeтeнтнoстi (ЗК)

ЗК01. Здaтнiсть дo aбстpaктнoгo МиcЛrI{IlЯ' aнaлiзy тa оин-
Trзy;
ЗК02. Здaтнiоть пpaцювaTи в кoмaядi, гeнepyBaти нoвi iдеi
(кpeaтивнicть);
ЗК03. Bмiння BЙЯBЛЯT|1' cТaB'1т|4 тa виpilпyвaти пpoблeми,
б1,пl кpитиvним i caмoкpитиvним.
ЗК04. Здaтнiоть пpoвeдel{ня дoолiдrкень нa вiдпoвiднoмy
piвнi;
ЗК05. Здaтнicть cпirп<yвaтиcя дepх(aвнoю тa iнoзeмнoю
МoBаlМи як ycно' так i пиcьмoвo y пpoцесi нayкoвoi кoмyнi-
кaцii тa дocлiджень:
ЗК06. Здaтнiсть ПЛaI{yBaTи тa yпрaвЛяти чacoМ;
ЗК07. ЗдaтнiстЬ пpaцюBaTи в мiжнapoднoмy кoнтeкстi.
опiлк1тoниcь iнoземнoтo Мoвolo з BикopистtЦlнЯМ оyчaсI{их
зacoбiв кoмyнiкaцii;
ЗК08. Здaтнiоть poзpoбляти тa )4IpaвляTи пporктaми;
ЗК09. Здaтнiсть Дiятп ga oснoвi eтичниx мipкyвaнь (мoти-
вiв);
ЗК10. Знaння предмeтнoi oблacтi тa poзyмiння пpoфeсiйнoi
дiяльнocтi;
ЗК11. I{iнyвaння тa пoвaгa piзнoмaнiтнoстi тa МyлЬтикyль-
тypнoстi;
ЗК12. Здaтнiсть зacтocoByBaти знaння ocнoв пeдaгoгiuнoi
дiяльнoстi, .цидaктики вищoi rпкoли, тpaдицiйEi тa
iннoвaцiйнi фopми нaвuaння i педaгoгi'пri технoлoгii y
сфepi пpoфесiйнoi дiяльнoстi.

Фaхoвi кoмпетеrrтнoстi
спецiдльнoстi (ФК)

ФК01.ЗдaтнicтЬ Дo оиcтеМI{oгo aнaлiзy cвiтoвoi нayкoBo.
технiчнoi iнфopмauii' з фopмулювaнням виснoвкiв вiдllo-
вi.цнo дo цiлей дoслiдження

ФК02. ЗдaтнiстЬ МoделюBaTи i дocлiджyвaти тexнoлoгiч-
нi пpoцeои з викopиcTaннЯм cTaндapTllих прoгрaмних
пpoд1,ктiв.

ФК03. ЗдaтнiстЬ ГoTyвaти пyблiкaцii зa prзyльтaTaми дo.
cлiдlttення, oфopм.rrяти зa'шки нa ви.цaчy oxopoнIiиx докy-
ментiв тa oTpиМaI{Eя l]ayкoвиx гpантiв' oфopмляти aкти
впpoBaд)кeнIIя Ta нayкoвi звiти.
ФК04. Здaтнiоть oргaнiзoв1ъaти тa yпpaBляTи I{aукoвo-
пpoфесiйними видами дiяльнoстi, беpуlи нa ceбе вiдпoвi
да,rьнiоть зa резyльтaти пpийнятих piпrень.

ФК05. Здaтнiсть пpoBoДити aнaлiз oб'eктy пpoектyвaЕI{я
тa пpедмeтнoi oблacтi, oцiнroвaти тa пopiвнroвaти piзнoмa.
нiтнi теoрii, кoнцепцii тa пiдхoди з пpeдМeTнoi cфеpи нay-
кoвoгo дoолiдження, poбити вi.цпoвiДнi висI{oBки' llaДaBa"IИ
пpoпoзицii тa pекoменДaЦii.
ФК06. Здaтнicть вoлoдiти I{aBчаlлЬнo-МeToдичниМи Ta Itay-
кoвo-дocлiдними cTal{дapтaMи в пpeдметнiй гaлyзi, вмiти
iх зacтoсoвyвaти пpи poзрoбцi, пoбyдoвi, впpoвaджyвaннi
iннoвaцiйниx pirпeнь.
ФК07. Здaтнicть opгaнiзoврaти тa ПpoBoдити нaвчaльнi
ЗiшIяття зa спецiaльнiстro.
ФК 08. ЗдaтнiотЬ пpoвoдити експеpиМеEтаJIьнi дoолiджен-
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Irя B гaлyзi дocлiджrllь' oбpoбляти тa oтpиМyBaти експepт-
нo-aт{aJliТичнi oцifi ки iх pезyлЬTaТiB.
ФК09. Здaтнiсть yдoскoнaлЮBaти пeдaгoгivнy мaйстеp-
нicть, пpoфесiйвi вмiння мaйбyтrrix вчених тa виклaдaвiв.
ФК10. Здaтнiсть фоpмyвaти i apгyментовaнo пpедстaвJUIти
нayкoвi гiпoтeзи' кol{кypeнтocпpoмохtнi iдеi, пpoфeciйнo
Bиклaдaти рrзyльтaти свoiх дocлiджeнь i пpедcтaвляти ik y
виглядi нayкoвиx пyблiкaцiй, iнфopмaцiйнo-aна,тiтичниx
мaтepiaлiв, peaлiзoвyвaти ix y Пpoeктax.
ФК11. Здaтнiсть зacтocoвyBaTи i iнтегpyвaти знaння i po-
з),N{iння iнrпих cyмiжниx iнжrнеpних диcциплiн.
ФК12. Здiбнoстi Дo пpoвe,цення opигiнaльниx дoслiджeнь,
якicть якиx вiдпoвiдae нaцioнaльнoМy Ta свiтoвoмy piвням.
ФК13. ЗдaтнicTЬ викopистoвyвaти сунaснi метoдiв мoдe-
лIoвaння Тa пpoгI{oЗyвallня iз викopистaнням нoвiтнiх пpи-
кJIадI{их пpoгрaм, кoмп'ютepних cиcTеМ тa Мepeж' пpoгpa-
мниx пpoдyктiв пpи ствopеннi IloBих знaнь, oтpимaннi нa.
yкoвиХ тa пpaкТичних pезyльтaтiв y сфеpi бyдiвницTвa Ta
цивiльнoi iнженеpii.
ФК14. ЗдaтнicтЬ дo генeрyвaння iдей тa пpoявy iнiцiaтиви
щoДo BпpoвaДження тa виpобничoгo BикopисТaння pезyль.
тaтiв нayкoвoгo дoслiдrкення.
ФК15. Кoмпетентнicть в iннoвaЦiйних МeтoДax нaвчaтrня i
МeToдикtlx виКлaда ] ня фа.хoвиx диcциплiн.
ФК16. Здaтнicть poзpoбляти фiзи.lнi, мaтeмaтичнi тa iнrпi
мo.цeлi явищ i oб'сктiв, щo вiднocяться дo пpoфiлro дiяль-
нoстi.
ФК17. Здaтнicть poзрoбляти нoвi бyдiвельнi мaтеpiaли тa
iнженepнi оиcтeми i кoнстpyкцii тa Метo.ци iх poзpaxyнкy,
тexнoлoгii ix BигoтoBЛенltя i експлvaтauii.

7 - Пpoгpaмнi pе]уЛьTaTи нaвчaння
Зa зaгaльними кoп{пrTr.
птIloстяМи

ПP01. ,{eмoнcтpyвaти IIaBички ycнoГo тa пиcьмoвoгo спiл-
кyвaJ{FIя,цepж.lBl{oю тa iнoземними МoвzlМи' викopиотoBy-
ючи нaBики мiжoсoбистiснoТ взасмoдii, пpaЦтoтotи в мiж-
нaрoДIroМy кoнтекстi з фaхiвцями тa нефaхiвцями в гa,тyзi,
з викopиcтaнняМ сyчaониx зaсoбiв кoмyнiкaцii;
ПP02. oвoлoдiння poбочиМи нaBичкaМи ефективнo пpa-
цIовaти caМocTiйнo aбo в гpyпi' вмiння oтpимaти бaжaнllЙ
pe3yльтaт B ylt4oB.rx oбмеженoгo чaоy з aкцеEтoМ нa пpoфе-
сiйнy сyмлiннiсть i дoщимaнняМ rтичниx мipкyвaнь;
ПP03. oпaнyвaти yнiвepоaльними EaвичкaМи'д'oслiдlrикa,
зoкpeМa зaстoоyBaння cyчaониx iнфopмaцiйниx тeхнoлoгiй,
poзpoбки, opгaнiзaцii тa yпpaвлiння нaукoBиМи ПpoекTaМи
тa./aбo нayкoвими дoслiдженняМи' пprзeнтaцii iх peзyльтa-
тiв y пpoфeсiйноМy сrprдoBищi .rеpез сyяaонi фopми нay-
кoвoi кoмyнiкaцii (aкадемi.rнi нayкoвi пyблiкaцii, сeмiнapи'
кoнфepенuii), B Зaсoбaх Мacoвoi iнфopмaцii тa в пyблiuнiй
сферi у нauioна.lrЬнoМy тa м iжнapoлнoпIy контекстi;
ПP04. Maти сиcтeМний нayкoвий cвiтoгля.ц Ta фiлoоoфcь-
кo-кyльтypний кpyгoзip, який вклroчaс poзBинrне критичI{е
миcлeння' пpoфесiйнy етикy Ta aкaдемivнy,цoбpoчеcнicтЬ,
пoвaгy piзнoмaнiтнoстi тa мул ьти культуpнoстi.
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ПP05. Boлoдiння Метoдикolo виклaдal{ня y Bищiй rпкoлi.
Зa пpoфесiйними
кoll{петенTIloстями

ПP06. Умiти тa 6ути здaтниM зacToсoByBaти сиcтeмний
aнaтriз, cинтез i aбcтpaктнe Миcлeння ,цля з,цiйcненrrя yспi-
шноi нayкoвo.теxн iчнoi' iнжeнеpнoi та пiдпpисмницькоТ
дiяльнocтi нa ocнoвi мoвнrтх i МaпIинниx кoмyнiкaцiй, фy-
ндaМeнTaльIII4x i пpиклaдниx зaкoнiв, оaмoopгaнiзaцii тa
caмoдиоциплiни.
ПP07. Умiти тa 6ути здaтниМ здiйcнroвaти yспirпнy iнно-
вaцiйнy нayкoвo-тexнi'rнy дiяльнicть y coцiarrьнo opiснтo-
вaнoмy сyспiльствi нa oснoвi мiжoсoбистiсниx взaемoвiд-
нocиI{ дJIJI мaксиМzlлЬнoгo сzlMoвиpzDкеItня нa oснoвi тep.
пимocтi. псиxoлoгiчнoТ сумiснocтi тa eтикЛ пoвe.цiнки.
ПP08. Умiти Ta 6Ут|4 з.цaтниM сaмocтiйнo стaвити i викo.
нувaти кoHкpетнi су.raснi i пеpспективнi нayкoвo.тeхнiннi
зaBдaI{Eя (зaдaнi) piзнoгo cтyпeня склaднoстi нa oснoвi cy-
uaсниx мeтoдiв нa1кoвиx дocлiджeнь'
ПP09. Умiти тa 6ути з,цaTниМ сaмocтiйнo стaвити i викo-
нyвaти кoMплекснy нa)тoBo-Tеxнiннy пpoблемy нa ocнoвi
aнaлiзy лiтеpaтypних дх(rprл' пaтентниx дoслiдlкень, пoв-
нoгo циклy тeopетичIlиx i eкспеpимента;rьниx дoслiджень
нa oонoвi c}тaсrrиx мeтoдiв' мето'цoлoгiй i метoдик.
ПP10. Умiти тa бщи 3дaп{иМ caмoстiйнo cTaBI4"|И Ta
poзв'язyвaти вiдпoвiднi opгaяiзaцiйнo-yпpaвлiнcькi зa.
вДaI{I{я нa oснoвi дoтpимaння зaкoнoДaвчoi бaзи, пpинци.
пiв дoбpo.rеонocтi тa вi.цпoвiдальнoстi зa уcпirшний кiнцe-
вий oсoбиcтий тa кoМая,цний pезyЛЬтaт нa ocнoвi cyuaснoi
тeopii i прaктики opгal{iзaцii тa yпpaвлiння фyнкцioнувaл-
няM нayкoBo.Пpoфeсiйниx видiв дiяльнoстi.
ПP11. Boлoдiти нayкoвo-МrтoдичниМи знaнI{яМи в гaлyзi
бyлiвництвa тa цивiльнoi iнженеpii; вoлoдiння нaвичкzlми
фopмyrповaти i.цei' кoнцепцii з I{eтoIо Bикopистaння в po.
бoтi oсвiтньoгo тa нayкoвoгo cпpяМyBaння.
IIP12. Мaти здaтнicть poзвивaти пpeДМеTIry oблacть, мaти
ДocТaтI{Io кoмпетентtlicть y вибopi метoдiв нayкoвиx дoc.
лiджень, пepедбaяeннi ix нayкoвoi нoвизни Ta ПpaкTичIloгo
знaчrЕня.
ПP13. Bиявлятll зв'язки мiж суlaсними кoнцепцiями в op-
гaнiзaцii ocвiтнЬoгo пpoцecy Ta нayкoвoГo пiзнaння в гыtyзi
бyдiвництвa тa цивiльнoi iнженеpii.
ПP14. BиpitпyвaTи пpoбЛeМI{i питaння, щo пoв'язaяi з
ocвiтньoro тa нayкoвoю дiяльнicтю. Bикoнyвaти BиМoги'
щo cтaвЛятьcя дo Bиклa.цaчa, дocлiдникa, пoстiйне сaмoв-
ДocкoнаЛення cвoгo пpoфeсiйнoгo тa нayкoBoГo piвня.
ПP15' Знaти Ta poзyМiти cщacнi метoди виpoбвицтвa тa
дoслiдження мaтepiaлiв, ви.цiв тохнoлoгiчнoгo тa aналiтич-
нoгo oблaднaння.
ПP16. Знaти тa poзyмiти тeopeтитнi oснoви кoнцепцii
cTaлoГo poзBиткy в бyлiвництвi, вмiння тa нirвички poзpo-
блeння тa oбгpунтyвaння pесypсоефективниx apхiтектщ-
нo-кoнcц)yктивнo.теxнoлoгiчних систeм з викopиоTаIlI{яМ
rкoлoгiчнo безпенвиx, пoнoBЛIовa]tиХ мaтepiалiв тa а,ть-
тepнaTиBних джеpел eнеpгii.
ПPl7. Maти звaння' poзyмiння, вмiння тa IIaBики Bеcти
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пpoсвiTl{ицЬкy дiяльнicтЬ в oблacтi будiвниЦтвa тa цивiль-
нoi iнжeнepii. рoзрoбrшти вiдпoвiднi нaвншtьнo-метoдиянi
мaтoрia:lи, бpaти уracть y poзpoбленнi i вдoокoнa:lеннi нo.
pмaтивнoi бaзи бy,Цiвниuтвa тa цивiльнoi iнженеpii, пiдгo-
тoвцi i aтeотaцii кaдpiв для бyдiвельнoi гaпyзi, 5,"racть y фo-
pмyвaннi нayкoвo-MeТoдинних пpинuипiв i пpoгpaм oсвiти
фaхiвцiв в oблacтi бyлiвництвa тa цивiльнoi iнженepii як
вaжливoI yмoви cтtlлoгo poзвиTкy бyдiвельнoi гa;ryзi.
ПP18. Boлoдiти вмiннями тa нaBичкaМи дocлiдження i poз.
poблrння нoвих типiв неcrмх тa oгopoджyвaдЬних кoI{о-
тpyкцiй бyлiвель iспoрyл. нoвиx мaтepiалiв, сyvaсниx iн-
)кeнepних меpeж' щo зaбeзпенytoть бeзпeкy пpи нaдзви-
.тaйних cиryaцiяx i зaпpoектoвaниx впливaх, пpoгIloз}ъaння
стpoкiв iх слyжби.
ПP19. Maти yмiння тa нaвички oбrpyнтoвaнo oцiнити
oб,см poбiт зa т{ayкoBиМ пpoeкТoМ, iх оpieнтoвнy тpивa.
лicть i вapтicть.
ПP20. Мaти yмiння тa I{aBички пpoBoдити мoнiтopинг po-
бiт тa вчaснo внocиTи кopективи в плaн poбiт зa пpoeкToМ.

8 - Pесyрсне зaбезпеueння pеaлiзaЦii пpoгpaMи
Кaдpoвe зaбезпeнeння Bиклaдavi тa фaхiвцi з вiдпoвiдних га.llyзей нa}ки' щo Мa-

loть вiдпoвiднi вченi звaння тa нayкoвi стyпенi, МaloтЬ дoс-
вiд викopиcтaння сгIacниx iнфopмaцiйних pеcуpciв y нay-
кoвo-пeдaгoгi.rн i й дiя"тьнoстi.
Чaстинa виклaдaviв волoдie aнглiйсЬкoк) МoBoIo нa piвнi
B2 (пiдтвеpдженo вi'цпoвiдними cертифiкaтaми тa 'циплo.
МtlМи пpo ocвiтy)' щo дoзвoляс впрoBaд}кyBaTи в oсвiтнiй
пpoцеc нoвiтнi aнглoмoвнi дoслi.цження з бyдiвельнoi гaлy.
зi. .{o .rитaння лекцiй залyяaroться фaхiвцi з iнoземних 1ъi-
веpcитeтiв.

Maтepiaльнo-тexпiчнe
зaбезпeчeння

Кiлькiснi пoкaзники мaтеpiaльнo-тeхнiчнoгo зaбeзпечен-
ня пoвнicпo вi,цпoвi.цaroть Лiцeнзiйним yМoвaМ впpoвa-
дження ocвiтньoi дiяльнoстi зaклaдiв ocвiти.
Пеpоoнaльнi кoмп'тoтepи, oб.eднaнi в лoкa,тьнi меpeжi з
вихoдoМ в Intеrnet; Кoмп'toтеpи oснaщенi оyчacниМи
IIpoгрaМнo-МеTодичIIиМи кoМПЛrкcaМи' щo cПpияк)тЬ
пpoвaджeH HIo iстopи'rниx дoслiджeн ь.
Ayлитopii ocнaщенi oблaднaнням для пpoвeДеI{ня Мyльти-
меДiйниx зaнять.
Пiд vaо caмoотiйioi poбoти acпipaнти зaбезпе.ryroться po.
бouими мiсцями y чиTaЛьнoмy за.lli yнiвepситетy з МoжЛи-
вicтro виxoдy B Мepе)кy Iнтеpнет Ta викopистal{I{я елrкт.
poнних ви.цaнь i pеcypciв.
[ля вивveння iнозeмних МoB Bикopиcтoвyються лiнгaфoн-
ний кaбiнeт; дocтyп дo меpежi iнтеpнеT' зoкpeMa дo нayкo.
Bo.мец)ичI{их бaз тa peферaтивноi бaзи дaниx SCOPUS зa-
безпеvyетьcя rлекTpol{нoю бiблioтекoю фaкyльтетy; для
пpезентaцiй aкTиBIlo викopистoвyеTЬся мyльтимедiйнa ay-
дитopiя фaкультeтy

Iнфopмaцiйпе тa
IlaBчaЛьнo-п'eTo.Цичне
здбeзпечення

oбсяг, склaд тa якiсть iнфopмaцiйнoгo тa нaвчaJIЬIlo.
МeтoдичI{oгo зaбезпечеrrня пoвнicтlo вiдпoвiДaютьЛiцен-
зiйним yмoвaм вIтpoBaдя{el{ня ocвiтньоi дiяльнocтi зaклaдiв
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ocBiти.
Haвvаrrьнi, нaвvа.ltьно.мeтoди.rнi Ia бiблioтечrro-
iнфopмaцiйнi pecyрcи yнiвеpоитетy зaбезпe.ryroть нaвчaлЬ-
ний пpоцeс i гapант1тoть мoжливiсть якiснoгo oсBoсння
aспipaнтoм ocвiтньoi пpoгpaми.
Бiблioтeкa yнiвеpситетy вiдпoвiдae вимoгa]v{ Пoлoження
пpo бiблioтeкy Bищoгo нaBчaJIьIloгo зaклaдy III_IV piвня
акpедитaцii, зaтвepд)кеI{oгo нaкaзoМ МoI{У вiд
6.08.2004 p.,  Ns 641.
Baжливе мicце y нaвuaльнoмy пpoцrоi, в тoмy .lислi пiд .raс
caмoстiйнoi poбoти acпipaнтiв, пociдae ф1тrкцioнyвaння
oовiтньoгo caйтy КHУБA
M.
9 - Aкадемiчна мoбiльнiсть

Haцioнaльна крr.цитнa
мoбiльнiсть

Пoлoженням yнiвеpситетy пеpeдбauенa мoжливiсть нaцio-
нальнoi кprдитнoi мoбiльнoстi нa ocнoвi вiдпoвiдних Гpaн-
тiв тa угoд. '[опycкaeться пеpeзapaxyвaння кpeдитiв, oтpи.
мaпих y iнrпих зaклaдax ocвiти Укpaiни.

Miжпapoднa крeДитнa
мoбiльнiсть

Згiднo з Пoдoжeнням yнiвepcитeтy oHП пеpедбavaс Мoж-
ливiсть мiжнapoднoi кpeдитвoi мoбiльнocтi, пyблiкaцii ре-
зультaтiв дoслiдження y мiжнapoдних фaхoвих ж}pI{aJIaх,
BистyПи нa мiжнapoлних кoнфеpенuiях' семiнapax тoщo
кItУБA yклaденi yгoди прo мiжнapoднy aкaдемivнy мoбi-
льнiсть (Еpaзмyс+ К1), пpo тpивa,тi мiжнapoднi прoeкTи,
якi пеpедбaнaюTь вкJIIочeнe Е{aBчaI{ня aспipaнтiв, з yнiвсp-
cитеTaми тa iнrпими opгaнiзaцiями: Iнcтитyт кФaххoхпrулe
Кepнтeн> (Aвcтpiя); Hiкoсiйcький yнiвеpcитет (Кiпp); Унi
BeрcиTeT Лaнньжoy (Китaй); Унiвеpситет св. Киpилa тa
Meфoдiя (Мaкедoнiя); Унiвepситет пpикЛa.цIlих нayк тa
МиcтецTв .{opтмyнл (ФPH); Ciлeзський тeхнoдoгiчний yнi
веpситeт, Унiвеpcитет y Бeльcькo.Бялoм, Кpaкiвський тех.
нoлoгiчний 1иiвеpситет iм. Тaдеyrпa Коcцrorпкa, Зеленo-
гypcький yнiвеpситeт, Бiлoотoцький технiчний yнiвrpоитeт
(Пoльщa); I-{ентpaльнo-eвpoпейський yнiвеpcитeт м. Cкa.
лиця (Cлoвa.ivинa); УIriвеpcитeт Кaн Hижня Hopмaндiя
(Фpaнцiя); Унiвеpситет Чopнoгopii тoщo.

Haвчдння iнoзeмних здo-
бyвaчiв вищоi oсвiти

Haвчaння iттoземниx з.цoбyвaчiв вищoi oсвiти пpoвoд{иться
нa зaгaлЬниХ }anoвaх з дo,цaTкoBolo Мoвнolo пiдгoтoвкorо.
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2. кoМпoнeнT oсв1тньo-нa BOI

КoД .циcц. Кoмпoненти oсвiтньoi пpoгpaми
(нaвuа.llьнi диоциплiни, пpaктики, квaлiфiкaцiйнa

Doбoтa)

Кiль-
кiстькpе-

дитiB

Фopмa
пiдсyMк.

кoIlTpoлю
I 2 J 4

oбoв'язкoвi кoмпoltенти Oп
oк.01 Iнoземнa мoвa 6 Iспит
oк.02 Iстopiя фiлoсoфii тa фiлoсoфськoi.цумки А < Iспит
oк.0з Aкaдемi.rнa ДoбpoчеснiсTь Ta

aкaдrМiчне письМo
{  t t Зaлiк

oк.04 opгaнiзaцiя нayкoвoi дiяльнoстi тa
iнфopмaцiйнi теxнoлoгii

?n Залiк

oк.05 Фiнaнсyвaння нayкoвих .цoслiджень' гpalrTo-
вa дiяльнiсть

?n Зaлiк

oк.06 Mетoдикa BикJIaДaння y вищiй rшкoлi ?0 Зaлiк
oк.07 Cпецiaльний кyрс зa нayкoBolо

спецiальнiстto:
<Бyлiвництвo тa Цивiльнa iнженеpiя>

Iопит

}aгaльний обсяг oбoв'язкoBих кoMпонeнт: 30
Bибipкoвi кoмпoнeнти OП

(аcпipанm oбupае ducцullлiнu cумаpнu]v' oбcяzoл,t 15 кpеdumiв)
Bк ,Цисциплiни вибipкoвoi кoмпoнel{ти 15 За:rir</Iспит

}aгaльпий oбсяг вибipкoвих кoп{пoнeнт: 15
Прaктикa

oК.08 Педaгoгivнa пpaкTикa 15 Зa;riк
}агaльний oбсяг пpaкти.tнoТ пiдгoтoвки 15
]AгAЛЬHиЙ oБсЯг oсBITIIЬoi ПPOгPAI\{и б0

2. Пеpелiк кoмпolteнт oсвiтньo-нayкoвoi пpoгpaми зi спeцiaльнoстi
192 <БyдiвпицтBo тa цивiльнa iнясeнеpiя>> та ik пoслiдoвнiсть

Здoбyвau вищoi oсвiти IIo TprтьoМy oсвiтньo.нayкoвoмy
piвнтo оaмoстiйнo oбиpaс дисциплiни вибipкoвoi кoMпoI{енти нa oсвiTньoМy

сaйтi КHУБA ors2.knuЬa.еdu.ua
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2.2. Cтрyкryрнo-лoгiuнa схeмa oсвiтпьo-нayковоi прoгpaп{и
пiдгoтoвки здoбyвa.riв вищoi oсвiти нa тpеTьoМy oсвiтньo.нayкoBоIиy

piвнi зa спeцiaльнiстю 192 <БyлiвництBo тa цивiльнa iнясeнеpiя>>.

oбoв.язкoвi кoмпoненти oП
) 1  S

У стpщтypнo-лoгiчнiй cxемi oсвiтньo.нayкoвoi пpoгpaми спецia,rьнocтi 192 <Бyдiвни-
цтвo тa цивiльнa iнжeнеpiя> пiдгoтoвки дoкTopa фiлоcoфii викopиотaнi нaсцтrнi пoзнaчeт{Iш,
цифpами вкaзaнo:

_ кiлькiсть нaвчilлЬн их кpедитiв;
. в дyxкt!х -пpepеквiзити (нoмеpa пoпеpe.цнiх зaбезпeчyтоvиx диоциплiн).

3. Фopмa aTrстaцii зДoбyвaviв Bищoi oсвiти

Aтeстaцiя випycкникiв ocвiтньo-нayкoвoi пpoгpaми спeцiaльнoстi 192 ,.Бу.ЦiвниЦтвo тa
цивiльнa iнженеpiя'' пpoBo.цитЬся y фopмi зzlхиcTy диcеpтaцiйнoi pобoти .цoктopa фiлосoфii тa

1 1

Bибipкoвa
кoI{пol{ентa

Bк.
15

oк.05
Фiнансyвання

нayкoвиx
.ЦoслiДжeнь'

ГpaнToвa
дiяльнiсть

з ,0

oк.06
Методикa
Bиклaдaн.
ня y вищiй

шкoЛi
з '0

oк.04
opгaнiзaцiя

нayкoBoi
дйльнoстi тa
iнфopмauiйнi

теxнoлoгii
з,0

oК.07 Cпецiaльний кypc зa нayкoвoю спецiaльнicтto:
<БyДiвниЦтвo тa ци вiльнa iнженepiя>

7'5 (oК.0 l ;02;03;04;05;06)

oК.08 Педaгoгiтнa пpaктикa
l5 (oк.01 ;02;03;06;07)



зaвopшyrтЬся видaчеIo дoкF4eI{Ty який зacBiдчус пpиcyджrl{I{я ст}пeня дoктopa фiлocoфii.
,{иплoм дoктopa фiлoсoфii деpхraBlloгo зpaзкa видaсться кнУБA пiсля зaтвepджel{Eя aтес-
тaцiйнoтo кoлeгieю MoH Укpaiни pirпення paДи.

oбoв'язкoвoro },I\itoвoю Дoпyскy дo з.txиcry e yспiшнe викoн€utня aспipaнтoм йoгo iнди-
вi.ЦyыIьнoгo IIaBчrUIьнoгo плaнy.

,{иcepтaцiя нa здoб1,тгя стyпeня дoктopa фiлoоoфii e сaмoотiйним poзгoprтщlп,r дoслi
д)I(eнням' щo пpoпolrye poзв'язaння aктyi!ЛЬI{oГo нaукoвoгo зaBдaння в певнiй гalryзi знaль aбo
Ira Meжi кiЛькoх галyзей, peзyJIЬTaTи якoгo cтal{oвлять opигiнaльний Bнecoк y с}ъty знaнь вiд.
пoвiднoi галyзi (галyзей) тa oпpиrпoднeнi y вiдпoвiдних пyблiкaцiях.

Bимoги дo oфopмлeння дисepтaцiй вcTaяoвJIIoe МoH УкpaiЪи. Bимoги щoдo прoцe.цy-
pи тa oсoбливиx yмoв прoвеДeння пyблi.пroгo зaхисTy Bизнaчшoться К]VfУ.

18



4. Maтpиця вiдпoвiднoстi пpoгpaмних кoN{пeтентнoстей кoмпoнeнтaм
oсBlтIIьo-нa



5. Maтpиця зaбeзпeчення пpoгpaМних peзyльтaтiв
IIaBчaнЕя (ПP) вiдпoвiднип,t кoмпoнeнтaм

oсвiтньo-нayкoBoiпpoгpaми <<БyдiвництBo тa цивiльнa iнясeнерiя>>

oк.0r oк.02 oк.03 oк.04 oк.05 oк.06 oк.07 oк.08
ПP01 a a a a a a
ПР02 a a a a a a
ПP03 a a a a a a
пP04 a a a
ПP05 a a
IIPO6 a a a a
ПP07 a a О
IIP()S a a a
IIP()9 a a a
пP10 a a
ПPl1 a a a
ПP12 a a
ПP13 a a a a
ПP14 a a a a
ПP15 a a
ПP1б a a a
ПPl7 a a a a a a
ПP18 a
ПP19 a a
ПP20 a a a
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6.,,{oкyменти, щo пiдтвepдI(yють oсBo€IIня oсвiтньo-нayкoвoi пpoгpaми
пiдгoтoвки,цoктopiв фiлoсoфii

oоoбaм, якi пoвнiстro викoЕaли виМoги oсвiтньo-нayкoвoi пpoгpaми пiд.raо
нaвчaнIrя в aспipaнтypi кFIyБA BидaетЬся aкaдeмi.rнa дoвiдкa пpo ii викoнaнrrя.

oсoбalr, якi пoвнiстю BикoI{aJIи BиМoги oсвiпъo-нayкoвoi пpoгpaми i
yспiтшнo зaхистили диоepтaцiro y опецiaлiзoвaнiй вчeнiй paдi, видaeтьоя диплoМ
дoктopa фiлoсoфiТ, щo зaсвiдтye пpисyДкення вiдпoвiднoгo нayкoBoгo стyпеню'
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oсвiтньo-нayкoвa пpoгрaмa пiдгoтoвки дoктopiв фiлoсoфii iз
cпецiaльностi 192 <Бyдiвництвo тa циBiЛьнa iнrкенеpiя> склaденa згiднo
пoстaIIoBи Кaбiнеry Miнiстpiв УкpaiЪи пpo Пopядoк пiдгoтoвки здoбyBaчiB
сTyпeня Дoктoра фiлoсoфil тa Дoктopa нayк y Bищих нaBчaльних зaклa.цaх
(нayкoвиx yстанoвaх) Ns261 Biд 23.0з.20|6 P., нaцioнaльнoi paпrки
квалiфiкaцiй' кo {плeктy IlaBчaлЬнo-ll{eтoДичних мaтеpiaлiв спeцiaльнoстi
192 <БyлiвництBo тa цивiльнa iнrкeнеpiя>.
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