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JIИСT IIoгoДя{ЕннЯ

oсBiтньo-нayкoBoi IlpoгpaN{и
пiдгoтoвки зДoбyBaчiB вищoi oсBiти нa тpетьoMy oсBiтнЬo-нayкoBoмy

piвнi зa спeцiaльнiстю 192 <БyдiвництBo тa цивiльнa iнrкeнеpiя>>.

4. Bченa paда фaкyльтery iнясенepниx систеM тa eкoлoгii

Пpoтoкoл Jф 6 вiд 22 ciчIlя2020 p'
Гoлoвa Bчeнoi paди фaкyльтeтy

1. Haвчaльнo-NreтoДичнa paдa КHУБA

Пpoтoкoл Ns 5 вiд 28 сiчня 202О p.
Гoлoвa нМP кHyБA

2. Bчeнa paдa бyдiвельнoгo фaкyльтery
Пpoтoкoл Nэ 4 вiд 2З rpудня2019 p.
Гoлoвa BvенoТ paди фaкyльтeтy

3. Bченa paдa бyдiвeльнo-тeхнoлoгiчнo

Пpoтoкoл Nэ 4 вiд 20 rpулня2019 p,
Гoлoвa Bчeнoi paди фaкyльтетy

б. Haвчaльнo-Meтo.цичний вiддiл (I{МB)
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31 сiчня 202Оp.
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I.o. Cкляpoв
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5. Bчепa paдa фaкyльтеry ypбaнiстики Ta ПpoсTopoBoгo плaнyBaIIня

Пpoтoкoл Лb 4 вiд 22 ciчтlя2020 p.
Гoлoвa Bvенoi paди фaкyльтeтy



ПЕPЕДMoBA
l. PoЗPoБЛЕHo:
poбovotо гpyпoro КиiЪоькoгo нaцioнaльнoгo yнiвepситeтy бyдiвництвa i apхiтeктщи

BHЕCЕHO:
Киiвським нaцioнaльним yнiвеpситетoм будiвництвa i apхiтектуpи

2. PoЗPoБHИкИ oCBITнЬo-FIAУкoBoi ПPOГPAМИ:
Бiлик Cеpгiй IвaнoBич' дoкTop тeхнiuниx нayк' пpoфесop, зaвцyвaЧ кaфeдри металевиx тa
дeреB'яIrих кoнстрyкцiй КиiЪський нa.цioнальний yнiвеpситет бyiiвн,ц.uu i up,.i'"*.yp,;
Бoйкo Iгop Петpoви.l - гaрaнт oсвiтньo-пayкЬвоi пpогpaми, дoктop тexнiЧниx нaук, пpoфeсop,зaвiД)rвav кaфeдpи oснoв i фундaментiв КиiЪський н.aцioнальний. унiвepcитет 6удi*,,,цruu iapxiтeкrypи;
Bopoнa Ioрiй Boлoдпмиpови.r, кaндидaT теxнiчних нayк, дoцент! пpoфеоop кaфeдpи бyдiвeльнoiмeхaнiки, КиiЪський нaцioнальний yнiвepситет бyлiвництвa i apxiтeкrypи;
Гоц Boлoдпмпp Iвaновпя, .цoктФ -теxнiчниx nuy*, '.poф".op, 

..uuiду"u' 
кaфедpи тeхнoлoгiТбyДiвельних кoнстpукцiй тa виpoбiв, КиiЪський 'aцioна,u"иi yнiвepситет бyлiвн,йu'i.up*i'"*.уp,;

.{oвгaлюк Boлoдимиp Бopисoвиu, дolстop тexнi.rн,* 'uуn, пpoфЬсop ,u"iдyua.r кaфeдpитeплoгaзoпoсТaЧaння t вентиляцiТ, КиiЪcький нaцioнaльний yнiвepситет бy!iвництвa i aixiтекrуpи;

.{yпляк Oленa BiтaлiiЪнa, Кa'ДиДaт теxнiчних nuyn, дoц.n', дoцент кaфедpи BoдопoсTaЧaння тaBoдoBlдBeден}lя' КиiЪcький нaцioнальний yнiвеpcитет бyдiвництвa i apxiтефpи;

.Ц*-омiн Mикола Mефoдiйoвия, дoктop тeхнiяниx нayк, зaвiдувa' 
. 
*u6"дpin 

"i""кoгo 
будlвництвa,киiЪський нaдiolia''lьний yнiвepситeт бyдiвництвa i apxЬектypи;

Жypавський oлексaпдp .{мптрoви.r, кaн.цидaТ теxнiчних нayк, дoцe}rT, зaвiдувaч кaфeдpизалiзoбeтoнних тa кaм.яних кoнстpyкцiй;

Hoсенкo Biктop CepгiйоBIIч' кaHдидaT тexнiчних нayк' дoцент, дoценT кaфeдpи геoтexнiки,ки.iъcький нaцioнальний унiвepситет будiвниrцвa i apxiтeфpи;
oсипoв oлексaндр Фeдopoвиv' 

4oкт9p теxнiнних нayк, пpo6еcop, пpoфeсop кaфeдpи бy.Цiвeльнихтeхнoлoгiй, киiЪcький нaцioнальний yнiвepситет бyлiвниuтua i aр*iieкrypи;
Пpиймак Oлексaщlp Biктopовп.r, дoктоp тeхнivних нayк, .,po6""op, зaвiлyвaн кaфедpитеплoтeхнiки; КиiЪський нaцioнальний yнiвepситeт буДiвниЦтвa i apхiтiкrypи;.
Пyшкapьoва Кaтеpина Кoстянтпнiвнa, !o.op ie*niнн,х нayк, пpoфeсop., зaвiдyвav кaфeдpибу.Цiвельних мaтеpiaлiв, Киiвоький нaцioна.llьний yнiвеpситет бyдiй,u'й i.up*ЬЁфp,|,
Pyнoвa Paita Фeдopiвнa, ,Цoктop технi.rни* 

"oу*, 
npoф""op, пpoфеcop *uф"дp, тeхнoлoгiТбyДiвeльниx кoнотрyкцiй i виpoбiв. КиТвcький нaцioнйьний.унiu"p.,'й ьyдiu",йJ i?Ъ*ь"".yp,;

Tyгaй oлексiй Aпaтoльoвич . гapанТ oсвiтньo.наукoвoi пpoгpaмп, дon'op тe'.'i.t.,,' nuyк,пpoфесop, зaвiдyвaн кaфeдpи opгaнiзaцiТ тa упрaвлiнЪя будiвництвoм,- к;iъс;кий нaцloнa,.rЬниЙyнiвеpситeт бyлiвництвa i apxiтектypи;
Хopуяtпй Biктop Петpoвин, дoктop технivних нayк, прoфeоop, завiдувaн кaфедpи вoдoПoстaЧaннJl Tа'водoвiдведeння, КиiЪський нaцioнальний yнiв"pс,'"' будiu*'ицтвa i apxiтeфpи.

Iвaпчецко Гpигopiй Михaйлoвич - кepiвнпк pобovoi
пpoфесop кaфедpи бy.Цiвельнoi мехaнiки, Киiвоький
apхlтrкrypи;

гpyпП' дoкToр Texl]lЧних нaук, пpoфесop,
HaцloнаЛЬний унiвepситет булiвниuтвa i

<Пpo ocвiry> нa зaсiдaннi

BI{ЕсЕнo зМIFIИ

У зв'язкy з нaбpaнням чиннoстi 28.09.2017 Зaкoнy Укpaiни
B.rенoi paли КНУБA 31 ciчня 2020 p., пpoтoкoл Nl 30.

Гoлoвa Bvенoi paди, pектop П.N{. Кyлiкoв





oCtIoBFlI TЕPMIFIИ TA iХ BИзFIAЧЕнн'I 0ЕЗAУPУс)

Aтестaцiя - це BсT.lJtoвлeння вiдпoвiдностi зaсвoениx ЗдoбyBaчaми вишoi oсвiти
piвня тa oбcяry знaнь' yмiнь' iнrпих кoMI]eтеIlп{ocTей вимoгaм ocвiтньoi Пpoгp.lмIi.

Гaлyзь знань - ocl{oBнa пpедМeтнa oблacTЬ oсвiти i нa}.ки' щo BкJIIoчaс гpyПy
спopiднeних спецiaльнocтей ' зa ЯK|4М|1здiйcнroeтьоя пpoфeсiйнa пiдгoтoвкa.

1, lecкpиптopи Haцioнaльнoi paмки квaлiфiкaцiй
- автoнoмнiсть i вiдпoвiддльнiсть _ здaтнicть сaМoстiйнo викol{yвaти зa-

вдaI{ня" poзB.язyвaти зaлaui i пpoблeми Ta BiдпoвiдaTи зa peзyлЬТaти свo€Т дiяЛЬHoсТi;
- знaння * ocМиcЛrнa тa зaсвоeнa cyб'€ктoМ нayкoвa iнфopмauiя, щo e ocl{o-

вoro йoгo yсвiдoмлeнoi, цiлеcпpямовaнoi дiялЬнoоTi. Знaння пoдiляIoтЬоя нa eмпiри.lнi
(фaктoлoгiuнi) i теopeтиvнi (кoнцептуа.llьнi' МетoдoЛoгiчI{i);

. кoмylriкaцiя _ взaeмoзв'язoк cyб'сктiB з Метolo пеpедaBaI{I{я iнфopмauii, yзгo-
джеI{ня дiй' спiльнoi дiяльнoстi;

- yпliння * здaтнiсть зaстoсoвyвaTи знaНHя Д,ЛЯ викoн.шIня зaвдaнЬ тa poзв'язaння
зaдav i пpoблем. Умiння пoдiляються нa кoгнiтивнi (iнтелектyaльнo - твopчi) тa пpaктиvнi
(нa ocнoвi мaйcтеpнoстi з Bикopистal{яяМ Meтo'цiB, Мaтrpiaлiв' iнcтpyкцiй тa iнcщ}a,f еIrтiв).

€вpoпeйськa кpeДиTнa тpaнсфepнo-нaкoпIlчyBaльнa систeМa (скTс) - сиcтeмa
Трaнсфepу i нaкoпичення Кpeдитiв. Щo BикopистoвyrТЬся B eвpoпейськoмy пpoстoрi
вищoI oсвiти з Метoтo Ha.цaння. BиЗнaHHЯ' пiдтBеpджeHHя квaлiфiкaцiй тa oсBiтнix
кoМпol{ентiв i спpияс aкaдeмi.тнiй МoбiлЬнocTi здoб}вaчiв вищoi oсвiти. Cистемa
ф}.I{TyeTьcя нa визнaчrннi l{aBчaльнoГo нaвaнтaженЕя здoбувaнa вищoi oсвiти, неoбхiдттoгo
длlI дocягнeнI{я BизяaчениХ pезyльтaтiв нaв.raння, тa oблiкoвyстьcя в кpeдитaх СКTC.

Квaлiфiкaцiя - визнaнa yпoBнoвФI(еI{иМ сyб'eктoм тa зacвiд.rеrra BiдпoвiдниМ
дoкy {ентoМ сTaн.цapтизoBalla cщ1тlнicть здoб}тиx ocoбoтo кoмпетeЕтI{ocтей (pезyльтaтiв
нaвчaI{ня).

Квшiфiкaцii зa oбcягoм клacифiкутoться нa пoвнi тa нaсткoвi, зa змicтoм . нa
oсвiтнi тa пpoфeоiйнi.

Квалiфiкaцiя ввarкaстЬся ПoBItoIo B paзi здoбyття oсoбoю пoвнoгo перелiкy
кoМпeTeнТIloстей вi.цпoвiДнoгo piвня Haцioнaльнoi paмки квaлiфiкацiй, що визнaчeнi
вiдпoвiдним сTaндapтoМ.

Квaлiфiкauiя вBокarтЬcя чacткoвoIo в paзi здoб)"гтя ocoбoro чacTИIlИ
кoМпеTrнп{ocтей вiдпoвiДнoгo piвня Haцioнaльнoi paltки квалiфiкaцiй' щo визнa.reнi
вiдпoвiдним cтaндapТoМ.

Квалiфiкaцiя oоBiTня - цe Bизнaнa зaкЛaДoМ вищoi oсвiти тa зaсвiдченa
вi.цпoвiдним дoкyМенТoM прo oсвiту сщyлнiсть BсТaнoвлених сТaнДapтoM вищoi oсвiти тa
здoбщиx оcoбoю pезyльтaтiв нaвч.шIIUI (кoмпетeнтнoстeй)'

Квaлiфiкaцiя пpoфеciйнa _ Цr визнaнa ква;riфiкaцiйниМ цeнTрoМ, сyб,сктoм oсвiтньoi
дiяльнocтi (зoкpeмц зaкЛaдoМ вищoi ocвiти), iншtим yпoвнoвDкeним сyб'eктoм тa зacвiд-
veнa вiдпoвiдниМ ДoкyМеIlтом сTa]rдaртизoвaнa с1кyпнicть здoбутих oсoбoю кoмпeтетттнoc.
тей фезyльтaтiв нaвнaяня), щo дoзBoляIoть викoнyвaти пeвний вид poбoти aбо здiйcнювaти
пpoфеciйнy дiяльнiсть'

Квaлiфiкaцiйнa poбoтa _ цe Bи.ц пiдcyпlкoвoi aтеcтaцii щo Мo)ке пеpедбaнaтиcь нa
зaвepшaЛЬнoМy eтaпi здoбyття певtloгo piвня вищoi ocвiTи дЛя вcтal{oBЛeння вiдпoвiднoстi
нaбщих здoбувaнaми pезyЛьTaTiB IIaвч.u{ня (кoмпетентнocтей) вимoгaм cтaндapтiв вищoi
oсвiти. Фopми квaлiфiкaцiйнoi poбoти BклIoчaIoтЬ (не oбмежyтovись зaзнauеним):
диплoмний пpoeкт, мaгiсщaнтське дoслiджeння, пyблi.rнy лемoнсщaЦiтo (зaхиcт), оукyпнiсть
нayкoвгх cтaтeй' кoмбiнaцilo piзних фopм вище зaзнaчeнoгo тoщo.



Квaлiфiкaцiйний piвeнь _ 
. cTp}Tс}pнa oдиниця Haцioнa''rьнoi paмкиквaлiфiкaцiй, якa визнaчaстьcя сyкyпнicттo. noй.,",",.,,,o"тей, типoвиx д-гtя квалiфiкaцiй

дaнoгo piвня.

Кoмпeтентнicть _ динaмiтнa кoмбiнaцiя знaнь, вМu{ь' нaвшIoк' cпocoбiвМиолeння' пoглядiв, цiннoстeй, iнrпrx ocoбиcтих якocтей' Якa визЕaчar здaтнiсть oсoбиycпirпнo coцiалiз1ъaтиcя, пpoBaдити пpофеciйнy тa./aбo пoдальlпy нaвvа.пьнy дiяльнiсть.
Iнтeгpальнa кoмпeтeнтпiсть - yзaГaJIЬIIeFI иЙ oлиc квaлiфiкaцiйнoгo piвня, якийBИpФI<ae oсновнi кoмпетeнтнiстнi хapaктерисTики piвня щoдo нaвчaнI{я та./aбo прoфeсiйнoi

дiяльнocтi.

Зaгaльнi кoмпeтeнтнoстi - 1нiвеpсalrьнi кoМпeтeнтIlocTi, якi не зaлeжaть вiдпpедмeтнoi oблaстi, a'rе вarюrивi дrя yопirпнoi пoдaльrпoi пpoфеоiйнoi тa cоцia;rьнoi
дiяльнocтi здoб}ъava в piзних Гaлyзяx тa для йoгo oсoбистiонoгo poзвиткv.

. Cпeцiальнi (фaхoвi, пpeдметнi)
вtд пpедмeтнoi oблacтi, Ta e вЕuкJIиBиМи
cпецia,тьнicтo.

кoмпeTeнтнoстi - кoмпeтентнocтi, щo заJIeжaть
для yспirпнoi пpофeсiйнoi дiяльнoстi зa пeBI{oк)

Кpсдит eвpопeйськoi кpeдитнoi тpaнсфеpнo-нaкoпцчyBаЛьнoi систeми (далi -кpелит €КTC) - oдиIlиця вимiproваrrня oбЪяry нa"ua.,,uнoгo нaвaнтiDкeння здoбyвava ви.
Цoi ocвiти, нeoбхiднoгo дjUI ДocяIнrнIUI Bизнaчениx (oнiкрaних) p..y,",й ouu'*,,".oбсяг oднoгo - кpедитy eКTC стaнoBитЬ 30 гoдин. нaвaнтaжeнн' oд'й nu""Ь,,u.o po-кy 3a денЕoю фopмolo нaвчaнIiЯ отaJ{oBиТЬ' 60 кpелитiв eКTC.

Haцioпaльнa paмка квaлiфiкaцiй - це cиотемний i cтpyктyрoвaний зa кoмпе-тeнтlocтяМи oПиc квaлiфiкaцiйних piвнiв'
oсвiтпя (oсвiтньo-прoфeсiйна, oсвiтньo.нayкoBa чи oсвiтньo-твoрнa) пprrгpaпra _сиcтеMa оcвiтнix кoмпoцентiв нa.вiдпoвiднoмy piвнi вищoi ocвiти в мeжaх спецiальнoстi,

щo BизI{aчae виМoги дo piвня ocвiти. oсiб, якi Мo)к}ть poзпoчaTи I{aвчaнI{я зa цier<r rrpoгpa-мoro, пеpeлiк цaвчaлЬних диcциплiн i лoгi.птy ,,oолi.цoвнicть l.x вивчення, *iйй.np.д,'i"
eКTС' пеoбхiдниx ,цJUI викol{aння цiei пpoщaми, a Taкoт( oнiкрaнi prзyлЬтaTи нaвчaнш'(кoМпeтeнт{ocтi), якими пoвиI{ен oвoлoдiти iдoбyвaч вiдпoвiдттoio стyпЪня вищoi ocвiти.

Pезyльтaти нaвчaння (прoгpaмнi) _ знallня' yМlння' гraBИЧ|o:' cпocoбиМиcЛrнIU.' пoгляди' цiннoотi' iнlшi oсобиотi якocтi, нiбyтi y пpoцесi, вaвчal{ня,Bиxoвiшня тa poзвиткy' якi мoжнa iдентифiкyвaти' оплaнyвaTи' oцiнити i вимipяти тaякi. ocoбa зДaпIa пpoДrМollcTpy'aти пiсля iaверrпeння oсвiтньoi пpoгрaМи aбo oкpемихoсвiтнiх кoмпoнeнтiв.

Cпeцiaлiзацiя _ cк.пaдoBa спецiальнocтi, щo BизнaЧaeтЬcЯ зaклaдo' вищo'i oсвiти тaпеpедбavaс пpoфiльну спеuiалiзoвaну oсвiтнro прoгpa*y пiдготoвки здoбyвaчiв Bищoi Taпiоля.циплoмнoi oсвiти.

Якiсть Bищoi oсвiти - вiдпoвiднicть pезyльтaтiв нaвч.u{Eя вимогttМ'вcтaнoBлeниМ зaкoнoдaBствoM, вi,цпoвiдним cтal{'цapтoМ вищoi ocвiти таlaбo договopoмпpo нaдaHIIя oсвiтнiх пoслуг.



BCTУп

ocвiтньo-нa1кoвa прoгpaМa <Бyдiвництвo тa цивiльнa iнжeнepiя> викopисТoByсTьcя
п1Д чac:

- aкpeдитaцii oсвiтньo-нayкoвoi пpoгpaми;
- cк]тaдaнEя нaBчальнrтх плarriв тa рoбovих нaвvaльних плaнiв;
_ фopмyвaння poбoтих пpoгpaМ нaвчаJIЬних диcциплiн, пpzlкTик' iндивiдyальних зa.

BдzlI{ьi
- фopмyвaння iндивiдyальних нaвча'лЬних пЛal{iв здoбyвa.riв вищoi oсвiти;- poзpoблeння зacoбiв дiaгнoотики якoстi вищoi ocвiти;
- aтeстaЦii здoбyвauiв вищoi oсвiти;
- зoвнirпньoгo кol{тp.oлIo якoотi пiдгoтoвки фaхiвцiв cтyпeЕя Дoктop фiлoсoфii.Кopистyвaнi oсвiтньoi пpoгpaм и:
_ здoбрavi вищoi ocвiти, якi нaвчaютьcя в 1,тiвepситeтi;- ЕayкoBo-пeдалoгiчнi пpaцiвники, якi здiйcнroroть пiдгoтoвкy фaхiвцiв зa cпeцiaльнi

cтlo 192 <Бyдiвництвo тa цивiльнa iнжeнepiя>;
_ пpe.цМeтнa кoмiciя зi cпeцiaльтrocтi 192 <Бyдiвництвo тa цивiльнa iнженepiя>;- пpиймальнa кoмiсiя yнiвepcитетi;
_ вiДдiл дoктopaнтцlи тa acпipaнтypи.
Bиконaння oсвiтпьo-нayковoi прoгpaми кБyдiвництвo тa цивiльнa iнженеpiя> пorпи.

p-IorTься.нa yci пiдpoздiли 
{l1У1A'якi беpщь rIaстЬ y пiдгoтoвцi фaхiвцiв "'ф"" дoo,op

фiлoсoфii зa cпецiальпiстro 192 <Бyдiвництвo тa цивiльнa iнжeнepiя>.



. l. Пpoфiль oсвiтньoi..нayкoвoi прoгpall{и
зi спецiaльнo cтi |92 <<БyДiвництвo 'u ц"ui,o,.a iнясенepiя>>

Повна нaзвa зaклaДу
вищoi oсвiти тa стpyкTу-
pнoгo пiдpoздi"ly

Киiвський нaцioнальний y"iu"p"итe"
бyдiвництвa i apхiтектypи
Бyдiвельний фaкyльтeт, бy.Цiвельнo-тeхнoлoгiчний фaкv-
льтeт, -фaкyльтет iнжeнеpних cиcтем тa eкoлoгii фaкyлi-

Cryпiпь вищoi oсвiти тa
нaзвa квaлiфiкaцii iиo-

Cтyпiнь вищoi oовiти: тpетiй
Квалiфiкaцiя: дoктop фiлoоoфii

oовiтньo-нaщoвa пpoгрaМa: Бyдiв"ицiвБia цй"iль"a

Tип диплoмy тa oбсяг
oсвiтньoi пpогpaми

l ип ДиплoМy _ oдиниvний
oбояг: 60 кpeдитiв €КTC

I{ик;llpiвeнь HPКУкpaiни-8piвень;
FQ-ЕHЕA _ щетiй цикл;

ми пpийoмy дo acпipaнтypи i дoктopaнтри КиiЪськoгo
нaцiонaльнoгo yнiвеpcитeтy бyдiвництвa iapхiтектypи,>,
якi зaтвeр'Цяteнi Bченoю Paдоro t с aктyaльними нa piк

i aкpедитaцii oHП
Iнтepнет-aдpeсa пoстiй-
нoгo poзмiщeння oписy

2 - Mетa oсвiтньoi
\  , f  - . . ^  ^ r  т п1vl9lut0 tJг1ll с зaoeзпeченI{я пlдгoтoвки виcoкoквалiфiкoвaниx, кol{кyреIlТoсп-

poМo)сrиx' iнтегpoваяих y вiтuизняний тa свiтoвий нaщoвo.ocвiтнiй пpocтiр фa"хiвцiвступеl{Io .{oктop фiлocофii зa cпецiaльнicшo кБy.ЦiвниЦтвo тa цивiльнa i..*"'epi,u, 
"niвoлoдiтоть неoбхiдними кoМпеTrнTI{oсTями тa нaбyвaroть в пpoцеci нaвчaнI{я npo.pu"-

I{иx peзyльтaтiв для здiйcнeння оaмoотiйнoi нaукoвo-дoслiд{ицЬкoi, *y*Ъuo-
opгaнiзaцiйнoi, педaгoгiчнo-opгaнiзацiйнoi тa пpaкти.rнoi дiяльнocтi в пpoфrсiйнiй

3 - Хaрaктepистикa oсвiтньо.
Прeдмeтнa облaсть (гa-
ЛyЗь знднь' спецiаль-

Галyзь знaнь 19 кApхiтeктyрa 'a будiвниrtт"o>;
cпeцiaльнiоть 192 <Бyлiвниuтвo тa цивiльнa iнженеоiя>

opiентaцiя oсвiтньoi
пpoгрaMи

oсвiтньo-нayкоBa пpoгрaМa, оПpяМoвaнa нa aкaдемiф
пlДгoтовкy нa}кoвих Ta нayкoвo-педaгoгiuних фaxiвцiв.
oовiтньо.нayкoвa пpoгpaМa cпряМoвaнa нa виBчeI{I{я тa
.Цocлlджeння aктy.rЛьних aспектiв опецiшrьнocтi <Бy.Цiвни-
цтвo тa цивiльнa iнженеpiя>, зoкprМa: бyдiвельнi кoнотpy-
кцii' бyдiвлi тa cпopyди, ocl{oBи тa футдaменти' BеIIтиJIя-



цiя, ocвiтлeння Ta TеплoГaзoпoстaчaння' вoдoпocтaчaнй
кaнaлiзaцiя, бy.Цiвeльнi мaтеpiaли тa виpoби' тeхнoлoгiя тa
opгaнiзaцiя пpoМиcЛoвoГo тa цивiльнoгo бyдiвництвa, бy-
дiвельнa мexaпiкa, мicтoбyдyвaння тa теpитopiaльне плa-
нyвlш{ня.
Ключoвi словa: бyдiвництвo, бyдiвлi, кoнсщyктивнi cхe-
Ми' peкoнcтрyкцiя, нeсyva здaтнiоть, pecтaвpaцiя, pемоIrT'
експлyaтaцiя, щiльнa зaбyдoвa' нaпpyжrl{o-'цефopмoвaний
cтaн, cтiйкicть, жopсткicть, дефopмaтивнicть, фiльтpaцй,
yщlльненI{я, зсyв, pеoлогiя, нелiнiйнiсть' пoвзyvicть, релa-
ксaцiя, пpoсктнi pirпення' opгaнiзaцiйнo-технолoгiчнi pi
tlення. дeстaбiлiзутоvi фaктopи. енеpгoмiсткiс'", .no,oii-
uнiсть, мaтеpiалoмiсткicть, тpy.Цoмicткiоть, тpивалicть, вa-
pтicть, opгaнiзaцiйнi cтpyктypи, нaдiйнiсть, стaлий poзви-
тoк, нaуt<oвi,Цoслiдження, метoдoлoгiя, кoнцrпцiя' iннoвa.
цiя'

oснoвпий фoкyс oсвiт-
ньo-нayкoвoi пpoгрaМII

oсвiтньo-нa1кoвa пpoгpaмa спpяМoвaнa нa aкryальнi aс.
пeкти cпецiaльнocтi 192 <БyДiвництвo тa цивiльнa iнже.
неpiя>, пoглиблeння фaхoвoгo нayкoвoгo свiтoглядy, зa-
безпечення пiдтp1uтя дЛя пpoBrдel{Ilя нayкoвиx дoсл!
д)кеIlЬ, a Taкoж cтвopel{нЯ ylt{oB ДЛя poзвиTкy пoда,тьrшoi

r Ta викJlaдaцькol кap,eDи.
oсoбливoстi пpoГpaП,rи ocoбливicть oHП пoлягaс в шиpoкoMy йек'pЦopN{yвal'-

ня iндивiдyaльниx тpaeктopiй нaBчa.ЕтlЯ' зaвдяки з'lлvчен-
нIo дo нaвчaльнoгo пpoцeсy 13 пpoфiльних кaфедp.
Пpoгрaмa cпряМoвaнa rтa прoблемaтикy iннoвaцiйнoгo тa
нayкoвo-Мeтoдoлoгiчнoгo пiдхoдy пpи пpoeктyвallнi бyдi-
веЛЬEих мaтepiaлiв' кoнстpyкЦiй, бy.Цiвель тa cпоpyд, ix
елeментiв, iнжeнеpних меpеж i кoмyнiкaцiй, тeхнoлoгii тa
oргaнiзaцii пpoМислoBoГo тa цивiльногo будiвництвa, мic-
тoбyдyвaннi тa теpитopia'тьнoМy плallyвaннi' opгaпiзaцiй-
нo-yпpaвлiнськoi нaпpaвленoстi тa фiнaнcoвoi пiдгoтoвки
дЛя ведення нayкoвoi 'цiяльнoотi в }aloBaх (в тoмy ниcлi)
гpaнтoBих дocлiджень, a Taкoж мeтодoлoгiннoi нaпDaвле.
нocтi в цaринi нaбyrтя виклaдaцькoi мaйстepнoстi y вищiй

4 - Пpидaтнiсть випускникiв

Придaтнiсть дo пpaцeв.
лaIIITyBaIIня

Bипyскники aспipaнтypи Мaloть пeропектиBи прaцeBлaш-
TyBaIIЕя y ЗBo тa нayкoBих ycTaнoBaх Укpaiни i eвpoпи
(мoлoдrпий нayкoвий cпiвpoбiтник, нayкoвий спiвpoбiт-
ник, нa1кoвий спiвpoбiтник-кoнсyЛьтal{T, виклaдaч вищo-
гo нaвчaЛЬнoгo зaклaдy), B opГaнaх деpжaвнoi влaди Ta op-
гaнaх мiсцевoгo сaМoвpя.цyвal{ня тa в opгaнiзaцiях i пiдп-
риeМотBaх бyдiвельнoi галyзi УкpaiЪи, згi.цнo Haцioналь-
нoгo клaсифiкaтoрa Укpaiни (Клacифiкaтоp пpoфесiй
Ns64 (,цК 003:20l0

ПoДaльпre цaBЧaIIня oсoбa, якa зaкiнчилa Eaвч.ulня зa oовiтньo-нaYкoBolo пDtr.
гpaMoIo тa здoбyлa оcвiтнiй cT)тiеI{ь дoкTopa фiлocoфii'
Мoже пpoдoB)кyвaти ocвiтy нa четвеpтoМy (лoктopa нa1к)
piвнi вищoi oсвiти, пiдвищyвaти квaлiфiкaцiю тa oтpиМy-
вaти дoДaткoBy пiслядиплoмнy oсвiтy, бpaти r{aсть в



щo МicтяTЬ ДoДaткoBi oоBiтнi кoпdпollенти.
5 - BиклaДaння тa oцiпroвaння

BиклдДaнця тa нaвчaння B oнП нaвчaння i виклaдaння пеpедбa.rенo: фopмyвarrня
Гнyчкиx iндивiдyшrьних нaвчaJTьt{их тpaeктopiй; шиpoкr
викopистal{I{Я piзнoмaнiтниx педaгoгi.lних метoдiв; втi-
лення вiд'lyття aвтoнoмнoстi y тoгo' xтo нaвчaетЬся' Boд-
нoчac зaбезпeч}тouи йoмy вiДпoвiДний оyпpoвiд i пiдтpи.
мкy з бoкy Еayкoвoгo кepiввикa (виклaдaчa) тa aдмiнiот-
paцii.
Bиклaдaння пpoBo.циTЬся y виглядi: лeкцiй' пpaктиuних
зaнять. КoнсулЬтaцiй з виклaдaчaМи, Hayкoвиx семiнаpiв'
caмocтiйнoi poбoTи здoбyBaчa вiдбyвaеться y фopмaтi пе-
дaгoгivнoгo пpaкTик},lly, кoнсyлЬTyвaння iз нayкoвим ке.
piвникoм, нayкoвo-педaгoгiчнoro cпiльнoтoro iз caмoстiй-
нoю нayкoвo-нaBчaJIЬI{оIo рoбoтoтo' з МeTolo oпрaцioвaння
тropeTичI{oгo Матepiaлy i фоpмyвaння вМiнЬ щoдo викopи-
cтaння знaнь ,цЛя виpiшення пpaкTичIIих зztBд.шь.
Haвчaння мoжe вiдбyвaтися в piзниx фopмaтaх, як ayди-
тopне тaк й диcTal{цiйнe.

Oцiнювaпня Mетoди тa кpитеpii oцiнroвaння yзгoдженi з pезyльтaтaми
нaвчaння' виДaМи нaBчaльнoi ДiялЬIroстi тa iндивiдyaльнo.
гo нaBчa.льI{oгo плaнy poбoти acпipaнтa. Метoди oцiнтo-
вaння _ icпити, зaлiки, пoтoчI{i aтеcтaцii тa пiдсрlкoвa
aтестaцiя'
Пiдcумковa aтеcTaцiя здoбyBaчiв вищoТ ocвiти стyпeня дo.
ктopa фiлocoфi.i з.цiйснroетьcя cпецiaлiзовaнoю Bченoю pa-
дoтo нa пiдотaвi пyблivнoгo зaxиcTy l{ayкoBих дoсягI{енЬ y
фopмi дисеpтaцii.

6 - Пpoгpамцi кoмпeтeнтнoстi
Iнтeгpaльнa
Кoмпетeнтнiсть (IК)

IК Здaтнicть прoДyкyBaTи нoвi iдei, poзв'язyвaти кoМпЛек.
снi пpoблеми в гaлyзi apxiтектщи тa бyдiвництвa в сфеpi
бyлiвництвa i цивiльнoi iнxенеpii та./aбo дocлiдницькo.
iннoвaцiйнoi дiяЛЬнocтi, зaстoсoвувaти метoдoлoгiю нay-
кoBoi тa педaгoгiuнoi дiяльнocтi, a тaкoж пpoвoдиTи влaс-
не нayкoBе дoолiджeння, pезyЛЬTaти якoГo MaIoтЬ нayкoвy
нoB4зIry' TеopеTичIlе Ta прaктичне знaчrl{ня.

Зaгальrri
кoмпeтeнтнoстi (ЗК)

ЗК01. Здaтнiсть дo aбcTpaктнoгo Мислення' aнaлiзу тa си-
нтeзy нoвиx тa кoмплeкcниx iдей.

ЗК02' Здaтнiсть дo сaмoстiйнoгo пoшyкy, oбpoбки тa aнa.
лiзy iнфopмaцii з piзних дх(еpеЛ' фopмyлтoвaти тa oбrpyн.
ToвувaTи нayкoвi гiпoтез' пpoвoдиTи тa yпpaвляти aкTya-
ЛЬI{иMи lrayкoвиМи дocЛi.цjкеIlняМи iннoвaцiйнoгo хapaк-
теpy.

ЗК03. Здaтнiсть прaцIoBaти в мiжнapoдвoмy кoнтекcтi нa.ц
iдентифiкaцiсro aкTyaЛЬниx нayкoвих пpoблем' гeнеpyвaти
нoвi креативнi iдеi. зaстoсoвyвaти нeсТaндapтнi пiдхoди
дo виpirпення cк]IaдIIих i нeтипoвих зaBдaнЬ з дoтpиMaII.
ням пpийнятих в нayкoвoМy сBiтi клroчoвих зacaд Прoфе-
ciйнoi етики, I{opurльнo.rтичниx нopм тa мiжкyЛьTyрIrих
цiннocтей.
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ЗК04. Здaтттiоть poзpoбляти iннoвaцiйнi нayкoвi пpoскти
вПpoвaд)I(yBaти iх тa yпpaвляти ними, взaсмoдiяти B кoлe.
ктивr' виявляTи Лiдepcькi здiбностi пpи викoнaннi, демoн-
cтpyloЧи rpyнтoвнi знaння тa poЗF4iння фiлocoфcькoi ме-
тoдoлогii нayкoвoгo пiзнaння.

ЗК05. Здaтнicть пpeзентyBaTи рeзyЛьтaTи нayкoBих дocлiдrкень,
вeсти фaховy нayкoву бесiдy тa диcкyоirо iз tIJиpoкoIо tlаyкoвoю
cпlЛЬнoТolо тa гpoмaдськiстro, фоpмувaти нayкoвi тeксти в пи-
оьмoвiй фopмi, y тoмy нислi iнoземнoro мoвoю, opгaнiзoвувaти
тa пpоBoдиTи нaBчaJIьнl зaняTTя' викopисToBувaти прoгpесивнi
iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi зaсoби.

Фaхoвi кoмпетerrтнoстi
спeцiaльностi (ФК)

ФК01. Здaтнiсть дo сиоTеМIloГo aнaлiзy cвiтoвoi нayйвo-
технiчнoi iнфоpмauii, з фopмyлювaнням виснoвкiв вiдпo.
вiднo дo цiлей дoслiджeння в cфrpi бyдiвництвa тa цивi-
льнoi iнженеpii.

ФК02. ЗдaтнiсTь opГaнiзoByв aTИ Ta уII1aBIIЛи нayкoBo-
пpoфесiйними видaми дiяльноcтi iз зacтocyвaнням iнтeг-
рoвalloгo знaння i poзумiння iнrпиx сyмiяtних iнженеpниx
диоциплiн, беpyни нa оeбе вiдпoвiдaльнiсть зa pезvльтar.и
пpийнятих piшетrЬ.

ФК03. Здaтнiсть плaIIyвaTи' пpоBoДиTи opигiнальнi дoслt-
ДжrEня' якicть якиx вiдпoвi.цae нaцioнaльнoмy Ta cBiтoBо-
мy piвням нayки' cпpяМoвaнi нa лpaктиuнy pеaлiзaцiIo B
гaлузi бyлiвниuтвa тa оTBopei{ня фyндаментaльниx зacaД
для cyмiжних гaлyзей.

ФК04. ЗдaтнicтЬ пpoBoдиTи aнaлiз oб'eктy дocлiджeння тa
пpедмeтнoТ oблacтi в cфеpi будiвництвa тa цивiльнoi iн-
жет{ерii, oцiнювaти тa пopiвнтoвaти piзнoмaнiтнi теoрii,
кoнцепцii тa пi.цхoди з предмeтнoi сфеpи нayкoвoгo .цoслi-
дження' рoбити Bi.цПoBiДнi виснoвки, нaДaвaти пpопoзицii
тa pекoмендaцii.

ФК05. ЗдатнiсTЬ Bикopистoвyвaти сунaснi МеТoди Мoде-
лIоBaння та пpoГl;oзyBaння iз викopистaнням нoвiтнiх
пpикЛaдI{их пpoгpaM' кoмп'loтepниx оиcтеМ Ta Меpe)к'
прoгрaМниx пpoдyкТlв пpи ствopеннi нoвиx знaнЬ, рoЗрo-
бцi фiзи.тниx, МaтeМaTичI{их тa iнrпi мo.целeй, новиx бyлi.
BелЬних мaтеpiалiв, iнжeнеpних сиcтем й кoнстpyкцii'
y.цocкoнaлтoBaти MеToДи ii poзpaхyнкy, тeхнoлoГii iх Bигo-
тoвJIення i експлyaтaцii' гeнеpyBaти iдеi щoдo пpaкTичIlo-
Гo Bпpoвaд)кення на) кoвих рeЗуЛЬтaтiB.

ФК06. Здaтнiсть МoделювaTи i дoолiджyвaти opгaнiзaцiй-
но-технoлoгiчцi пpоuеcи в бyдiвниuтвi з викopистaI{няМ
cyчaсниx ПрoгpaМI{их пpoдуктiв тa ПpoДукyBaти iдеi щoдo
BпpoвaдженнЯ pезyльтaтiв нayкoвoгo дocлiдження в бyдi-
Bельнy Пpaктикy.
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ФК0 7. ЗдaтнiотЬ пpoвoдити екcпepиМеI{Taльнi дюс':li-
.цжrння' oбpoбляти й oтpимyвaти, впpoвaджyвaти ix pе-
зyЛьтaти B пpaкTикy виpoбництвa Ta в нaBчzlЛЬний oсвrт-
нiй пpoцrс.

ФК08. Здaтнiсть вoлoдiти нaвчaльнo-МeToдичними тa нa.
yкoвo-дocлiдниМи стtшдapтaМи в гarryзi apxiтeктypи тa
бyдiвниЦтвa, вмiти iх зacTocoвyвaти пpи рoзpoбцi, пoбy-
дoвi, впpoвaджyвaннi iннoвaцiйних piшень.

ФК09. 3дaтнicтъ пpeзeнтyвaTи pезyЛьтaти дocлiджень y
виглядi пyблiкaцii, oфopмrпoвaти зtuвки нa видaчy oxo-
poнних ДoкyМeнтiв тa oщимaння нayкoвиx гpaнтiв, oфop-
МnloвaTи aкти вПpoвaД)кення тa нayкoвi звiти, poзpoбляти
нaвчaJlьIlo-Метoди.rнy лiтеpaтypy Ta пpeзrlrтaцii oсвiтнix
кypсiв'

ФК10. Здaтнicть opгaнiзoвyвaти тa пpoвoДити нaвчальнi
зaнятTя зa спецiальнicпo бyдiвництвo тa цивiльнa iнжeнe.
рiя' yдocкoнa,ттoвaти пe.цaгoгiчнy мaйстеpнicть, пpoфеciй.
нi вмiння мaйбyтнiх BчeI{их тa виклaдaviв, зaстoсoByBaти
iннoвaцiйнi Метoди нaвчaпня i Iveтoдики виклaдaння фa-
хoвих диcциплiн.

7 - 'Прогpамнi peзyльтaти цaвчaцня
(пP) ПP01. Здaтнicть пpoдeМoнcтpyвaти знaI{ня тa poзyмiння

фiлoсoфcькoi метoдoлoгii нayкoBoгo пiзнпrня, псиxoлoГo-
педaгoгi.rних acпектiв пpoфеciйнo-нa1кoвoТ дiяльнoстi,
BrIacтз:,IЙ нayкoвий свiтoгляд тa N{opaльнo-кyльтypнi цiннo.
cтi.

ПP02. ЗдaтнicтЬ пpoдeМolrсTpувaти глибиннi оистемнi
знaння i poзyмiння вiтчизнянoгo тa зapyбiжногo нayкoвoгo
дopoбкy тa прaкTичI{oГo дoсвiдy, cyuaснoi метoдoлoгiннo-
метoдиннoi бaзи пpoведrння т{ayкoвиx дослiджeнь у цapи-
нi бyдiвництвa.

ПP03. Boлoдiння зEaI{IтяМи тa I{aBичкaми ycнoгo тa писЬ.
мoвoгo cпiлкyвaння дrpжaBl{oro тa iнoземними Moвilми! a
тaкo)к з викoриcтaннЯМ сyчaоних iнфopмaцiйних TrхIIoлo-
гiЙ та зaсoбiв кoмунiкauii. вкЛюЧaючи спeцiальну тepмi-
нoлoгiтo, неoбхiдну дЛя пoBт{oгo poз1ъ,riння iнrпoмoвних
нayкoвих текcтiв, пpoведення лiтерат1pнoгo Пolllyкy' yс-
нoгo тa пиcьМoвoгo пpeДcтaвлення peзyльтaтiв нaукoвиx
дocлiджень, вeдrння фaхoвoгo нayкoвoгo дiaлогу, пpaщo-
roяи в мiжнapoдIloмy кoI{тексTi з рiзними стейкхoлдepaми
гaлyзi'викоpистоByloчи нaвики мiжocoбистicнoi взaемo,цii.

ПP04. ЗдaтнiсTь пpoдrМoнcтpyBaти Знaння iз нaукoвoi тa
пpoфеciйнoi пiдгoтoвки для пi.цтвеpдження piвня кoмпе-
теllтнoстi y вибopi мeтoдiв нayкoвиx дoслiджeнь, oцiнки iх
нayкoвoi Eoвизни тa пpaктичI{oгo знaчeнI{я пpи виpiпrеннi
cпецiалiзoвaних зaBдaнЬ в cфepi бyдiвництвa тa цивiльнoi
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rн)кrнep11.

ПP05. Bмiння B14ЯBI|'!T'7 зв,язки мiж сyчaсниMи llayкoвими
кoнцeпцiями в cyмiжних пpедметI{иx офеpaх, вмiння пe-
peoцiнтoвaти вже icнyloui знaння i прoфeciйнi пpaктики
для oбгpyнтyвaння }loвиx теopeTиrпlиx тa ПpaкТичI{их pe.
кoмендaцiй для poзв'язyвaння нa}кoвo-прaкTичниx зaдaч
в oблacтi TеopеTичIlиx дoслiдlкень, зaстoсoвyвaти iх в
сфepi бyдiвництвa тa цивiльнoi iняtенеpii.

ПP06. Bмiння зaстoсoByBaти yвiвepса,rьнi нaви.rки дocлi-
дникa' дoстaтI{i для poзв'язaння кoМплеконих пpoблем y
cфеpi бyлiвниuтвa тa цивiльнoi iнженеpii тa пoв'язaних з
нeю дoслiдницькo-iннoвaцiйнiй тala6o нayкoBo-
пeдaгoгiвнiй Дiяльнocтi зa фaхoм Ta пpoДyкyBaI{I{я нoвих
iдeй тa метoдiв, спpямовaних нa ПoкpaщенI{я нayкoвo-
пpaктиvнoТ дiяльнoотi в гaлузi бy'пiвниЦтвa тa apxiтектуpи.

ПP07. Знaння тa poзyмiння тeopeTичIlих зacaд cTBopeнI{я
нoвих бyдiвeльних мaтepiаrriв, кoнcтpyкцiй, poзpoблeння
нoвиx теxнoЛoгiй, yДocкoналeння opгaнiзaцii бy'Цiвeльнo-
Мo}lTФкIlих пpoцеciв, щo пoв'язaнi зi спopyджeнням' po-
кoнстpyкцiсtо' pеcтaвpaцiсro, peМoнToМ бyдiвель, cпopyл i
кoмплeкciв, y тoму ниолi в oоoбливих уМoBaх.

ПР08. Boлoдiння I{aBичкaN{и тa вмiннями y виpirшенi нay-
кoвиx i пpaкTичI{их пpoблeм зaбeзпечення екoлoгiчнoi
безпeки в офеpi бyдiвництBa Ta цивiльнoi iнжeнеpii, пiд.
випIеIIня екoнoмiчностi тa нaдiйнocтi фyпкцioнyвaння ap-
xiтeкт1pнo-кoнcтрyкTиBI{o-тeхнoлoгiчних сиcтем бyдiвeль
Ta cпopyд' забезпeчeнття paцioнальногo BикopистaI{I{я
Пpиpo,{ниx pеcypciв тa oхopoни нaвкoлI{шt{Ьогo сrpе.цo-
BиIца.

ПP09. Зиaнпя тa poз1ъliння пpинципiв с.гBopeнI{я i poзвит-
кy ефоктивниx меToдiB poзpaхyнкy тa екcпеpиментaлЬниx
дocлiдтtень сПop}Ц)кенI,Ix, вiднoвлених тa пiдси,tених
кoнcтpyкцiй, влaцITyBaI{ня iн>кeнеplrlтx мерcж, прoскTy-
вaI{ня тa виpoбнI,tlдтвa б1Цiвсльних мaтоpialiв, вoлoдiти
тeоpeTичllo-Mетoдoлoгi.rшимlr бaзисaпlи прoeк.гУвeпI{я I-I
opгaнiзaцii тexнолoгiчltих rrpoцeсiв, щo нaйбiльrп rroвно
вpaxoByloть специфiкy впливiв зoвнirrтньoгo сrpедoвищц
aнтpoПoгrllних Фaктoplв, тoщo.

IIP10. Bo'шoдiтlт cучacЕиМи iнфoрптшдiliяими тexrтoлoгiяьrи
для pозpoбки, opгaнiзaцii тa yпpaвлiння нayI(oвиI\Iи прoек-
тasuм.ra/ a6o нaукoвиМи дoолiджeнняttlи в cферi бvliвниuт.
вa тa циBlлЬ}Iol lнжeнepll' пpезенTal{l1 lx pезyльTаTlв y
пpoфeciйнoмy сеpедoвиtцi vepез cyvacнi фopми нaщoвoi
ком1нiкaцii.

ПP11.,{eмoнстpyвaтl оиcтelrнlIй trayт<oвIlй свiтoгляд тa
iлoсodlськo.кr';rьтvоний якии вкЛIoIIae Doзвине.



Ile кpиTичIlе Mислrння' Пpoфеciйнy етикy' aкaдeмiчнy дo-
бpo.rеcнicть, пoвzlгy .цo piзнoмаrriтнocтi тa мyльтикyльтyp-
нoсTi в ПoедEaннi з вoлoдiнням пеpедoвиМи Мoтoдикaми
BиклaДaння y вищiй tшкoлi i пoстiйниМ caМoвдocкoн.Uleн-
ням прoфeсiйнoгo тa нayкoвoгo piвня.

ПP12. Здaтнiоть дo бrзпеpеpвнoгo сaМoрoзвиTкy тa сaМo-
Bдoокoнaлel{Ilя, ефективнoi оaмocтiйнoi пpaцi, Bмiння
oтpиМyвaти бaжaяутis pезyЛьтaт B yмoBaх oбмeженoгo нaсy
з aкцентoМ нa пpoфeciйнy сyмлiннiсть i з дoтpимaнвям
rтичI{их мipкyвaнь' yl\liнIrя Ta нaBички пpoвoдити мoнiтo.
pиI{г poбiт Ta вчaонo внocити кopeктиви в плaп poбiт зa
пporктoМ в cфrpi бyдiвництвa тa цивiльнoi iнженepii.

IIP13.Здiйснroвaти yспirпнy iннoвaцiйнy нayкoBo.
тexнivнy дiяльнicть y coцiaльнo-opieнтoвaнoмy сyопiльст-
вi нa oснoвi мiжocoбистicниx взaеМoвiднoсин для Мaкcи-
МaJIЬIloгo c.lМoвиpaжет{Ея нa oclloвi тepпимocтi, пclIxoлo-
гivнoi сyмiснoстi тa етики пoвeдiнки.

ПP14. .{емoнсщyвaти вмiння caмoстiйнo cTaBИТ|4 .ra
poзв,язyвaти opгaнiзaцiйнo-yпpaвлiнськi зaBдaннЯ нa oc-
нoвi дoтpимaння зaкoнoдaвvoi бaзи, пpинципiв дoбpoveс-
нoстi тa вiдпoвiдал ьнoстi зa yспiшний кiнцевий oсoбиcтий
Ta кoМaндний pезyльтaт нa oснoвi сyvacнoi теopii i пpaк-
тики opгaнiзaцii тa yпpaвлiння фyнкцioнyвaнняМ Eayкoвo-
пpoфеciйниx видiв дiяльнocтi в cфеpi бyдiвництвa тa цивь
льнoi iнженepii.

ПP15. Здaтнiсть фopмyлroвaти влaснi aвтopоькi виснoвки,
пpoпoзицii тa pекoмен.цaцii нa ocнoвi aналiзy лiтepaтypних
.цх{еpел' пaтеI{тниx дoслiджень, пoвнoгo циKгry Tеopетич.
них i екcпеpиментttльI{иx дoслiдяtень, ''po"eд.n'" Ъu 

"y-
8 - Pесуpснe зaбeзпeчення

Кaдpoвe зaбeзпепeння Bиклaдaui тa фaxiвцi з вiдпoвiдяиx гaлyзей нayки, щo мa-
toть вiдпoвiДнi вчeнi звa:тня тa нayкoвi cтyпeнi' Мaють дo-
свiд викopиcтaнЕя сyчaсI{иx iнфopмaцiйниx реcуpciв y нa.
yкoвo-педaгoгiнн jй дiяльнoстi.
Зaлуleння виклaдauiв, якi волoдitoть iнoземнoro (aнглiй.
ськoто) мoвoю нa piвнi 82 тa вищe (пiдтвrpдженo вiдпoвi
дними сеpтифiк aтaNI'7 тa ДИтIЛoмaми пpo ocвiry). Пеpедбa-
чеI{o мexal{lзМ зaлyчeнI{я дo читaння лекцiй фaхiвцями
зaкoрдoнниx зaклaдiв вищoТ oсвiти.

Mатеpiaльнo-тeхцiчне
забeзпeчeння

Кiлькiонi пoкaзники мaтеpiальнo.тe*нiчнoгo зaбезгrе,че*.-
ня вiдпoвiдaють Лiцeнзiйним yМoвaМ впpoBaдження ocвi.
тньoi дiяльнoстi зaклaдiв oсвiти.
Персoвaльнi кoмп'тoтеpи, oб'сднaнi в лoкaльнi Меpe)кi з
виxoдoМ в Intеmet; Кoмп'тoтеpи oснaщенi сyuuЪn"ми
пpoгpaМIro.Мrтo.цичI{иМи кoМплекcaМи: МS offiсе 365'
AutoCAD 2017' ArсhiCAD 17, ArоhiCAD |D, 2017
Autodesk, NavisWorks 2019 Autodеsk, Autodеsk Revit 2019
AutoACD 2020 Autodesk, NavisWorks 2020 Autodеsk



l""ьicьo n, zt, zo кrt, Allplan Admin, АтоhiCAD 23
Ru_Ukr, ArchiCAD 24 Ru-Еng, Allplan, Лipa-CAПР, Liтa'
MIDAS GTS NX.
B нaвчaнrri тa дocлi,цженнi викopиcтoB}тоTьcя Myльтимe-

дiйнi кaбiтrети, лiнгaфoннi, е вiльний.цoсTyп дo меpeжi нa

вciй тepитopii yнiвepситery, зoкpoМa B чиTaлЬних зaJlax'

лaбopaтopйх, .цocTyп дo нayкoвo-Мeтpичниx бaз тa pефe.
sCoPUs тa WoS .

oбcяг, склaд тa якicть iнфopмaцiйнoго тa нaBчaльIlo-

МeтoдичIloгo зaбeзпечeння повlliстto вiдпoвiдaloтьЛiце.
нзiйним yl{oвaМ впpoBаджецня ocвiтньoi'цiяльнoотi зaклa.

дiв ocвiти.
Haвчальнi, нaвча:tьнo-метo'цичнi Ta бiблioтrчнo-
iнфopмauiйнi pеc}?cи yнiвеpситетy зaбезпeuyrоть нaвяa-
льний пpoцео i гapaяryroть мoжливicть якicнoгo ocвoснI{JI
acпipaнтoм ocвiтньoi пpoгpaми'
Бiблioтекa yнiвepcитeтy вiдпoвi.цaс BиМoгaМ Пoлoження
пpo бiблioтекy Bищoгo I{aBчaЛЬнoгo зaклaдy III_IV piвня

фeлитauii' зaтвepдя{енoгo нaкaзoМ МoнУ BiД
6.08.2004 p., Nэ 641.(http://library.knuba.еdu.ua)
Bикopиcтoвyeтьcя вipтyaльне нaвчaлЬнo сеpeдoвище _

oсвiтнiй сaйт КHУБA (иttp : ttorg2.kпuba, е ,
дe poзмiщенi aвтopськi poзpoбки нayкoвo-пeдaгoг1чI{иx

Iнфopмaцiйнe тa
IIaBчaЛьнo-метo,цичнe
зaбезпечeнпя

9 - Aкaдемiчнa мобiльнiсть
Г*е"o*yпiвеpситeтyпеprдбaнeнaмoжливicтьнaцi-
oна,rьнoi кpeдитнoi мoбiльнocтi нa ocнoвi вiдпoвiдtlих
гpaнтiв тa yгoд. .{oпyскaeтьcя пepезapaхyвarтвя кpедитiв,
oTpиMaI{их y iнrпих зaклaдax ocвiти Укpaiни y вiДпoвiднo-
стi .цo дiючих в КHУБA Пoлoжены

Hацioнaльнa кpeДитнa
мoбiльнiсть

згiднo з Пoлoжевlrям yнiвеpcитету oHП пеpeдбavae мoж-

yнiвepcитeт бyлiвниЦтвa i бyлiвниuтвa (Aзеpбaйлжaн);
traнгiоiнcкий дepжalrий унiвеpситет (Pеспyблiкa Taлжи-

ливiсть мiжнaрoднoi кpедитнoi мoбiльнoстi.
Ha ocнoвi двocтoроннiх дoгoвopiв КHУБA пpo мiжнapoд-
нy cпiвпpaцro з зaкop.цoнниМи aкaдeмlчIlиМи Ta llayкoвими
зaклa.цaМ!I' щo пере,цбaчaroть aкaдeмiuнy мoбiльнiоть,
стBoрIoють yмoви щoдo oпyблiкyвaння peзyльтaтiв дослi
д*"nn" у мiжнapoдних фaхoвиx я{ypнaлaх' вистyпи нa мi-
я{нapoдних кoнфеpенцiяx, семiнapах тoщo: Унiвеpситет
пp,nлaд".* нayк JADЕ (ФPH); Ciлозський теxнoлoгiчний
yni""pc"'"' (Пoльшa); Унiвеpситет y Бельоькo-Бял-oм
(пoлiшa;; Кpaкiвський технoлoгiчний yнiвеpcитет iм. Ta-

дeyrпa Кocцrorпкa (Пoльщa); Лroблiнcький вiд'дiл Пoльоь.
коi aкaдемii нayк (Пoльщa); Зеленoг1рcький yнiвepcитет
(Пoльщa); Бiлocтоцький техтriчний унiвepcитeт (Пoльщa);
Унiвеpситет пpиpo,щIичих нayк y Лroблiнi (ГIoльшф Bap-
ненcький Унiвepcитет (Бoлгapiя); Пoлiтeхнiкa ГyapДa
(Пopтугалiя); I]ентрaльнoсврoпейоЬкий унiвеpситeт м.

Cка:Iиця (Cлoвa.ruинa); Унiвepcитeт Кaн Hижня Нopvaя-

дiя (Фpaнuiя); Чеcький технiчний yнiвеpситет y Пpaзi
(Чехiя} Пpивaтний yнiвеpоитет м. Пyкaльпи (Пеpy);
AДAМAс yнiвepcитет Iндii (Iнлiя); AзеpбaйджaнськиЙ

Miжнapoднa кpeдитIla
мoбiльrriсть



йй)Ц к"p.',.*ий дep}raвIiий yнiBrpcиTeт будiвниЦтвa,

щ*"',Ьp'u iu apхiтeкт1pи (Киpгизькa Pecпублiкa); Haмa.

.*"u*"i iнжйеpнo бyлiвельний iнотитyт (Pecпyблiкa

Узбeкистан)l Tarпкeнтcький iнститут ipигaцii i мелiopauii

F|aв""ння i-'ouЫних злoбyвaнiв вищoТ oсвiти ПpoBoдить-

cя Ea зaгaльI{иx yМoBaх з дoдaTкoвo1o Мoвнoю п1дгoтo-
Haвчaння iнoземниx здo-
бyвauiв вищoi oсвiти

2.1.П кoI\4rтoнeЕiт oоB1тIIьo-нa BOl

Кoмпoнrнти ocвiтньoi пpoгpaми
(нaвчальяi диcЦиплirrи' пpaктики, квалiфiкauiйнa

poботa)

/

Кiлькiсть
кpедитiв

Фopмa
пiдсyМк.

кoнтpoJIIo

Кoд
1иcциплiни

J 4I
oбoв'язкoвi кoMпollеrrти Oнll

oк.01
Т

Tнозеплнa моBa l 6 | Iопит
45 IспитoК.02 lстоniя rhiлoсoфii тa фiлoсoфсЬкoi .цуМки

Aкaдeмi.rнa дoбpoчеснiстЬ тa
акя пеплiчне письMo

3,0 ЗarriкoК.0з
3,0 ЗaлiкoК.04 opгaнiзaцiя нayкoBoi,цiяльIroстl тa

i нrЬоnтrлаl l i йн i тex}roлoгii
ЗaлiкoК.05 Фiнaнсyвaння нayкoвих,цoслi,ця{eЕь' гpaнTo-

вя пiяпънiсть
3,0 Зaлiкoк.06 Meтопика виклaлaння v виЩiй шкoЛi

Iспитoк.07 Cпецiaльний кypс 3a IIayкoBoIo спsц1aлЬнrсTю:
zzБvпiвнитттвсl та тrивiльнa iюкенеpiя>

ТJcпягnгi.тня пnактикa t5 Зaлiкoк.08
45) . '6аoг 116nпl qaк.lRих коNIпонeнт;

t a r r  a t r r p t L t \ ' r  v v v , ^ -  e v - -  ' - - - - - -

Bибipкoвi кoмпoненти OI{II
l,nоninnнm обu,nаe ducuuплiнu суx4аpнuj/' o6cяеoJ|4 ]5 *pз?цЦ',)--

Bк 15 l Зaлiк
15lo .o п l r r r , lй о6сяг вибinкoвих кo}1пoнer iт:
б0lдгдльниЙ oБсяг oсBITнЬo-нAУкoBOr rrPur PANIи

2. Пеpелiк кoмпoнeпт oсBiтrrьo-нayкoвoi пpoгpaми зi спeцiaЛьrroстi

192 <БyлiвництBo тa циBiлЬнa iнженepiя> тa iх пoслiДoBнiсть

Здoбyвaч Bищoi ocвiTи пo тpeтьoMy oсBlтItьo-нayкoвoМy : --_
piBнIo сaМoстiйнo oбиpae .цисциIIлiни BибipкoBoi кoМпoненти нa ocBlTIIЬoМy

сatтi К}IУБAзrg2.knubasdu дз

T6



2.2. Cтpyктypнo-лoгiчнa схeмa oсвiтньo-нayкoвoi пpoгpа]l{и
. п.iдгoтoвки здобyвa.riв. вищoi oсвiти rra тpетьoМy oсвiтнio-нЪyкoвoМy

piвнi зa спeцiaльнiстю 192 <<БyдiвпицTBo тa цивiльна iнясенepiлr

У cтpyктypно-лoгiчнiй cхемi oсвiтньo-нayковoi пpoгpaми cпецiaльнoстi 192 кБyдiвни-
::".".:'" }З1t1' 

iнженеpiя> пiдгoтoвки дon'oрi фiлoсoфii викopиcтaнi 
"u"ry.,ni-.,o."u'"",.",циQpaми вкaзaнo:

_ кiлькiсть нaBчaлЬ}lих кpедитiв;
. в дyхкax _пprpeквiзити (нoмерa пoпеpе.Цнiх зaбeзпенyroчих .циоциплiн).

oбoв'язкoвi кoМпoненти oп - 45,0

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

Aтeстaцiя
(oК.0 l ;02;03;04;05;06;07;0s)

oк.04
opгaнiзauiя

нayкoвoi
дiяльнoстi тa
iнфopмaцiйнi

теxнoлoгiТ
з ,0

oк.05
Фiнaнсyвaння

нayкoвиx
,Цoсл iлжeнь,

ГpaнТoBa
дiяльнiсть

з ,0

oк.06
Метoдикa
BикЛa'цaE-
нЯ y Bищiй

ц,lкoлl

з,0

oК.07 Cпецiaльний кypc Зa нayкoвoю спецiальнicтro:
<Бyдiвництвo тa цивiльнa iнженеpiя>

7.5 (oК.01:02:03:04:05:06)
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3. Фopмa aтeстaцif зДoбувaяiв Bищoi oсвiти

Aтеcтaцiя випycкникiв oсвiтньo-нayкoвоi пpoгpaми опeцiальнoстi 192 <Бyдiвництвo тa
цивiльнa iнженepiя> пpoвoдиться y фopмi зaхистy дисеpтaцiйнoi poбoти дoктopa фiлoсoфii тa
зaвepшyстЬся видaчеIo дoкyментy який зacвiдчye пpиcyджeння отyПеня дoктopa фiлoсoфii.
flиплoм дoктopa фiлocoфii видaeтьcя КtIУБA пiсля зaтвеpджeння aтестaцiйнoю кoлегiero
MoH УкpalЪи piшeшня paли.

oбoв'язкoвoтo }ъ,roвoю дoпyскy дo зaxистy с yспirпне Bикoнaння aспiрaнтoм йoгo iнди-
вiдyaльнoгo нaвчaльнoгo плaнy.

.{исеpтацiя нa здoбyття cTyпeня дoкTopa фiлoсoфii с cамoстiйним pозгopн1тим дocлi-
дx(eнням, щo пpoпoнyс poзв'язaння aктyаJIьEoГo нayкoBoгo зaвДaння в певнiй гaлрi знaнь aбo
rra мrжi кiлькox галyзей, peзyЛЬтaти якoгo стal{oвлять opигiнальний внеcoк y cyмy знaнь вiд-
пoвiднoi галyзi (гaлyзeй) тa oпpилroднeнi y вiдпoвiдних пyблiкaцiях.

Bимoги щoдo пpoцrдypи тa oсoбливих yr{oв пpoвeдеIrlrя пyблi.rнoгo зaхиcтy Bизнaчa-
roтьcя КMУ.
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4. Maтpиця вiдпoвiднoстi пpoгpaмних кoмпeтентпoсTeй кoМпoнентaМ
oсBlтIlьo-HaYкoBor iвниuтвo та цивiльнa iнrкене

oк.0l oк.02 oк.03 oк.04 oк.05 oк.06 oк.07 oк.08
к a a О a a a a a

зк01 a a a a a

зк02 a a a a a a

зк03 a a a a a

3к04 a o О a a a

Зк05 a a a a О О a

Фк0l a a a a

Фк02 a a a a

Фк03 a a a

Фк04 a a a a

Фк05 a a a

Фк0б a a a

Фк07 a a a a

ФIt08 a a a

Фк09 a a a a a a

Фк10 a О a a



5. Maтpиця зaбeзпечецпя пpoгpaмних pезyльтaтiв
нaBчaIIня (ПP) вiдпoвiДrrиM кolипoнентaм

oсвiтньо.нayкoвoi пpoгpaми <<БyдiвництBo тa цивiльнa iняtенеpiя>>

oк.0l oк.02 oк.03 oк.04 oк.05 oк.0б oк.07 oк.08
ПP01 a a a
ПP02 a a a a a a
ПP03 a a a a
ПP04 a a a a

ПP05 a a a a

IIPO6 a a a a
ПP07 a a a
ПP08 a a
IIP()9 a a

ПPl0 a a a
ПPl1 a o a О
ITP12 a a a
ПP13 a a a a a
ПP14 a a a

пP15 a a a a a
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6. {oкyмeнтп, щo пiдтвepдя(yютЬ oсBo€ння oсвiтньo-нayкoвoi пpoгpaми
пiдгoтoвки дorсгopiв фiлoсoфii

oсoбarrл, якi пoвнiотro BикoнaJIи BиM.Iи oсвiтньo-нayкoвoi пpoгpaми пiд нaо
нaBчaнн,I в aспipaнrypi кIIyБA видarться aкaдемiннa дoвiдкa пpo ii викoнaння.

oсoбaм, якi пoвцiстro BикoEaли BиMoги oовiтньo-нayкoвoi пpoгpaми i
ycпiIпнo зaxистиJIlI дисepтaцiro y спецiaлiзoвaнiй вченiй paдt, вvтдaeтъся дшшoМ
дoктopa фiлoсoфii, щo зaсвiд.ryе пpиоyдя(eнIrя вiдпoвiднoгo нa).кoBoгo стyпrнIo.
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oсвiтньo-нayкoвa пpoгpaмa пiдгoтoвки дoктopiв фiлoсoфi.i iз
спeцiaльнoстi 192 <Бyлiвпицтвo тa цивiльнa iнясeнepй>, складeнa згцпo
IIoсTaпoви Кaбiпery Мiнiстpiв УкpаiЪи пpo Пopядoк niд"o'o',." здoбyвaнiв
сTyпeня Дoктopa фiлoсoфii тa Дoктopa нayк y вищих нaBЧaлЬЕих зaклaДaх
(наyкoBиx yстaпoвaх) Л}261 BiД 23,0з.20|6 P.' нaцioнaльнoi paмки
квaлiфiкaцiй' кoMплeктy нaBчaльнo-мeтo.цичниx мaтеpiaлiв спецiaльнoстi
192 <БyлiвпицтBo тa цивiльна iнясeнерiя>>.
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