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JIуIС"Г Пoгo.цжЕIIня

oсBiтЕьo.rrayкoBoi прoгpaМи
пiДгoтoвки зДoбyвaчiB Bищoi oсBiти нa тpeтьoму oсBiтньo-ЕayкoвoMy

рiвнi зa спeцiaльнiстю 192 <<БyлiвництBo тa цивiльнa iпясенерiя>>.
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Гoлoвa Bчerroi paди фaкyльтетy

-:F2; B.I. Гoц
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IIЕPE.ЦMoBA
1. PoЗPoБЛЕHo:
poбouoro гpyпoтo КиiЪcькoгo нaцioнальнoгo yнiвеpcитетy бyдiвництвa i apxiтектypи

BHЕCЕHO:
КиiЪським нaцioнальним yнiвеpситeToМ бyдiвництвa i apхiтектуpи

2. PoЗPoБнИкИ oCBITHЬo-I{AУкoBoi ПPOГPAMИ:
Бiлик Cеpгiй IвaнoBич' дoкгop технi'rниx нayк, щoфесop, зaвiдyвa.r кaфeдpи мeта.rrевиx тa
деpeв'яниx кoнсщyкцiй КиiЪоький нaцioнaльний yнiвepситет бyдiвництвa i apxiтeкrypи;
Бoйкo Iгop Петpовпv' дoктop тexнivниx нaук, пpoфесop, завiдувa.l кaфедpи oснoв i фyндaментiв
КиiЪський нaцioнальний yнiвepcитет будiвництвa i apхiтект1pи;
Bopoпа Iopiй Boлoдимпpовпu' кaн'цидaт тeхнiчних нayк' дoцeнT, пpoфесоp кaфедpи бyДiвельнoТ
мeхaнiки, КиiЪcький нaцioнa.льний унiвepcитeт бyдiвниЦтвa i apxiтeкrypи;
Гoц Boлодпмиp Iванoвп.r, дoктop теxнiuних нayк' пpoфeсop, зaвi.Цувa.r кaфeдpи технoлoгii
бу.Цiвeльних кoнстpyкцiй тa виpoбiв, КиiЪський нaцioнaльний yнiвepситeт бyдiвництвa i apxiтeкrypи;
!упляк oлeнa Biтaлifвнa, КандидaT теxнiчних нayк' дoцеHт' дoцент кaфeдpи BoДoпoстaчaHня тa
вoдoвiдве.цeння, Ки.iЪcький нaцioнальний yнiвеpситет бyлiвництвa i apхiтeктypи;
.{ьoмiн Mикoлa Mефoлiйoвин. дoктоp тeхнiнниx нaук. завiдyван кафелpи мiськoгo бyлiвниuтва,
КиiЪський нaцioнальний унiвepcrгет 6yлiвництвa i apxiтекrypи;
Жуpaвеький Oлександp .(мптрoвпu, кaндидaт тexнiчниx нayк' дoценT' зaвi.Цyвaн кaфедpи
залiзoбетoнниx тa кaм,яниx кoнощукцiй;
Iвaнченкo Гpпгopiй Mихайлoвич - кepiвник poбouoi гpyши, дoктop
пpoфесop кaфeдpи бyдiвельнoi мехaнiки, КиiЪcький нaцioнальний

тexнiчниx нayк, пpoфecop,
yнiвеpситет бyлiвниuтвa i

apxtтeкTypи;
Hoсeякo Biктoр CepгiйoвIlч' кaндидaт технiчниx Haук, дoцeнт' дoцeнт кaфeдpи геoтexнiки,
КиiЪський нaцioнальний унiвepcитет бyдiвництвa i apxiтeкrypи;
oсипoв oлексaндp Федopoвин' дoкTop тeхнiчниx нaук, пpoфеcop, пpoфесop кaфeдpи бy.Цlвельних
теxнoлoгiй, КиiЪський нaцioнальний yнiвеpcитeт бy.Цiвництва i apxiтектуpи;
Приймaк Oлeксaндp Biктopoвиv, дoктоp теxнiuниx нayк' пpофесop, зaвiдyвau кaфедpи
тeплoтeхнiки; КиiЪcький нaцioнальний унiвepситeт бy.ЦiвниЦтвa i apхiтeкrypи;
Пyпrкаpьoвa Катеpинa Кoстянтинiвнa, дoктop теxнiвних нayк, пpoфeсop., зaвiдyвav кaфедpи
бyДiвельних мaтepiа.лiв, КиТвcький нaцioнальний унiвеpcитет 6yлiвництвa i apxiтекrypи;
Pyпoвa Paita Федоpiвнa, дoктop теxнiвних нayК' пpoфесop, пpoфесop кaфедpи тeхнoлoгii
бу.Цiвельних кoнcтpyкцiй i виpoбiв, КиiЪcький нaцioнальний yнiвеpситeт будiвництвa i apxiтекrypи;
Tyгай oлексiй Aнaтольoвпч . гарaнT oевiтньo-нayкoвoi прoгрaми, дolсгop тeхяiнних нayц
пpoфecоp' зaвiдyвav кaфeдpи opгaнiзaцii тa yпpaвлiння будiвнишгвoм, КиiЪський нaцioнальний
yнiвеpситет бyлiвництвa i apхiтекrypи;
Хopyяtий Biктop Петpoвип, дoктop тeхнi.rних нayк, пpoфeсop, зaвiдyвau кaфедpи вoдoпoстaЧ lня тa
вoдoвiдведeнrrя, КиТвcький нaцiональний унiвepcитeт бyлiвництва i apxiтeктуpи.

BHЕCЕнO ЗMIHИ

У зв'язкy з нaбpalrlrяМ чиннocтi 28.09 '20|7 Зaкoнy Укpaiпи
Bvенoi paли КIIУБA 29 ci'*тя2021 p., пpотoкoл N! 37.

Гoлoвa Bveнoi pa.ци' peкTop

<Пpo oсвiтy> нa зaсi.цalrнi

П.М. Кyлiкoв





oснoBI{I TЕPMIIIи TA тx BИЗнAЧЕнIш 0ЕЗAУPУс)

Aтeстaцiя - це Bстaнoвлення вiдпoвiднoстi зaсвoсних здоб1ъaнaми вищoi ocвiти
piвня тa oбсягy знaнь, yплiнь, iнших кoМпrтеIlTIIoстей вимoгaм oсвiтньoТ пpoгpaMи.

Галyзь знaнь _ ocl{oвнa пpeдMеTнa oблacть oовiти i нa}.ки. щo вкшoчar гpyпy
спopiднених спецiа,.rьнocтeй ' зa ЯrJl|{'I з'цiйснюeться пpoфеciйнa пiдгoтoвкa.

1. .{еокpиптopи Haцioнarьнoi paмки квaлiфiкaцiй
- aвтoнoпlнiсть i вiДпoвiДaльнiсть _ здaтнiсть caмoотiйнo викoЕI}.BaTи зa-

вдаltltlя, poЗB.язyвaти зaдa.ri i пpoблеми тa вiдпoвiДaти зa pезyльтaти свoсi дiяльнoстi;
- знaння _ ocМиоЛeнa тa зaовo€нa суб'ектoм нayкoвa iнфopмaцiя' щo e oсIlo-

вoro йoгo yсвiдомлeнoi, цiлeспpямoвaлoi дiяльнocтi. Знaння пo,цiляк)тьcя нa емпipи.тнi
(фaктoлoгiuяi) i тeopети.lнi (кoнцепryальнi, мeтoдoлoгi.пri);

- кoптyцiкaцiя _ взaeмoзв'язoк cyб'eктiв з мrТolo Пepe.цaвaI]ня iнфopмaцii yзгo.
дження Дiй, спi.lънoТ дiяльнoстi;

- yмiння _ здaтнicть зacтoсовyBaти зlнaННЯ ДЛя викoI{aння зaвдal{Ь Ta poзB'Язaння
зaдa'r i пpoблем. Умiнrrя пoдiляroтьcя нa кoгнiтивнi (iнтелектyа,rьнo - твopнi) тa пpaкти.пri
(нa ocнoвi мaйотepнocтi з викopисТaнI{яМ метoдiв, мaтepiaлiв, iнcтpyкцiй тa iнcщyментiв).

€вpoпeйськa кpе.цитнa трaнсфеpнo-пaкoпичyBaЛьпa сиcТeiиa (€кTс) - оиcтеМa
щaнсфеpy i нaкoпичення кpедитiв. Щo BикоpистoByстЬся B eвpoпейськoмy пpoстopi
вищoi oсвiти з MeToIo нa,цal{ня, BизIIaння' пiдтвеpджeння квaлiфiкaцiй тa oсвiтнiх
кoмпoтreнтiв i cпpияе aкaдемiчнiй мoбiльнoстi здoбyвaнiв вищoi ocвiти. Cиcтeмa
ф}ЦтyeтЬся нa визнaчeннi l{aBчaЛЬнoГo нaвaнтarl(el{ня здoбyвa.ra вищoi oовiти' неoбхiднoгo
дЛя ,цocяп{el{ня BизFIaчrEих pезультaтiв IIaBчaI{ня, тa oблiкoвyетьcя в кpедитaх eКTC.

Квaлiфiкaцiя - Bизнaнa }цIoBнoвaжeниМ cyб'сктoм тa зaсвi.цченa вiдпoвiдним
дoк)a{еIlтoМ cтaндapтизoвal{a cукyпнicть зДoбyTиx ocoбoю кoМПеTенTт{ocтей фeзyльтaтiв
EaBчaння).

Квaлiфiкaцii зa oбcЯГoМ клacифiк1тоться нa пoвнi тa vacткoвi' зa змiстoм - нa
oсвiтнi тa пpoфеciйнi.

Квaлiфiкaцiя ввaжaстЬcя пoвнolo в paзi здoбyтгя oсoбoro пoвнoГo ПrpеЛiкy
коМпeтентIoстей вiдrroвiднoгo piвня HaцioнaлЬнoi paМки квaлiфiкaцiй, щo визнaueнi
вiДпoвЦвим cтaндapToM.

Квaлiфiкaцiя вBalI(aeTЬоя чacткoBolo в paзi з,цобyгтя ocoбoro чacтини
кoМIlетrнтIlocтrй вiдпoвi'цнoгo piвня Haцioнaльнoi paмки квaлiфiкaцiй' щo визнaченi
вiДпoвiдним cTaIIдapTorvI.

IGа,riфiкaцiя ocвiтня - це визнaнa зaклa.цoМ вищoi oсвiти тa зaовi.цченa
вiдпoвiдним дoкyмeнToм пpo oсвiтy сщyпнiсть BсТaHoвЛeниx cTallдaрТoМ вишoi oсвiти тa
здoбщих oоoбoю pезyльтaтiв нaвчaння (кoмпетeнтнocтeй).

Квaлiфiкaцiя пpoфrсiйнa _ це визнaнa квалiфiкaцiйниМ цeт]тpoМ' сyб'eктoм ocвiтньoi
дiяльнocтi (зoкpемa, зaклaдoМ вищoi ocвiти), iнrпим yпoвнoвaжrl]иМ cуб'ектoм тa зaсвiд.
ченa вiдпoвi.цниМ .цoкyMеIIтoМ стaндapтизoBaI{a cщyпнiсть зДoбуTиx oсoбoю кoМпетентloс.
тей фезyльтaтiв яaвvшlня), щo дoзвoлJIIoTЬ BикoнyBaTи пeвний вид poбoTи aбo здiйcнIoBaти
пpoфеciйнy лiяльнiсть'

Квaлiфiкaцiйнa рoбoTa _ цr Bи.ц пiдс}ъ,{кoвoт aтеcтaцii, щo Мo)ке пеpедбauaтись нa
зaвepшaЛЬноMу eтaпi здoб).rтя ПеBtloгo рiвня вишor oсвiти для вcтaт{oBлення вiдпoвiднoстi
нaбyгиx з'цoбyвaчaMи peзyльтaтiв нaвч.шIня (кoмпeтeнтнoотей) вимoгам cтaндapтiв вищoi
ocвiти. Фopми квaлiфiкaцiйнoi poбoти BклIoчaIoтЬ (не oбмrжyю'тиcь зaзнavеним):
диплoмний пpoект, мaгicщaнтcьке дoолi.цження, пyблiннy дeмoнстpaцiю (зaxист), c1кyпнiоть
IIayкoBих отaтей, кoмбiнaцiro piзниx фopм вищe зaзнaчrl{oгo Toщo.



Квaлiфiкaцiйний piвень - cтpyкT}?I{a oдиницЯ Haцioнaльrroi paМки
квалiфiкauiй' якa виЗнaчaсTься сyкyпнiстю кoМпeTeнTHoстей, типовиx для кваrriфiкaцiй
дaнoгo piвня.

Кoмпeтeнтцiсть _ динaмivнa кoмбiнaцiя знaнЬ' вмiнь, нaвинoк, опоcoбiв
МиcлеlII{JI' пoглядiв' цiннocтeй, iнrпиx ocoбиcтих якoстeй, якa визнaчaс з.цaтнiсть oсoби
yспiLlнo couiалiзрaтися. пpoвaдити прoфесiйну та./aбo пoдaльш.гy нaвнalrьнy Дiяльнiсть.

Iптeгpaльнa кoмпетентнicть - yзaгаJ'IьнеI{иil oпттc ква:riфiкaцiйнoгo piвня, який
виpa)кaс ocтloвнi кoмпeтентнiстнi хaрaктеpиcтики piвня щoдo нaвчaЕня тa,/aбo пpoфeсiйнoi
лiяльнocтi.

Зaгальнi кoмПeтeнтIloстi _ yнiвepcальнi кoмпетентностi, якi нe залeжaть вiд
пpe.цметнoi oбЛaстi, а,rе вaжливi для ycпirпнoi пoдa,rьrпoi пpoфеciйнoi тa coцiа.rrьноi
дiяльнocтi здoбyвaнa в piзних гaJIyзях тa для йoгo oсoбиcтicнoгo рoзBиткy.

Cпeцiaльнi (фaхoвi, пpедмeтнi) кoМпeтeнтнoсТi - кoмпетентнocтi, щo зaле}кaTъ
вiд пpедметноi oблaстi, тa e Barк]IивиI{и дтя ycпiшнoi пpoфесiйнoi .цiяльнocтi зa пеBIloIo
cпецiaльнicттo.

Крeдит €вpoпeйськoi кpeдитнoi тpaнсфеpнo-нaкoпичyBаЛьнoi систeми (далi _
кpeлит €КTC) - o'циIrиця вимipтoвaння oбсяry нaBчалЬIIoгo нaвaнтiDкeння здoб1ъaнa ви.
щoi ocвiти, необхi.цнoгo дJI,I дocяГнrнI{,l визЕaчених (ouiкyвaниx) pезyльтaтiв нaBчaI{I{JI.
oбсяг oдlloгo кpедитy СКTC стaнoвить 30 гoдин. Haвaнтaження oдIloгo нaвчaлЬнoГo Do-
кy зa Денi{olo фopмoro I{aBчaI{I{JI cTaEoвиTЬ,60 кpедитiв eКTC.

Ilaцiонaльна рaмка квaлiфiкaцiй - цe сиcтeмний i cтpyктypoвaний зa кoмпe.
TеIITIIостяМи опис квалiфiкaцiйних piвнiв.

oсвiтня (oсвiтньo-пpoфeсiйнa' oсвiтньо-нayкoBa чи oсвiтньo-твoрнa) прoгpaма -
оистrМa oсвiтнix кoмпoнeнтiв нa вi.цпoвiднoмy piвнi вищoi oсвiти в мeжaх спoцiальнoстi,
щo BизI{aчar BиМoги,цo piвня oовiти oоiб' якi Мo)кyTь рoзпoчaTи ltaвчa]tня зa цiстo rщогpa-
мою. пеpелiк нzLвч.lльH l,Ix дисциплiн i лoгi.+rу пocлiдoвнiсть jx вивчення, кiлькiсть кpедитiв
eКTC, нeoбхiщиx дJUI викoнaння цiei прoгрaми, a Taкoх{ оviкрaнi prзyЛьтtlти нaвчaння
(кoмпетенттlocтi), якими пoвинel{ oвoлoдiти з.цoбyвaЧ вiдпoвiднoгo стyпeI{я вищoi oсвirи.

Peзyльтaти нaBчaння (прoгpaмнi) _ знtlння' 1т,riння, нaвички' спoоoби
МислеIlня, пoгля.ци' цiнноcтi, iнrпi оcoбиcтi якoстi, нaбщi y пpoцесi нaвчaння'
BиxoBilIIня Тa poзвитку' якi мoжнa iлентифiкрaти, спЛaHyвaти' oцiнити i вимipяти тa
якi oоoбa здaтI{a пpoдeМoIlстрyBaти пiсля завеpтпeння ocвiтньoi пpoгpaми aбo oкpемиx
ocвiтнiх кoмпоrrентiв.

Cпецiaлiзaцiя _ скJlaДoвa спeцiaльнoстi, шo визнaчaстЬся ЗaклaдoМ виЩoi oсвiти тa
пеpедбa.тaс пpoфiльнy спeцiaлiзoвaнy ocвiтнтo пpoгpaмy пiдгoтoвки здoбyвa.riв вищoi тa
пiслядиплoмнoi oсвiти.

Якiсть Bищoi oсвiти _ вiдпoвi,цнicть pезyльтaтiв нaвчaнI{я виМoГaМ'
вcтaновЛrниМ зaкollo.ц.lвотвoМ. вiдпoвi.щним стaн.цaрToМ вищoi oсвiти тa/aбo дoгoвopoм
пpo надaEI{я oсвiтнiх пocлyг



BCTУII

. oовiтньo.нa}.кoвa пpoгpaМa <Бyдiвництвo тa цивiльнa iнжeнеpiя> викopиcтoвyrтЬся
пlд чaс:

_ aкpелитauii oсвiтньo-нayкoвoi пpoгpaми;
- склaдaHIIя I{aBчaльHl{x плaнiв тa poбoних нaвvальниx плaнiв;
- фopмyвaння poбovих прoгрaM нaвчzlльних дисциплiн, пpaктик, iндивiдyaльних зa-

вдaнЬ;
- фopмyвarrня iндивiдyaльних нzlвч.lльних плiшIiв здoбувauiв вищoi oсвiти;
_ poзpoблeння зaсoбiв дiaгнocтики якocтi вищoi oсвiти;
_ aтестaцii зДoбyвaнiв вищoi oсвiти;
_ зoвнirпньoгo кoнтpoJIIo якocтi пiдгoтoвки фaxiвцiв стyпеня дoктop фiлocoфiT.
Кopисryвaнi oсвiтньoi пpoгрaми:
- здoбрavi вищoi ocвiти, якi нaвчaroтьоя в 1ъiвеpситетi;
_ Ea}.кoвo-пoдaгoгiчнi пpaцiвники, якi здiйcнroють пiдгoтoвкy фaхiвцiв зa cпeцiыrьнi.

cтlo 192 <Бyлiвництвo тa цивiльнa iнясeнepiо;
- пpедМеTЕIa кoмiciя зi cпецiaльнocтi 192 <Бyдiвництвo тa цивiльнa iнжeнеpiя>;
- пpиймaльнa кoмiсiя рiвеpситетi;
_ вi,\цiл дoкToрaнтypи тa aспipaнrypи.
Bикoцaння oсвiтньo-нayкoвor- пpoгpaми кБy.Цiвництвo тa цивiльнa iнженepiя> пorпи-

ploeтьcя нa yоi пiдpoздiли КHУБA, якi бepщь yчacтЬ y пiдгoтoвцi фaxiвцiв .ц-Ъ,," дo*'op
фiлoсoфii зa спецiаrrьнiстro 192 <Бyдiвниuтвo тa цивiльнa iнжeнrpiя>.



1. Пpoфiль oсвiтньoi-наyкoвоi пpoгpaМи
зi спецiaльнocтi |92 <<Бyдiвництвo тa цивiльнa iнясeнepiя>>

l - Зaгальна iнфоpмaцiя
Повнa нaзвa зaклaдy
вищoi oсвiти тa стpyктy-
рнoгo пiдpоздiлy

КиiЪський нaцioнальний yнiвepcитет
бy.Цiвниuтвa i apхiтектypи
Бyлiвельний факyльтет, бyдiвeльнo-тeхнoлoгi'rний фaкy.
льтeт, фaкyльтет iнrкeнеpниx cиотеМ Ta екoлoгii, фaкуль-
тeт уpбaнicтики тa пpocтoрoвoгo ПЛaнyBaIIня

Cryпiнь вищoi oсвiти тa
назва квалiфiкaцii мo-
вoro opигiнaлy

Cцтriнь вищoi ocвiти: тpетiй
Квaпiфiкaцiя: дoктop фiлоcoфii

oфiцiйна нaзвa ocвiтцьo-
нayкoвoi пpoгрaми

oсвiтньo-нa1ковa пpoгpaМa: Бyдiвництвo та цивiльнa
iнженeрiя

Tип дипломy та oбсяг
oсвiтньоi прoгpaми

Tип диплoмy _ oдиниvний
oбсяг: 60 кредитiв eКTC
Tеpмiн нaвvа"ъrня: 4 рoки

Haявнiсть aкpeдитaцii
I{икл/piвень HPКУкpaiЪи_8piвeнь;

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

Пepeдyмoви Haявнiсть oсвiтньoгo cтyпelrя мaгiстрa (oКP cпeцiа,тiстa)
зa спeцiальнicшo. Умoви Bcтyily BиЗI{aчaютьcя <Пpaвилa-
ми пpийoмy дo aспipaнтypи i дoктopaятypи Киiвcькoгo
пaцioнaльнoгo yнiвеpcитery бyдiвництвa i apxiтeктypи>'
якi зaтвeрДженi Bченoтo Pадoю i e актyaльними нa рiк
вcтyПy нa IIaBчaння.

Mовa виклa.цarrня YкDalIlоькa

Tepмiн дii пpoгpaми дo нacтyпнoi aкpедитaцii oHП
Iнтeрнeт-адpеса пoстiй-
нoгo poзмiщeння oпису
oсвiтпьoi пpoгpaми

www.knuba.еdu.ua

2 - Meта oсвiтньoi пpoгpaми
Mетoтo oHП e зaбезпечення пiдгoтoвки виcoкoквaлiфiкoвaниx' кoнкypеI{тocп-

poМoжIlих' iнTеГpoвaниx y вiтvизняний тa свiтoвий нaукoвo-ocвiтнiй прocтip фaхiвцiв
сТyПeнЮ.[oктop фiлoсoфiТ зa спеuiaльнiстю <БyлiвниЦтвo тa цивiльна iнжeнеpiяl>. якi
вoлo'цiroть неoбхiдвими кoМIтеTеIlтI{ocTями тa нaбyвaroть в пpoцеоi наlBча}Iня пpoгpaМ.
ниx pезyлЬтaтiв .цля зДiйснення caмoотiйнoi нaщoвo-дoслiдницькoi, нayкoBo-
opгaнiзaцiйнoi, педaгoгivвo-opгaнiзaцiйнoi тa прaктиvнoi дiяльнocтi в пpoфесiйнiй
та,/aбo Дoслiдницькo-iннoвaцiйнiй дiяльнocтi (в бyлiвeльнiй гaлyзi та.iaбo y Bиклaдaць.
кiй poбoтi y зaклaда"х вищoi oсвiти).

3 - Хaрaктepистикa oсвiтньo.наyкoвoi прoгpaми
Пpeдметнa oблaсть (гa-
лyзь знань' спeцiaль-
нiсть)

Гaлyзь знaнь 19 кApхiтект1pa тa бy.ЦiвниЦтвo>;
спецiaльнiсть [92 <Булiвниuтвo та цивiльнa iнжeнepiя>

opiснтaцiя oсвiтньoi
пpoгpaMи

oсвiтньo-нayкoвa пpoгpaМa, cпpяМoBaI{a нa aкaдемi.rнy
пiдгoтoвкy нayкoвиx тa нa}кoBo-педaгoгiнних фaхiвцiв.
ocвiтньo-нayкoBa пpoгpaМa спряМoвaнa нa виBче1{ня Ta
дoслiдження aктyzrлЬних aспeктiв спецiшrьнoотi кБyдiвни-
цтвo тa цивiльнa iнженеpiя>, зoкpеМa: булiвельнi кoнcтрy-
кцii, бyдiвлi Ta спopy,ци, oснoви Ta фyндaменти' BеIIтиJUI-
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цiя, ocвiтлeFllrя тa теплoгaзoпocTaчaЕня' вo,цoпocтaчaння'
кaнaлiзaцiя, бyлiвeльнi мaтepiали тa виpoби, теxнoлoгiя тa
opгaнiзaцiя пpoMиcлoвoгo тa цивiльнoгo бyлiвниЦтвa, бy-
дiвeльнa мехaяiкa, мicтoбyдyвaння тa теритopiaльне плa-
нyBaнI{я.
Клroчoвi слoвa: бy.Цiвництвo, бyдiвлi, кoнстpyктивнi сxe.
Ми' prкolrсTpyкцiя, неcуla здaтнiсть, peстaвpaцiя, pеMoIIт,
eкоплyaтaцiя' щiльнa зaбyдoвa, нaпpyжrl{o-Дeфopмовапий
cтaн' cтiйкiсть, жopcткiсть, дефopмaтивнicть, фiльщaцiя'
yщiЛЬнення, зcyв, рeoлoгiя, нeлiнiйнiоть, пoвзyнiсть, pелa-
кcaцiя, пpoeктнi pilпення, opгaнiзaцiйнo-технoлoгiuнi pi-
шення. дестaбiлiз1тoui фaктopи. eнеpгoмiсткiсть. eкoлoгi-
vнicть, мaтеpiалoмicткiсть' тpy'цoМicTкiстЬ, lривaлiсTБ, Ba.
ртiсть, opгaнiзaцiйнi cтpyкrypи, нaдiйнicть, cтaлий poзви-
тoк, нayкoвi дoслiдження, метoдoлoгiя, кoнцепцiя' iннoвa-
цiя.

Oснoвний фокyc oсвiт-
ньo-нayкoвoi пpoгрaМи

ocвiтньo-нaукoвa пpoгрaМa спpяМoвaнa нa aктyaльнi ac-
пекти cпецiaльgocтi I92 <Бyдiвництвo тa цивiльнa iнжe-
нepiя>, пoглиблення фaхoвoгo нayкoвoгo свiтoглядy, зa-
безпечення пiдrp1ття для ПpoBe.цeння нa1тсoвих дocлi
д)кrнЬ' a тaкo)к cтBopенI{я 1т4oв 'цJIя poзBитку пoдальшloi
нayкoвoi тa виклaдaцькoi кap,сpи.

oсoбливoстi пpoгрaми oсoбливiоть oHП пo,:rягaс B IllиpoкoМy спeкщi фopмyвaн-
ня iндивiдyaльних тpaектopiй нaвчaння' зaвдяки зaлyчel{-
ню дo нaвчаlTЬI{oГo пpoцrсy 13 пpoфiльних кaфeдp.
Пpoгpaмa cпpяМoвaнa нa пpoблeмaтикy iннoвaцiйнoгo тa
I{a}кoBo-Метoдoлoгiчнoгo пiдхoдy пpи Пporктyвalrнi бyдi-
вrЛЬниx мaтеpiaлiв, кoнcтpyкцiй, бyДiвель тa спopyд' ik
eлeментiв, iнжeнеpниx меpеж i кoмyнiкaцiй, теxнoлoгii тa
opгaнiзaцii пpoМиcлoвoгo тa цивiльнoгo бyдiвництвa, мic-
тoбyдyвaннi та тepитopiальнoМy плaнyвal{I{i, opгaнiзaцiй-
нo-yпрaвлiнcькoi нaпpавлeнoстi тa фiнaнсoвoi пiдгoтoвки
дJUI ве.цeI{нЯ нayкoвoi дiяльнocтi в ylt{oBaх (в тoмy .lиcлi)
гpaнтових дoслiджень, a Taкoж мeтoдoлoгiннoi нaIIDaвле.
нocтi в цaринi нaбyггя виклaДaцькoi мaйcтеpнoстi y Ъищit
rпкoлi тa пpoфеciйнoi пiдгoтoвки.
4 - Пpидaтнiсть випyскникiв

Дo ПpaцевЛaпIтyBaння Ta подaльшoгo нaвчaння
Пpидaтнiсть дo прaцeв-
лaIптvBaIIня

Bипycкники acпipaнтypи М;uoтЬ пеpспектиBи прaцевлaш-
тyвaння y ЗBo тa нayкoBиx ycTaIIoBaх Укpa:ни i eвpoпи
(мoлoдrпий нayкoвий cпiврoбiтник, нayкoвий спiвpoбiт-
ник, нayкoвий опiврoбiтник-кoнcyльтaнт, BикJIaдaч вищo.
Гo нaвчaJlьIloгo зaклaдy), в opгaнax леpжaвнoi влaди Ta op.
гaнах мicцевогo caМoвpяДyвання тa в opгaнiзaцiяx i пiдп-
pисМствaх бyлiвельноi галyзi УкpaiЪи' згiдпo Haцioнa,rь-
нoго клacифiкaтoрa УкpaТни (Клaсифiкaтop пpoфесiй
Nq64 (Дк 0Q3:2010)'

Пoдaльrпe IlaBчaIIIlя oсoбa, якa зaкiнчилa I{aBчaння зa освiтньo-нayкoBoю пpo.
гp.lмolo тa здoбyлa ocвiтнiй сTyпrЕь Дoктopa фiлoсoфii,
мoжr пpoДoв)I(yвaти oсвiтy нa четверToМy (лoктopa нayк)
piвнi вищoi ocвiти, пiдвищyвaти квалiфiкaцiю тa oтpимy-
вaти дoдaткoвy пiолядиплoмнy ocвiтy' бpaти r{aсTЬ B
ocвiтнiх пpoгpaмaхтa дocлiдницьких Гpaнтax i стипендiяx,
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щo МiотяTЬ дoДaTкoBi oсвiшIi кoМпoненти.
5 - Bиклaдання тa oцiнювaння

BиклaДaння тa наBчaIIня B oнП нaвчaння i виклaдштня пepeдбaveнo: фopмyвaння
гну{ких iндивiдya;lьниx IIaBчzlльних Tparктopiй; шиpoкr
викopисТaння piзнoмaнiтних пeдaгoгiчниx мeтoдiв; втi
лення вiдчлгтя aвтoнoмнocтi y тoгo' хTo I{aвчaстьоя' вo.ц.
нoчac зaбeзпеч}тo.rи йoмy вiдпoвiдний cyпpoвiд i пiдтpи-
мкy з бoкy нayкoBoГo кepiвникa (виклaдa.ia) тa aдмiнicт-
paцii'
Bиклaдaяня пpoвoдиTЬоя y виглядi: лекцiй, пpaктинвих
зaнятЬ. кoнсyЛЬтaцiй з виклaдaчaМи' нayкoBих семiнaрiв,
оa:vroстiйнoi poбoти здoбyвaчa вiдбyвaeтьcя y фopмaтi пr-
дaгoгi.rнoгo пpaктик}ъ,Iy, кoнсyлЬтyвal{ня iз нaукoвим кe.
piвникoм, EayкoBo-пrдaгoгiчнoтo опiльнoтoro iз caмocтiй-
нoю нayкoвo-ЕaвчaлЬнoю pобoтoтo, з МeTolo oпpaЦIoBaIIнЯ
TeopетичI{oГo мaтеpiалy i фopмрaння вмiнь щoдo Bикopи.
стaння знa}IЬ для виpirпення пpaкTичFIиХ зaвдaнь.
Hавчaння мoже вiдбyвaтиcя в piзних фoрмaтaх, як ayди-
тopнe тaк й диcтaнцiйне.

oцiнroвaння Метo'ци тa кpитepii oЦiнroвaння yзгoдженi з peзyльтaтaми
нaвчaння, BIi.цaМи IIaBчaЛьнoi дiяльнoстi тa iндивiдyальнo-
Гo нaвчaльI{oгo плaну poбoти acпipaнтa. Mетoди oцiню-
вaння _ iспити, залiки, пoтoчнi aтестaцii тa пiдсрlкoвa
aтeстaцiя.
Пiдсyмкoвa aтecтaцiя здoбyвauiв вищoi освiти стyПеня .цo-
ктopa фiлocoфii зДiйснroстьcя спецiaлiзовaнoro BчеIloтo pa-
дoro нa пiдcтaвi пyблi.тнoгo зa)<исTy l{ayкoвих .цocяГнеIlЬ y
фopмi дисеpтaцii.

6 - Пpoгpaмнi кoмпетeнтнoстi
Iнтегpaльнa
Кoмпeтeнтнiсть (IК)

IК Здaтнicть прoдyкyвaTи нoвi iдei, poзв,язyвaти кoМплeк-
снi пpoблeми B гaлyзi apхiтектypи тa бyлiвництвa в сфеpi
бyдiвництвa i цивiльнoi iнженepii та,/aбo дoолiдницькo-
iнновaцiйнoi дiяльнoотi, зaсТoсoBувaти мeтoдoлoгiro нay-
кoвo'i тa пeдaгoгiчнoi дiяльнoстi. a тaкo)t пpoвoдиTи Bлac-
нe нayкoве дocлiдження, pезyльтaTи якoгo МaIoTЬ Ira).кoBy
IloBизIlу, теoретичнr тa пpaктичнe знaчrIIня.

Зaгaльнi
кoмпeтeнтнoстi (ЗК)

ЗК01. Здaтнicть дo aбстpaктнoгo Миcлення, aнaлiзy тa си.
нтезy нoвиx Ta кoмплеконих iдей.

ЗК02. Здaтнicть дo caмoстiйнoгo шoшyкy' oбpoбки тa aнa-
лiзy iнфopмaцii з piзних дя(еpел' фopмyлroвaти тa oбrpJтr-
тoByBaти нayкoвi гiпoтeз, Пpoвoдити Ta )TIpaBляти aктya-
льними нayкoвими,цoслi'цженнями iннoвaцiйнoгo хapaк-
теpy.

ЗК03. Здaтнiсть пpaцIoвaти в мiжнapoднoмy кoнтeкотi нaд
iдентифiкaцiеrо aкTyаJIЬI{их нayкoвиx пpoблем, гeЕеpyвaти
новi креативнi iдеТ. зaстoсoвyвати несТaнДаpтнi пiДxoди
до виpiпreння cкJIaдI{их i нeтиповиx зaB.цaI{ь з дoтpиМaн-
ням пpийнятих B IrayкoвoМy cвiтi клtoчoвиx зaсaд пpoфе-
сiйнoi eтики' МopaлЬнo.етичних ноpM тa мiжкyльт1pниx
цiннocтeй.
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ЗК04. Здaтнiсть poзpoбляти iннoвaцiйнi нayкoвi пpoекти
впpoвaДжyBaти iх тa yпpaвляти ними, взaсмoдiяти в кoЛe-
ктивi, виявляти лiдepоькi здiбнoстi пpи викoнaннi, .Цемoп-
cтpyючи гp1ттoвнi знarrня тa poзylrtiння фiлoсoфcькoi мe-
тoдoлoгii нayкoвoгo пiзнaння.

ЗК05. Здaтнiсть пpeзelrтувaти peзуЛЬTaти нayкoвих.цoслiдх<ень,
вести фaхoвy нayкoву бесiдy тa дискycirо iз шиpoкolo наyкoBolo
спiльнoтorо тa гpoмадськiстro, фopмувaти нaуковi тексти в пи-
оьмoвiй фopмi' y тoму vислi iнoземнotо мoвotо, opгaнiзoвyвaти
Ta щoвoдити нaвнальнi зaнятгя, BикopиcToByBaти пpoгpeсивнi
iнфopмaцiйнo-кoмyнiкaцiйнi зacoби.

Фахoвi кoмпетeнтнoстi
спeцiaльнoстi (ФК)

ФК0l'. Здaтнiсть дo cиcTеМI{oгo aнaлiзy cвiтoвoi нaщoвo-
технiчнoi iнфopмaцii, з фopмyлтoвaнням виснoвкiв вiдпo-
вiднo дo цiлeй дocлiДжeння в офеpi бyдiвниЦтвa тa цивi.
лЬнoi ilrх{eнeрii.

ФК02. Здaтпiсть opгaнiзoвyвaти тa yпpaвляти нayкoвo-
пpoфеciйвими видaми дiяльнoотi iз зacтocyвaнняМ iнтeг.
poвal{oгo знaння i poзyМiнI{я iнrпиx сyмiжних iнхtенеpних
диcциплiн, бepyvи нa себе Bi.цпoвiдaЛьнiсть зa pезyльтaти
пpийнятиx pirпeнь.

ФК03. ЗдaтнicтЬ плaнyвaти' пpoBoДити opигiнальнi дoслi-
.фкення' якiоTЬ якиx BiдпoBiдar нaцioнальнoму тa свiтoвo-
мy piвням нayки' cПpяМoвaнi нa пpaктиннy pеалiзaцiro в
гaлyзi бyДiBIrицTвa тa cтвopення фyндaмента,rьних зacaд
дтя сyмiжних гaлyзeй.

ФК04. Здaтнicть пpoвoдити alrа,.liз oб'eктy Дoолiджeння тa
пpедМетнoi oблacтi в сфеpi бyдiвництвa тa цивiльнoi iн.
жeнepii, oцiнтoвaти тa пopiвнтoвaти piзнoмaнiтнi тeopii,
кoццепцii тa пiдxoди з пpeдN4еTI{oi сфеpи нayкoвoгo дocлi-
д)кеннЯ, pобиTи вi.цtloвiДнi Bиснoвки, НaДaBa.IИ пpoпoзицii
тa pекoмендaцii.

ФК05. ЗдaтнicтЬ викopиcтoByвaти сyнаснi MeToди Moдe-
ЛIoBilння Ta пpoгнoзyвaння iз викopистaнням нoвiтнiх
IIpикJIaДних пpoГpan,r' кoмп'roтepних оиcТeМ тa Мepeя('
прoгрaМних пpoдyкTiв пpи ствopеннi нових знaнь' poзpo-
бцi фiзинних, MaТеМaтичI{иx Ta ilrшi Мo.цеЛей, нових бyдi
вельниx мaтеpiaлiв, iнжeнepних сиcтeМ й кoнcтpyкцii,
yдocкoнaлIoвaTи Метoди iх poзpaхyнку' теxнoлoгii iх вигo.
тoвлення i eксплyaтaцii, генepyвaти iдеi щoдo пpaкTичI{о-
гo впpoBaджeнHя нayкoвих peзуЛ Ьтaтiв.

ФК06. ЗдaтнicтЬ МoдеЛIoBaTи i дocлiджyвaти opгaнiзaцiй-
нo-теxнoлoгiчнi пpoцеси в бyлiвниЦтвi з викopистal{няМ
сyчacних прoГpaМI{rx пpoдyктiв тa пpoДyкyвaти iдei щoдo
вIrpoBaДження pезулЬтaтiв нayкoвoгo дoслiджeння в бyдi-
вельнy прaктикy.
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ФК07. ЗдaтнicтЬ Пpoвo.цити eкспepиМентttльнi дocлi
.цx{eння, oбpoбляти й oщимувaти, впpoвaджyвaти iх pе.
зyлЬтaти в пpaктикy виpoбництвa тa B I{aBчaJIьIlий ocвiт.
нiй пpoцеc.

ФК08. Здaтнiсть вoлoдiти I{aBч'lльI{o-Мrтoдичними тa нa-
yкoвo-дoслiдниМи сTaн'цapтaMи в гa;тyзi apхiтектypи тa
бyлiвництвa, вмiти iх зacтocoвyвaти пpи poзpoбцi, пoбy-
дoвi, впpoвaджyвaннi iннoвaцiйниx pirпень.

ФК09. ЗдaтнiсTЬ пpезeнтyвaТи prзyльтaти дoолiджень у
виглядi пyблiкaцii, oфopмлloвaти зzUIBки I{a Bидaчy oхo-
poнI{иx Дoк}a]reнтiв тa oтpимaнI{JI ЕIa),кoвих грaнтiв, oфop.
MлIoвaти aкTи впpoBa.цжeння тa нayкoвi звiти' poзpобляти
нaвчаJIьI{o-Mетoдивнy лiтеpaтypy тa пpезеI{тaцii oовiшriх
кypсiв.

ФК10. Здaтнicть opгaнiзoвyвaти Ta пpoвo,цити нaвчальнi
зaняття зa спецiaльнicтro бyлiвниuтвo тa цивiльнa iнжене-
piя' yдoокoнaлювaти педaгoгiннy мaйcтepнiсть' пpoфеоiй-
нi вмiння мaйбщнix BчeI{иx Ta виклaдaviв, ЗaстocoвyBaTи
iнвoвaцiйнi Mетo,ци нaBчaння i мeтoдики виклaДaння фa-
хoвих диоциплiн.

7 - Прoгpaмнi рe]ультaти наBчarrня
(пP) ПP01. ЗдaтнicтЬ пpoдeМol{cTpyвaти знaI{нЯ тa pозyмiння

фiлoсoфськoi мeтo.цoлoгiТ нaукoBoГo пiзнaння' поихoлoгo-
педaгoгiнних aспeктiв пpофесiйнo-нayкoвoi дiяльнoстi,
влacний нayкoвий cвiтoгляд тa Mop.rлЬнo-кyльтypнi цiннo.
cтi.

ПP02. ЗдaтнicтЬ прoдеМoнстpyвaти глибиннi cиотемнi
знaння i poз1rиiння вiт.пlзнянoгo тa зaрyбiжнoгo нayкoвoгo
лopoбкy тa пpaктичнoГo дoсвiдy, cy.raснoi метoдoлoгiuнo-
мeтoдиvнoi бази пpoведeння нaукoBих лoслiлжень y Цapи-
нi 6vпiптrитттпя

ПP03. BoлoдiнI{я знaI{няМи Ta нaвичкaМи ycнoгo тa пиcь.
мoвoгo cпiлкyвaнЕя .цrpжaBl{orо тa iнoземними мoBzlМи' a
тaкoж з Bикopиcтal{няМ c}п{aсних iнфopмaцiйних тeХI{oлo-
гiй тa засoбiв кoйyнiкацiТ. вкЛючaIочи спeшiальнy теpмi.
нoлoгiro, нeобxiднy для пoвнoгo poзyмiння iнlпoмoввих
I{ayкoBиХ тeкcтiв, прoвrдеIlня лiтеpaтуpнoгo пoшyкy' yс.
нoгo Ta пиcЬМoвoгo пpr.цcTaвлення pезyльтaтiв нaукoвих
дocлiджень, Be.цeння фaхoвoгo нayкoBoгo дiaлoгy, пpauю.
roви в мiяtнapoднoМy кoнтекстi з piзними cтeйкхo;цеpaми
гaтryзi,викopиcтoвyloчи н.lвики мiжocoбиcтiснoi взaсмoдii.

ПP04. ЗдaтнicTь пpoдeмol{cTpyвaTи знaнI{я iз нaщoвоi тa
пpoфеciйнoi пiдгoтoвки для пiдтвepдження piвня кoмпе.
тентнoстi y вибopi метoдiв нayкoвих дoслiджeнЬ. oцiнки ix
нayкoвoi нoвиЗни Ta ПpzlкТичнoгo знaчеHI{я пpи вирiшeннi
спецiaлiзoвaниx зaвдaнЬ в сфеpi бyдiвництвa тa цивiльнoi
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ПP05. Bмiння B'1ЯBIIЯтИ зв,язки мiж сyчaсниМи нa}T(oвиМи
кoнцепцiями в c1ълiжниx пpедмeтних сфepaх' вмiння пr-
pеoцiнrовaти вжe iоrryтoчi знaпня i пpoфеciйнi пpaктики
,цл,I oбrpyнтyвадЕя нoвих теoprтичниx тa ПpaкTичниx pe-
кoмендaцiй .Цля poзв,язyвaння нayкoво-пpaктичIlих зaдaч
в oблaотi TеopетичEиx .цoслi.цжень, зaотоcoвyвaти iх в
сфepi бyдiвництвa тa цивiльнoi iнжeнеpii.

ПP06. Bмiння зaстoсoByвaти yнiвepсальнi нaвички .цoслi.
дникa, ДoсTaтI{i для poзв'язaнI{Я кoМпЛексниx пpoблем y
сфepi бyдiвниuтBa Ta цивiЛьнoi iнженepii тa пoв'язaниx з
неIo .цoслi.цницькo.iннoвaцiйнiй тa|a6o Eayкoвo.
пe'цaгoгiчнiй ДiЯлЬнocтi зa фaхoм Ta пpoдyкyвaння нoвиx
i.цей тa метoдiв, cпpямовaних нa пoкpaщel{ня нayкoвo-
пpaктиvнoi дiяльнoстi в гaлyзi бyлiвниЦтвa тa apхiтект1pи'

ПP07. Знaння тa рoзрtiння теopетичниx зacaд сTBoprI{I{я
нoвиx бy.Цiвельних мaтеpiaлiв, кoнощyкцiй, poзpoблeння
нoвrх теxнoЛoгiй' yдocконалення opгaнiзaцii бyлiвельнo-
MoI{TФIсIих пpoцociв, щo пoв'язaнi зi спopyджeнням' pe-
кoнстpукцiсtо, рeстaвpauiсto. pеМoнтoM бyдiвель. спopyл i
кoмплrкciв, y тoмy vиcлi в oсoбдивих yМoBax.

ПP08. BoлoдiнIlя I{aBичкaN{и тa вмiннями y виpirшeнi нay-
кoвих i ПpaктичI{иx пpoблем зaбезпечення екoлoгiчнoi
бeзпеки в офеpi бyлiвницTBa тa цивiльнoi iнженерii, пiд.
BищeнЕя eконoмiчнoстi тa нa.цiйнoстi фyнкцioнyвaння ap-
xiтектщнo-кoнстpyкTиB1{o-Trxнoлoгiчниx систeм будiвель
тa cпopyд, зaбезпeчeння paцioнaльнoгo BикopистaнI{я
пpиpo.цIrиx pесypciв Ta oxopoни I{aBкoлишI{Ьoгo cepeдo-
вищa.

ПP09. Знaння тa poз1ъ,riння пpинципiв сTвopенtlя i poзвит-
кy ефективних мeтo,цiв рoзpaхyнкy тa eкcпepиМентaлЬниx
дocлiджень спopy.цжeних, вiднoвлeних тa пiдсилениx
кoнcтpyкцiй, Bnaштyвaння iнжeнepних Мrpеж. прorктy-
BaHHЯ .Ia виpoбництвa бyДiвельних мaтеpia:riв, вoлодiти
теoprтич!тo-МeтoдoлoгiчниМи 6aзllcaми пpoeктyвaння й
opгaнiзaцii технoлoгiчниx пpoцесiв, щo нaйбiльrп пoвнo
вpaxoByloть специфiкy впливiв зoвнirшньoго сеpе.цoвищa,
aнтpoпoгeнниx фaктopiв, тoщo.

ПP10. Boлoдiти cуЧaclяИI\l|I iнфopмaцiйними тeхнoлoгiями
для poзpoбки, oргaнiзaцii та упpaвлiння нayкoвиMи пporк-
тaми тalaбo нayкoвиMи дocлiджeннями в офеpi бyлiвницт-
вa тa цивiльнoi iнженеpii, пpезентaцii ix pезyльтaтiв y
пpoфеciйнoмy сepr.цoвищi яеpез сyvaонi фopми нaщoвoi
кoмунiкаlii.

ПP11. flемoнощyвaти сиcтеМний нa1кoвий свiтoгляд тa
iлoсoфоькo-кyльTyplrий кp}тoзip. який включaе



Ile кpиTичI{e MисЛeння' пpoфeciйнy eтикy, aкaдeМiчнy .цo-
бpoueонiсть, пoвaгy дo piзнoмaвiтнoстi тa мyльтикyльтyp-
нoстi в пoeднaннi з вoлoдiнняМ ПepедoBиМи МeTo.цикaп{и
виклa.цaнI{я y вищiй пiкoлi i пoстiйниМ ca]\{oBдocкoнaЛrн-
ням пpoфeсiйнoгo тa нayкoвoгo piвня.

ПP12. Здaтнiсть дo безпеpеpвнoгo оardopoзBиткy тa caМo.
вДocкoн.lлення, ефективнoi caмoстiйнoi пpaцi, вМiнEя
oTpиМyвaти бaжaний peзyльтaT в yМoвах oбмеженoгo uacy
3 aкцoнтoМ нa пpoфеоiйнy сyмлiннicть i з дoтpимaнням
еTичI{их мipкyвaнь, 1ъ,riння тa нaBички пpoвoдити мoнiтo-
pинг рoбiт тa вчacнo BI{ocиTи коpективи в плaн poбiт зa
пpoeкToМ в сфepi бyлiвництвa тa цивiльнoi iнженepii.

ПP13.Здiйснтoвaти yспilлнy iннoвaцiйнy Eayкoвo-
тexнivнy дiяльнiсть y coцiальнo-opiснтoвaнoму оyспiльст-
вi нa ocттoвi мiжoоoбиотiониx взaeмoвiднoоиI{ дJUI мaкси-
М.lЛЬнoГo оaМoвиpФкеI{ня нa oснoвi теpпимoстi, поихoJIo-
гiннoТ сyмiснoстi тa eтики пoвeдiнки.

ПP14' !емoнстpyBaTи вМiEIrя caмoстiйнo cтaвити Ta
pозв'язyвaти opгaнiзацiйнo-yrpaвлiнcькi зaвдaння нa oc.
нoвi дoщимaння зaкoнoдaвчoi бази, пpинципiв дoбpovеc-
нoстi тa вiдпoвiдальнoстi зa ycпirпний кiнцeвий ocoбиcтий
тa кoмaндний резyльтaт нa ocнoвi cy.raонoi теopii i пpaк-
тики opгaнiзaцii тa yпpaвлiння фyнкцioнyвaнняМ Eayкoвo-
пpoфeоiйних видiв дiяльнoотi в cфepi бy.ЦiвниЦтвa тa цивi.
льнoi iнженеpii.

ПP15. Здaтнiсть фoрмyлювaти влaонi aвтoрськi виснoвки,
пpoпoзицii тa pекoмендaцii нa oснoвi aна,тiзy лiтерaтypниx
дя{еpел' пaтенпiих'цoолl.ця(eнЬ' Пoвнoгo циклy теopеTич-
ниx i екcпеpимеEтaJIЬних дoслiджeнь. пpoBедених зa cy-
чacниМи меToдикaМи.

8 _ Peсypсне зaбeзпечeння pеaлiзaцii прoграми
Кaдpoвe зaбезпeяeння BиклaДaчi тa фaxiвцi з вiдпoвiдниx га,тyзей нayки' щo Мa.

toть вiДпoвiднi вчrнi звaнrrя тa нayкoвi ступенi, МaIoTь дo-
овiд викopистaння cучacl{иx iнфopмaцiйниx pеcypciв y нa-
yкoвo-пелaгoгivнiй дiяльностi.
Зaлуlення виклaдauiв, якi вoлo.цiroть iнoземнoтo (aнглiй-
ськoro) мoвoтo нa piвнi 82 тa вище (пiдтвеpдженo вiдпoвi
дними сеpтифiкaTalцИ .ra диплoМaМи пpo oовiry)' Пеpeдбa-
ченo мexaнiзм зaлу{rння дo читaIIня лeкцiй фaхiвцями
зaкopдoнниx зaклaдiв вищoi oсвiти.

Maтерiaльнo-теxнiчнe
зaбeзпeчeння

Кiлькicнi пoкaзники мaтеpiальнo-технiчнoгo зaбeзпeчeн-
ня вiдпoвiДarоть Лiцензiйним yМoвaм впpoвaдженвя oсвi-
тн ьoТ дiяльнoстi зaклaдiв oсвiти.
Пеpcoнaльнi кoмп'тoтepи' oб,e.цнaнi в лoкальнi меpeжi з
BихoдoМ в Intemet; Кoмп'roтеpи oснaщенi cyчaсI{иMи
пpoгpaМнo-Метo.цичI{иМи кoМпЛекcaМи: МS office 365'
AutoCAD 2017, ArchiCAD 17, ArchiCAD ID, 2017
Autodеsk, NavisWorks 2019 Autodеsk, Autodеsk Rеvit 2019
AutoACD 2020 Autodеsk, NavisWorks 2020 Autodеsk
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,ArсhiCAD 22,21', 20 Ru, Allplan Admin, АrchiCAD 23
Ru_Ukr, АrchiCAD 24 Ru-Еng, Allplan, Лipa.CAПP, Liтa,
МIDAS GTSNХ.
B нaвчaннi тa дoолiджеrтнi викopиcтoвyloтьcя МyльтиMе.
дiйнi кaбiнети, лiнгaфoннi, е вiльний ,цoоTyII ,цo меpежi вa
всiй теpитopii yнiвepситетy, зoкpемa B чиTaJIЬниx зaлaх,
лaбopaторiях, дocTуп дo нayкoBo-МrTpичниx бaз тa pефе-
paтивнoi бaзи дaних SCOPUS тa WoS .

Iнфopмацiйнe тa
IIaBчaльнo-МeТo,цичнe
зaбeзпечeння

oбcяг, cклaД тa якicть iнфopмaцiйнoгo тa IIaBчaЛЬнo.
МeTo.цичнoГo зaбезпечення пoвтlicттo вiдпoвiдшoтьЛiце.
нзiйним }ъloвaМ впрoвaдження oовiтньoi,цiяльнocтi зaкIa-
дiв ocвiти.
Haв'raльнi, нaз.laльнo.метoдиuнi Тa бiблioтeчrro-
iнфopмauiйнi pесypои yнiвepcитетy зaбезпенyroть нaвнa.
льний пpoцec i гapaнтyroть мoжливiоть якiснoгo oсBoсIlI{я
acпipaнтoм ocвiтньoi пpoгрaми.
Бiбдioтекa ylriBrрcитrTy вi.цпoвiдaс виМoгaМ Пoлoженпя
пpо бiблioтекy вищoгo нaвчaльнoГo зaкдaДy III_IV piвня
aкpедитaцii, зaтBepджel{oГo нaкaзоМ МoнУ вiд
6,08.200 4 p., Nэ 64 1 . (http :/ilibraтy.knuba.edu.ua)
Bикopиcтoвyrтьоя вipтyaльнe нaвчaЛьI{r cеpедoвищr _

ocвiтнiйcaйтКHУБA @'
дe poзмiщeнi aвтopськi poзpoбки нaщoвo-педaгoгi.rних
пpaцiвникiв yнiвеpcитетy.
9 - Aкaдeмiчнa мoбiльнiсть

Haцioнaльнa кpe.цитIla
мобiльнiсть

Пoлoженням 1'ъiвеpcитетy пеpедбauенa Мo)кJlивicть нaцi-
oнaльнoi кpедитнoi MoбiЛЬнocтi нa ocнoвi вi.цпoвiдних
гpaнтiв тa угoд. loлyскaстЬся пеpезapaxрaння кpeдитiв.
oTpиMaних y iнrпиx зaклaдaх oсвiти Укpaiни y вiдпoвiднo-
cтi дo дiroчих в кнУБА Пoлoжень.

Miжпapo.цнa крe,циTrra
Moбiльнiсть

Згiднo з Пoлoжeнням yнiвеpcитеry oHП пepедбavar Moж-
ливicть мiжнaрo.щ{oi кpе.цитнoi мoбiльноcтi.
Ha ocнoвi двocтopoннix дoгoвopiв КнУБA пpo мiжнapoд-
нy cпiвпрaцro з зaкopдoнIlиMи aкaдeмiнними тa нayкoBиМи
зaклa.цaМи, щo пеpеДбaчaroть aкaдeмivнy мoбiльнicть,
стBopююTЬ yMoBи щoдo oпyбЛiкyBaння резyльтaтiв дoслi-
джeння y Мi)кнapoдниx фaхoвих жypна}лaХ' виcryпи нa мi.
}кI{apo.цциx кoнфеpенцiяx, семiнapax Toщo: УIriBrpсиTrT
IтрикJia,цниx rтayк JADЕ (ФPH); Ciлeзоький технoЛoгiщ{ий
yнiвеpcитeт (Пoльшa); Унiверситет y Бeльcькo.Бялoм
(Пoльщa); Крaкiвcький теxнoлoгiчний yнiвepситет iм' Ta-
дeyrпa Кocцюшrкa (ПoЛьщa); Лroблiнський вi,цдiл Пoльсь.
кoi aкaдемii нaук (Пoльщa); Зеленoгyроький yнiвеpситет
(Пoльщa); Бiлоcтoцький технiчний 1тriвеpситет (Пoльщa);
Унiвepcитет пpирo,цничих нayк y любfiцi (Пoльщa); Bap-
ненcький Унiвеpcитет (Бoлгapiя); Пoлiтeхнiкa Гyapдa
(Пopтyгaлiя); I-{eнтpaльнoевpoпейcький yнiвepситeт м.
Cка,тиця (Cлoвau.rинa); Унiвеpситет Кaн Hижня Hopман.
дiя (Фpaнцiя); Чеcький TeхI{iчний yнiвеpcитет y Пpaзi
(Чехiя); Привaтний yнiвepcитет м. Пyкaльпи (Пеpy);
AДAMAс ylriBеpcитеT Iндii (Iндiя); Aзеpбaйджaнський
унiвеpcитeт бyдiвництвa i бy,пiвниuтвa (Aзеpбaйджaя);
.Цaтrгaрiнский дepжaний yнiвеpcитет (Pеопyблiкa Taджи-
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киcтaн); Киpгизький деpжaвний 1тriвepситeт бyдiвництвa,
тpal{cпopTa тa apхiтeкrypи (Киpгизькa Pecпyблiкa); Hамa.
гaнcький iнжeнеpнo бyлiвельний iнcтитщ (Pecпyблiкa
Узбeкистaн); Tarпкентський iнcтитут ipигaцii i мелiopaцii
(Pеcпyблiкa Узбекиcтaн); тoщo.

Hдвчaння illoзeмних зло-
бvвдчiв випroi oсвiти

Haвча"тlня iнoземних здoбувaviв вищoi ocвiти пpoвoдить-
сЯ нa зaгaлЬних },]\4oвax з дoДaткoBolo MoBlIoIo пiдгoтo-
вкoю.

П кoМпoнент oсB1TIIьo- oBol
Кoд

циоциплiни
Кoмпoнeнти oсвiтньoТ ПpoгpaМи

(нaвvaльнi дисциплiни, пpaктики, ква;riфiкaцiйнa
ooбoтa)

Кiлькiоть
щpедитiB

Фopмa
пiдсyMк.
кoнтpoлю

1 2 3 4
oбoв'язкoвi кoмпoнeнти OIIП

oк.01 Iнoземнa мoвa 6 Iспит
oк.02 Фiлoсoфiя нaуки, технiки Ta apxiTекТYpи Iспит
oк.0з AкaдeмivнaдoбpoЧeснiсTь тa

aкaдeмivне писЬMo
{  t l Зaлiк

oк.04 opгaнiзaцiя нayкoвoi .цiяльнoстi тa
iнфopмaцiйнi тexнoлoгii

10 Зa.пiк

oк'05 Фiнaнcyвaння нayкoBиx,цocЛi.цжень, гpaнтo-
Ba дiяльнiсTь

Зaлiк

oк.06 Mетoдикa Bиклa.цaння У BиЦiй шкoлi ?n Зaлiк
oк.07 Cпецiальний кypс зa нayкoBoю опrцiaльнiстrо:

<Бу.Цiвництвo тa Цивiл ьнa iнженеpiяl>

' 7 5 Icпит

oк.08 Пeдaгoгi-rнa пpaкTикa 15 Зaпiк
}aгaльний oбсяг oбoвlязкoBих кoМпoнeнт: 45

Bибipкoвi кoMпolreнти oHП
(аcnipанm oбupаe duсцuплiнu cулlаpнuJ|| oбcяеoм 1 5 кpеdumiв)

Bк .{иcциплiни вибipкoвoi кoмпoненти 15 Залiк
}aгaльний oбсяг вибipкoвих кoMtloнент: 15
}AгAЛЬниЙ oБсяГ oсBITIIЬo-I{AyкoBoI ПPOгPAМи б0

2. Пеpeлiк кoll{пoнeнт oсвiтньo-нayкoвoi пpoгpaми зi спeцiaльнoсTi
192 <БyдiвництBo тa циBiлЬнa iнrкeнepiя>> тa ii пoслiдoBнiсть

Здoбyвau Bищoi oсBiти пo TpeTьoМy oсвiтньo-нayкoвoмy
piвнrо сaмoстiйнo oбиpaс диcциплiни Bибipкoвoi кoМпoнеIlTи Ila oсBiTltЬoМy

caйтi КHУБA ors2.lmuba'edu.ua
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2.2. Cтpyкrypнo-лoгivнa схемa oсвiтньo-нayкoвoi прoграМи
пiДгoтoвки здобyвaяiв вищоi oсвiти Ira Tpетьoмy oсвiтньo-нayкoвoмy

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

У стpyктypнo-лoгiчнiй cxемi ocвiтньo-нaщoвoi пpoгpaми cпeцiaльноcтi 1 92 <Бyдiвни-
цтвo тa цивiльнa iпженepiя> пiдгoтoвки Доктoрa фiлocофii викopиcтaнi нaсцтlтri пoзнaчення,
цифpaми вказaнo:

_ в дy)I{кaХ. кiлькiсть I{аBчaЛЬниХ кpедитiв'

ill,!фlr
llаз3а Lolr[.!.Y$| (oбс'!

.*ЧжП-Ч

с

Ъ

ф]:lосnфi' ]lliYк]t, то\пiкll,rа
3рr i]ехtvРr l  i4.5 l

o}i с.1
0lrП!]i1зl,liЯ Ji1t}'кC!'oi,.iяjol}.].Тj
lа xlфopit:lцiiiIli tфr0nсrii.].0)

ок,0s
Фxril]lс\ijlrllя |i.уx1Jlj}l-j( ;l(!li

]r,,iсlll' ryан\lm n|я:lt'lll.fi' (з.0]

{]к,07
спспiil'ьrrиii IiуРс.rr

ilа\:к)l]otо сl jеlott.ll.lll..il,r'

.il]l',:lillill,ttltвс. тil lrtвiшlr;l

]ll'iсIJсрr,' (7.5)

0к,0i.
Oк i] '
0t.01.
0]i сj.
0]( 0-t,
oli n6

П[;Ц
t t-

llПП
lilll
l,ll-lll
llllll
L_]L]L]
ППП

I'lL_tu
Iщщ
Пr;i
t * l
| : 1 г---------.]
| 
--l l"'*'' l

ПrЦ
l i l -
l :  lГ--- l
L--l I "'*.' I
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3. Фopмa aтестaцii здoбyвa.riв вищoi oсвiти

Aтеcтaцiя випyскникiв ocвiтньo-нayкoвoi пpoгpaми опецia'тьнocтi 192 <Бyлiвництвo тa
цивiльнa iнженepiя> пpoвoдиTьcя y фopмi зaxиcTy диcrpтaцiйнoi poбoти дoктopa фiлocoфii тa
зaвеpшyrТЬся видaчolo дoк}.]\4ol{тy який зacвiдчyе пpисyдх(el{юI отупeня дoктopa фiлоcoфii.
.{иплoм дoктopa фiлocoфii BИДaeTЪcЯ кнУБA пicля зaтвep.Цxення aтeстaцiйнoю кoлeгiсro
MoH УкpaiЪи piшення paли.

oбoв'язкoвoro yпloBolo ДoПyскy дo зaxистy с yспirпнe викoнal{ня acпipaнтoм йoго iнди.
вiдyальнoгo нaBчaльIloгo плaпy'

,{исepтaцiя нa здoбyття cт}4IeнJI дoктopa фiлoсoфii е caмoстiйним poзгopнрим дoслi
.ця(eI{ня]!{' щo пpoпolrye poзв'язaння aктyальIroГo нayкoвoгo зaвдaння в певнiй гaлyзi знaяь aбo
нa межi кiлькoх галyзей, рeзyльтaTи якoгo cтaI{oBJU{Tь opигiнaльний BIIecoк y c1ълy знaнь вiд-
пoвiднoi галyзi (гaлyзeй) тa oприJIIoД{енi y вiдпoвiдниx публiкaцiяx.

Bимoги щoдo пpoЦед}ри тa ocoбливих }ъ{oB пpoBeдeння пyблi.пroгo зaХиcтy визнaчa-
roтьcя КMУ.
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4. Maтpиця вiдпoвiднoстi пpoгpaмних кoп{пeтeнтнoсTeй кoмпoнeнтaм
iтньo.нavкoвoi пnoгnaми <<Бvлiвниптвo тa пивiльнa iнлсенeоioсBlтIlьo.нa BOt (-Б IIицтBo тa lльнa е

oк.01 oк,02 oк.03 oк.04 oк.05 oк.06 oк.07 oк.08
Iк a a a a a a a a

зк01 a a a a a

зк02 a a a a a a

зк03 a О a a О

3к04 a a a a a a

зк05 a a a a a a a

Фк01 a a a a

Фк02 a a a a

Фк03 a a a

Фк04 a a a a

Фк05 a a a

ФIt06 a a a

Фк07 a О a a

Фк08 a a a

Фк09 a a a a a a

Фк10 a a a a



5. Maтpиця зaбезпeчeппя пpoгрaMIIих peзyльтaтiв
нaвчaння (ПP) вiдпoвiдIlиM кoIl{пoнrIITaм

oсвiтньo-rrayкoвoi пpoгpами <Бyдiвництвo тa цивiльнa iнясенеpiя>>

oк.01 oк.02 oк.03 oк'04 oк.05 oк.0б oк.07 oк'08
ПP01 a a a

IIP02 a a a a a a

ПP03 a a a a

IIPO4 a a a a

ПP05 a a a a

TIPO6 a a a a

ПP07 a a a

IIP()s a a

ПP09 a a

ПP10 a a a

ПP11 a a a a

IIP12 a a a

IIPl3 a О a a a

пP14 a a a

ПPl5 a a a a a
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б. .(oкyмeнти, щo пiдтвep.ц2l(yк)ть oсBoсння oсвiтньo.нayкoвoi пpoгpaми
пiдгoтoвки Дoктopiв фiлoсoфii

oсoбaм, якi пoвнiотro викoIl€lJIи виМoги oсвiтньo-нayкoвoi пpoгpaми пiд uaс
нaвчaнIrl в aспipaнrypi кI{yБA ви,цaетьcя aкaдeмirпra дoвiдкa пpo ii викoнaЕня.

oсoбarrлo якi пoвцiстro BикoЕaли BиМoги oсвiтньo-нayкoвoi пpoгpaми i
yспiшro зaxистиJIи ,циcePTaцiю y опeцiaлiзoвaнiй вчeнiй paдi, видaеться диплoм
дoктopa фiлoсoфii, щo зaсвiдтyе фисyдlкення вiдпoвiднoгo цayкoвoгo оTytIеI*o.
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зaTв. нaказoМ Miнiстеpствa oовiти i нayки вiд 01 vepвня 2017 p, Ns600 зi змiнaми
вiд 21 гpyдня 20|7p. Nэ1648. URL: hщs://mon.gov.ua/storagе/app/mеdia/vishсha-
osvita/rеkomеndatsii-1 648.pdf (дaтa звеpнення: 08. 12.20 1 8).

5. Haцioнaльний клaоифiкaтop УкpaiЪи: <Клaоифiкaтop пpoфесiй>
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htipJ /zakon4.rada.gov.ua./lawsl show 1266-201 5-п (лaтa зBеpIlення: 08. 1 2.20 1 8).

8. Пopядoк пiдгoтoвки здoбyBaчiв вищoi oсвiти сTyпеня Дoктopa фiлoсoфii
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oсвiтньo-нayкoвa пpoгpaп{а пi.цгoтoвки дoктopiв фiлoсoфii iз
спецiaльнoстi 192 <БyлiвництBo тa цивiльнa iнясенepiя>> склaденa згiднo
пoстаIIoBи Кaбiнery Miнiстpiв Укpaiни пpo Пopядoк пi.цгoтoвки з.цoбyвaчiв
сTyпеня Дoктopa фiлoсoфi.i Ta Дoктopa нayк y Bищих нaBчaльних зaкЛa.цax
(нayкoвиx yстaнoвax) J\Ъ261 вiд 2з.0з.20|6 P., нaцioнaльнoi paмки
квaлiфiкaцiй' кoмплектy llаBчaльнo-метoдичниx мaтеpiaлiв спецiaльнoстi
192 <<БyлiвництBo тa цивiльнa iнлсенepiя>>.
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