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1. Haвчaльнo-МeтoДичнa paдa КIrУБA
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ПЕPE.IlMoBA
1. PoЗPoБJIЕHo:
poбouoтo гpyпoro КиiЪcькoгo нaцioна,тьнoгo yнiвеpcитeтy бy.Цiвництвa i apxiтектypи

BHЕCЕHO:
КиiЪським нaцioна,тьним унiвepcитетoм бу.Цiвниuтвa i apxiтeктypи

2. PoЗPoБHИКИ oCBITHЬo-нAУкoBoi ПPOГPAМИ:
Бiлпк Сeргiй IвaнoвПч' дoкTop теxнiнних нaук, пpoфeоop, зaвiдувaн кaфедpи мeта''Ieвих тa

д"p"u'"'й *o""'pyкцiй Киiвcький нaцioнальний yнiвeрситет бу,пiвниruвa i apхiтекrypи;

БoйкoIгopIlеTpoBич-гаpaнтосвiтньo-нaукoвoiпpoгpапrи,дoктopтехнiннихнayк,пpoфеcop,
зaвiдувau 

- 
кaфедpи oснoв i фундaмeнтiв ifuiЪcький нaцioнальний унiвepоитeт бy.Цiвниuтвa i

apхlтeКтypи;
Bopoнa.fopiи Boлoдпмиpoвин, кaндидaT теxнiчних нayк' .цoценT' пpoфeоop кaфедpи бyдiBельнoi

м"'.aнin., К"iЪський нaцioнальний yнiвepситет бy.Цiвництвa i aрхiтeктypиl
Гoц Boлoдимпp Iванoви.r, дoйp тex"i"''иx нaук' прoфесop, зaвi.Цyвaн кaфедpи теxнoлoгii

бyoi"","',* *o*,cтpyкцiй тa виpoбiв, Ки.iвський нaцioнальний yнiвеpcитeт бy'ЦiвниЦтвa i apxiтeкrypи;

дo".-ю* Bо,oi"*"p Боpпсoви.r, дoкTоp тexнlчниx нayк, пpoфеcoр зaвi.Цyвa.r кaфедpи

тeплoгllзoПocтaЧaння t вeнтиляцiТ, Киiвський нaцioнaльний унiвеpоитет 6y.ЦiвниЦтвa i aрxiтектри;

ftlпляк Oленa Biтaлilвнa, кандидaТ технiчних наyк. .цoце}|l! лouент кафелpи вoдoпoсТачання Та

в6дoвiдвeдення, Киiвський нaцioнальний yнiвеpситет бy,цiвницTва i apxiтектуpиl

'Цьoмiн Миколa Мефoдiйовин, дoктop теxнlчниx нaук, зaвiдувaн кaфeдpи мiськoго буаiвниЦтвa,

Ки.iЪcький нaцioнальний yнiвеpcитeт бу.п'iвниЦтвa i аpхiтeкrypи;
йуpuu""*,.; Oлeксaндp {митpoвиu, кaндидaт тeхнiчниx нayк' 'цoцeнт' зaвiдувav кaфeдpи

зaлiзoбетoнниx тa кaм.яних кoнcтpyкцiй; 
пpoфecop,Iвднченкo Гpигopiй Mиxaйлoвшч - кеpiвник poбouoi гpyпи' дoкTop теxнlчних нayк'

n!o6""op nuф"аpй бу'пiвeльнoi мехaнiки, КиiЪcький нaцioнaльний yнiвеpситет бyлiвниlтвa i

аpхlтекrypи;
tio""'*o, Biктop CepгiйoBич' кaндидaТ теxнiчниx нayк' доцrIrT, дoцент кaфедpи геoтеxнlки'

КиiЪоький нaцioнальний унiвеpcитeт бy'цiвництвa i apхiтекrypи;
Oсипoв oлeксaшдp Фeдopoви.r' дoктop TeхнlчHиx нaук, пpoфecoр, пpoфеcop кaфeдpи булiвeльнlтх

тeхнoлoгiй' КиiЪський нaцioнальний yнiвepситет будiвництва i apxiтeктуpи;
Пpиймaк Oлeксaндp Biктoрови.r, ,Цoктop тeхнiнниx нayк' пpoфесop, зaвiдyвau кaфeдpи

тйoтеxнiки; КиiЪський нaцioнaльний yнiвеpcитeт бу.пiвництвa i apxiтекrypи;
Пу-*up"ou" Кaтepинa Кoстянтпнiвпa, дoктop технiнних нaук' пpoфесop., зaвiдувau кaфeдpи

бyлiueлiн,x мa'"piaлiв, Киiвоький нaцioнальний yнiвеpcитет бy.Цiвництвa i apxiтекrypи;

Pyнoвa Paita 6елopiuнa. лot<тоp тeхнiнних нayк. пpoфесop. пpoфесop кафeдpи теxнолoгiТ

б!лiвельниx кон.'pynцiи i виpoбiв, Кйiвський нaцioнa.пьний yнiвеpоитет бy.ЦiвниЦтвa i apхiтeкrypи:

Tyгaй Oлексiй Aнaтoльoвич, ,Дoктop тexнivних наук, пpoфесop. зaвiлувal кафeлpи opгaнiзauiТ та

yпpaвлiння бyлiвництвoм, Киiвський нaцioнальний унiвеpcитет будiвництвa i apxiтeкrypи;

kоpyкп; вiктop Пeтрoвия, дoктop тexнiнниx нaук, пpoфесop' зaвiдувaн кaфелpи вoдoпocтaЧaння тa

вoдъвiдBеденHя, Киiвоький нaцioнa.льний yнiвеpcитeт бу.пiвниuтвa i apхiтeкrypи.

Bl{ЕCЕнo зMIнИ

У зв'язкy з нaбрaнняМ чиI{нocтi 28.09,2o]r.7 Зaкoнy Укpaiни (Пpo oсвiTy) IIa зaciдaннi

Bченoi paДи кHУБA 23 шoтoгo 2018 p., пpoToкoл N9 10'

Голoвa Bueнoi pa.ци' prкTop П.М. Кyлiкoв



3. IнФOPMAI.цЯ ПPo ЗOBIIIIIIHЕ PЕIЕHЗУBAHrUI:

PеЦeнзeнти:
,Цyдypич Bacиль

''ХК Киiвмicькбyл'';
Tимorпeнкo Cеpгiй Aнaтoлiйoвич _ кая.ци,цaт тexнiчних Еayк' зacлyжrний бyДiвельник

Укparяи, Biце.пpeзидент Кopпopauii к,{Бк-жиTЛoБУД).

I{я ocвiтньo-нayкoBa пpoгpaмa нe Мo){{e бути пoвнicтro чи чaсткoBo вiдтвopeний,

тиpaжoвaний тa poзпoBcloдхrЕий бeз дoзвorry Мiнicтepcтвa ocвiти i нayки УкpaiЪи.

ф oсвiтньo-нa}кoвa пpoгpaмa дiс тимчaсoвo дo зaтвep,цх(ellня ГaJlyзевoгo отal{дapтy пo

cпецiaльтrocтi 192 кБyлiвниuтвo тa Цивiльнa iнжeнepiя>.
ocвiтньo-нayкoвa пpoГpaМa пiдгoтoвки доктopiв фiлocoфii скJIaдrI{a згiднo лoстaнoви

Кaбiнery Мiнiсщiв Укpaiшrи пpo Пopялoк пiдгoтoвки здoбyвauiв cтyпеня дoктopa фiлoсoфii тa

дoктopa нa}к y Bищиx *,*"-u,,иi зaшIaдiж (нayкoвиx ycтaнoвax) Ns261 вiд 2з.0З,201,6 p.'

u'""."'* змiн вiд 28.og,20:r.| p. дo Зaкoнy Ущaiн1 <Пpo oсвф>, нaЦioна;rьнo.i paмки

квшriфiкацiй, кoМпЛектy нaвчaJIь1{o.I{еTодиvниx мaтepiaлiв опеЦiа.ltьнocтi 192 <Бyлiвllиuтвo

тa цивiльrra irrженepiя>.

Mиxaйлoвич _ кaнди,цaт гroгpaфivниx нa1к, вiцe.пpезидeнт ПpAT



BсTУП

oсвiтньo-rraщoвa пpoгpaМa <Бyдiвництвo тa цивiльнa iнженepiя> Bикopистoвyеться
пiд чaс:

- aкpедитaцii oсвiтньo-нayкoвoi пpoгpaми;
_ скJIaдaння EaBчaльниx плaнiв тa poбovих нaзvaльниx плaнiв;
- фopмyваяня poбouих пpoгpaМ нaвч.lльних дисциплiн, пpilктик, iндивi.цyaльниx зa.

вдalrь;
- фopпryвапня iндивiдyальних нaвчальниx плaнiв здoбyвa.riв вищoi ocвiти;
- poзpoблeння зaсoбiв дiaгнocтики якocтi вищoi oсвiти;
_ aтеcтaцii з.цoбyвaviв вищoi oсвiти;
_ зoвнitпньoгo кoIlTрoЛIo якocтi пiдгoтoвки фaхiвuiв cтyпеIш дoктop фiлoсoфii.
Кopиcтувaнi oсвiтньoi пpoгpaми:
_ злoбрaнi вищoi oсвiти. якi нaвчaroться в yнiвepситeтi;
_ нa}кoвo-пе.цaгoгi.rнi пpaЦiвники, якi здiйcнroroть пiдгoтoвкy фaxiвцiв зa cпeцiальнi-

cтto 192 кБy,ЦiвниЦтвo тa цивiльнa iнженeрiя>;
_ пpeдI{етнa кoмiоiя зi cпeцiальrrocтi 192 <Бyдiвниuтвo тa цивiльнa iнженepiя>;
_ пpиймaльнa кoмiсiя уъiвеpситетil
- вiддiл ,ДoКтopaнт)ри тa aспipaнтуpи.
Bикoнaння oсвiтнъo-нayковoi пpoгpaми кБyДiвниЦтвo тa Цивiльнa iнженеpiя> пorши-

ploeтЬся нa yсi пiдpoздiли КHУБA, якi беp1ть уmсть y пiдгoтoвцi фaхiвцiв cт}тeня Дoктop
фiлocoфii зa cпeцiа;rьнiстro 192 <Бyдiвництвo тa цивiльrra iнжeнepiя>.



1. Пpoфiль oсвiтньoi.-наyкoвoi пpoгрaMи
зi спецiaльнo етi |92 <<Бyдiвництвo тa цивiльнa iнясенеpiя>>

1 - Зaгальцa iнфopмaцiя
Пoвнa нaзвa зaкЛaДy
вищоi oсвiти Ta сTpyктy-
pнoгo пiдpoздiлy

КиiЪський нaцioнальний 1тriвеpcитет
бyлiвництвa i apхiтектypи
Бyлiвeльний фaкyльтет, бy.Цiвельнo-технoлoгivний фaкy-
льтeт, фaкyльтет iнженеpних cистrМ тa rкoлoгii, фaкyльтет
ypбадicтики Ta прocтopoвoгo плaнyвaння

Cтyпiнь вищoi oсвiти тa
нaзвa квалiфiкaцii мо-
воro oригiнaлy

Cтyпiнь вищoi oсвiти: тpeтiй
Квaлiфiкaцiя: дoктop фiлoоoфii

oфiцiйнa нaзвa oсвiтньo-
нayковoi прoгpaми

ocвiтньo-нaутсoBa пpoГpaMa: Бyдiвництвo тa цивiльнa
iнrкенepiя

Tип диплoмy тa oбсяг
oсвiтньoi прoгpами

Tип дипломy - oдиниvний
oбсяг: 60 крeдитiв eКTC
Tеpмiн нaвнaння: 4 рoки

Hаявнiсть aкpедитaцii
Idикл/piвень HPКУкpaiни_8piвень;

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

Пepедyмoви Haявнicть ocвiтньoгo cTyпеI{я мaгicтpa (oКP cпецiaлicтa)
зa cпецiальнiстro. Умoви встyIIy BизIIaчaютьоя <Пpaвилa.пли
лpийoмy .Цo acпipaнтypи i дoктopaнтуpи КиТвськoгo нaцio-
нaлЬнoгo yяiверситетy бy.Цiввицтвa i apxiтекrypи>, якi зa-
твеpдrкенi Bченoro Paдoro i € aктyaлЬниМи нa piк встщy нa
IIaBчaння.

Moвa виклаДaння укpaiЪоькa
Tepмiц Дii пpoгрaми дo нaстyпнoi aкpедитaцii oHП
Iнтеpнeт-aдpeсa пoстiй-
нoгo poзмiщeння oписy
освiтньoi пpoгрaми

www.kлuba.еdu.ua

2 - Метa oсвiтньoi пpoгpами
Mетoю oHП e зaбезпeчeння пiдгoтoвки виоoкoквaлiфiкoвaниХ, коI{кyprнтoопpo.

Мo)кI{их' iнтегpoвaнrx y евpoпейcький тa свiтoвий нayкoвo.oсвiтнiй пpoотip фaхiвцiв
cTyпенlo loктop фiлoоoфii зa спецiальнiсTlo бyдiвницTвa тa цивiльнoi iнжeнеpii, якi вo-
лoдiтоть неoбхi.цними кoМпeTет{тнocTями тa нaбyвaloть в прoцесi нaвчaнItя пpoгpaМних
pезyльтaтiв ,ц,rя здiйcнeння оaмoстiйнoi нayкoвo-.цоcЛiдницькoi, нayкoвo.opгaнiзaцiйнoi,
пeдaгoгiннo.opгaнiзaцiйнoi тa пpaкти.ттoi дiяльнoстi в пpoфeсiйнiй тa,/aбo Дoслiдницькo-
iннoвaцiйнiй дiяльнoстi (в бyлiвeльнiй гшryзi тa,/aбo y виклaдaцькiй poбoтi y зaклaдaх
виrпoi ocвiти).

3 - Хаpaктеpистика oсвiтньo-нaYкoвoi пpoгpaми
Пpедметнa oблaсть (гa-
Лy3ь зIIань' спeцiaль-
нiсть)

Гaлyзь знaнь 19 <Apхiтектypa тa бyдiвниЦтвo>;
спeцiальнiсть l92 кБyлiвниuтвo тa цивiльнa iнженеpiя>

opiентaцiя oсвiтньoi
прoгpдMl{

ocвiтньo-нayкoвa' опряМoвaнa нa aкaдемiuнy пiдгoтoвкy
нa}кoBиХ та нa}кoвo-пeдaгoгiч н иx фaxiвuiв.
oовiтньo-нayкoвa пpoгpaMa cпpяМoвaнa I{a Bивчrння тa дo.
cлiджeння aкTyzlльниx acпектiв спецiaльнoотi <Бyлiвниuт-
вo тa цивiльнa iнженеpiя>, зoкpeМa: будiвельнi кoнстpyк.
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цii, бyдiвлi Ta cпopyди, ocl{oви тa ф1н.Цaменти, вeETиляцiя'
oсвiтлення тa тeплoгaзoпoсTaчal{I{я, вoдoпocTaчal{I{я' кaнa-
лiзaцiя, бyдiвельнi мaтepiaли тa виpoби, теxнoлoгiя тa op-
гaнiзaцiя пpоМиcЛoвoго тa цивiльнoгo бyдiвниuтвa, бy.Цiве-
льнa мexaнiкa' мicтoбyдyвaння тa тepитopiaльнe плalryвaI{-
ня.
Клroчовi cлoвa: бyдiвниЦтвo, бyлiвлi, кoнсщyктивнi сxeми,
pекoнcтpyкцiя, нecyнa здaтнiсть' реставpaцiя, peМoнт. eкс-
плyaтaцiя, щiльнa зaбyдoBa' нzlпpy)кeнo-дефopмoвaний
cтaн' cтiйкicть' жopcткicть' дeфopмaтивнicть, фiльтpauiя'
yЩiльнення, зор, pеoлoгiя, нeлiнiйнicть, пoвзуvicть, peлa-
кcaцiя, пpoектнi pilпення' opгaнiзaцiйнo-тeхнoлoгiвнi pi-
шeння. дестaбiлiз1,lонi фaктopи. енеpгoмiсткiсть, екoлoгiн.
нicть' мaтepiaлoмicткicть, тpy.цомiсткicть, щившlicть, вap-
тiсть, opгaнiзaцiйнi cщyктyри, нaдiйнiсть, стaлий poзви-
тoк.

oснoвний фокyс oсвiт.
ньоi пpoгpaми та спeцia-
лiзaпii

Спeцiaльнa ocвiтa в гaлyзi знaпь 19 <Apхiтектypa тa бyлiв-
ництвo>) зa cпецiа,rьнicтro 192 Бyлiвництвo тa цивiльнa iн-
жeнepiя> для бyдiBeлЬнoi гaлyзi таlaбo y викЛaдaцЬкoi po-
бoти y зaклaдaх вищoi oсвiти вi,цпoвiднo.

oсобливoстi пpoгрaми oHП пepедбa,rae poзвин}ти ocoбиcтiclri якoстi нayкoвoгo
тa нayкoBo-Пe.цaгoгiчнoгo пpaцiвникa, здaтнoгo бyти кoн-
кypеI{тoспpoМoжI{иМ нa pинкy пpaui' вмiти opiентyвaтиcя в
I{ayкoBoмy тa oсвiтньoмy пpoстopi кpaТн Свpoпи тa свiтy. B
пpoгpaмi зaкJlaдrl{o ocвiтнi компoненти, здaтнi cфopмyвaти
y з,цoбyBaчiв вищoi ocвiти cтyпенЯ локтop фiлocoфii нaви-
чки оaмoотiйноi нayкoвo-,цoслiдницькoi i пе'цaгoгiчнoi .цiя-
льнoотi' фyнтoBl{e BиBчeння теoprTичI{иХ тa метo.цoлoгiч.
них oсI{oв пoлiтичнoi нayки, пoглиблене вивvення фiлoсo-
фii' вдoскoналення piвня вoлo.цiння iнoземнoтo Мoвolo .цJU{
i"i викopистання B lIayкoвo-дocлi,цницькiй тa пpoфесiйнiй
Дiяльнoстi, зaоBoel]ня oclloB IlopМaтивнo-пpaвoвoгo зaбез-
пrчення нayкoвo.дoолi.цницькoi дiяльнoстi, oвoлoдiння нe-
oбхiдними компетенцiями .цля нayкoвo-педaгогi.rнoi poбo-
Ttl.

ЗaгaльнooбoвязкoBa cклaдoBa ocBiтнЬo-нayкoвoi пpoгpaми,
зaбeзпe.тyетьcя oсвiтнiми кoMпoI{ентaMи зaгaльнoТ пiдгoтo-
вки фiлoоoфськoгo cпpяМyBalrня, лiнгвicтиvнoГo (iнoзeМ}ra
мoвa ДJIЯ нayкoBoгo cпiлкyвaяня, aкaдемiчнe пиcьМo) Ta
етичI{огo сПpЯМyBaIIня (aкaдемiчнa,цoбpoчeонicтЬ), opгaнi
зaцiйнo-yпpaвлiноькoi нaпpавленoстi тa фiнaноoвoi пiдгo-
ToBки ДЛя ве.центrя нayкoвoi дiяльнoстi B yMoвaх (в тoмy
uиолi) гpaнтoвих дocлiджeнь, a Тaкo)к мeтoдoлoгivяoi нa-
пpaвленocтi в цapинi нaбyтгя виклaдaцькoi МaйсTepнoотi y
вищiй шкoлi тa пpoфeсiйнoi пi.цгoтoвки (cпецкypc зa cпецi-
aльнiстro кБyдiвництвo тa цивiльнa iнженеpiя>).
oвoлoдiння тa закpiплення пpoгpaМIIиMи peзyлЬтaтaМи з
виклaдaцькoi майcтеpнocтi y зДoбyBaчiB пeредбavенo пiд
час пpoBедeнт{я педaгoгiннoi пpaкTиКи.
Hayкoвa cклaдoBa ocвiтньo-нaщoBoi ПрoгpaМи BизнaчaeтЬ.
ся iндивiдyaльнo I{aBчaЛьIIиM плaнoм aспipaнTa. Boнa пе-
pедбavaе пpoвe.цeння тrayкoBих дoслiдяtень пiд керiвницт-
вoM нayкoBoГo кepiвникa з нaлeжниМ oфopмленням oщи.



Мaних peзyлЬTaTiв y лиcеpтaцiй poбoтi.

B paмкax вибipкoвих дисциплiн oоoбливa yвaгa cпpяМoвy-
e.i"" 

"u 
пpoблeми пpи пporктyвalrнi бyдiвельниx мaтеpia-

лiв, кoнстpyкцiй' бyлiвель тa спopyД' iх eлeмeнтiв, iнженe.
pниx Mrpеж i кoм1нiкaцiй, технoлoгii тa opгaнiзaДii пpoми.
Ь,ouo.o тa цивiльнoгo бyдiвництвa, мiстoбудyвaннi тa тe-

4 - Пpидатнiсть BиПyскникrB

Bипyокники aопipaнтуpи Мaloть пrpспекTиBи пpaЦевлaш.
тyвaння y ЗBo тa нayкoBиx yстaЁoв.rх УкpaiЪи i eвpoпи
(мoлoдrпий нayкoвий спiвpoбiтник, нayкoвий спiвpoбiтпик,
нayкoвий cпiвpoбiтник-кoЕcyльтaнт' Bиклa,цaч BищoГo нa-
вча,Tь1Ioгo зaклaдy), B opГaнaх деpжaвнoi BIIaДИ Ta opгaнaх

lдicцевoгo сal4oвpядyвaння тa в opгшliзaцiяx i пiдпpиемcт-

вaх бy'Цiвeльнoi гaлyзi Укpaiни, згiднo HaцioнaлЬI{oгo
cифiкaтopa Укpaiни (Клacифiкaтop пpoфеciй

ПpиДaтнicть Дo пpaцeB-
лдшIтvвaння

oсoбa, якa зaкiнчилa нaвчaI{EЯ зa цiero ocвiтньo-EayкoBolo

пpoГp.lМoIo тa зДoбyлa ocвiтIriй сTyIIенЬ дoктopa фiлocoфii'
*Ъ*. npoдo"*увaти ocвiry нa чeтBеpToМy ('uoктоpa яаук)
piвнi вищoi oсвiти, пiдвищyвaти квaлiфiкaцiro тa oтриМy-

"u," 
Дoдu'nouy пiслядиплoмнy ocвiтy' бpaти утaсть в oсвi-

тнix пpoгpaмax тa дocлi.цвицькиx гpaIlTaх i стипетrДiях, щo

Пoдaльrше нaBчaння

pМyBaI{I{я гIlyчкиХ l{aвчilлЬниx щaсктopiй; шиpoкr Bикopи-

отaння piзнoмaнiтних пе.цaгoгiчних метoдiв; пiдщимaння
вiдчутгя aвтoнoмнoстi у тoгo, xTo IIaBчaстЬcя, вoдI{oчaо

зaбезпеuyrovи йoмy вiдпoвiдний сyпpoвiд i пiдщимкy з бo-

кy кеpiвникa (BикЛадaчa).
Bиклa.цaння прoBoдитьcя y виглядi: лекцiй, пpaктиuниx
зaI{ятЬ' кoЕcynьтaцiй з виклaдaЧaМи, пiдгoтoвки дисеpTa.

цiйнoi рoбoти дoктopa фiлocoфii.
Caмocтiйнa pобoтa здoбрaua с вa>ItЛивиМ зaсoбoм

зaсBoсI{ня IIaBчaльнoгo мaтepiалy у вiльтrий вiд ay,цитopниx

зaнятЬ чaс. Iн,цивiДyaльнi poбoти спpиятoть пoглибленoмy
BивчrннIo здoб}вaчaми TeopетичI{oгo мaтepia,ry'

фopмyвaннro вмiнь викopисTal{ня з}IaнЬ для виpirпення

B oI]ГI ,'""*''" i викЛадaння пеpeдбavенo нa oонoвi: фo-Bиклaдaння тa нaBчaння

Mетoди тa кpитеpii oцiнroвaння yзгoдженi з prзyЛьтaTaми
нaBчaI{ня. BиДaMи нaBчaльrroi дiяльнocтi тa iндивiдyальнo-
гo нaBчaЛьнoГo плaнy poбoти acпipaнтa. Mетo'ци oцiнro.

BaIIня _ icпити, залiки тa пyблiнний зaхист pезyльтaтiв нa-

вo-дoсдiдницькoi pобoти y вигляд1
6 - Пpoгpaмнi кo}-{пeтeнтнoстr
iк Здaтнicть рoзв'язyвaти кoпtплеконi пpoблeми в галyзi
пpoфеciйнoi, y тoмy виcлi Дoслiдницькo-iннoвацiйtroi дiя-
льнocтi, щo пepeдбa.raс глибoке пepeoсМиcлeI{Eя I{aявI{их
тa ствoDеHHя нoвих цiлiсниx знaнь та,/aбo пpoфeоi

Iнтегpaльнa
Кoмпeтентнiсть(IК)



IIpaкTики.

Зaгaльнi
кoмпeтeнтrroстi (3К)

}К01. Здaтнicть дo aбстpaктнoгo МислrI{ня' aнaлlзy тa cиЕ-

гезy;
3К02. Здaтнiсть ПpaцIoвaти B
(кpеaтивнicть);

кoмaндi. гeнrpyBaТи нoвi iдel

3К03. Bмiння BЙЯBnЯTl*l.' сTaвити тa

бyти кpитияним i сaмoкpитиvним.

вирirп1ъaти пpoблеми,

ЗК04. Здaтнiсть пPoвe.цeцня ДocЛlд)кеньнa в1дпoBlдI{oМy

piвнi;
3К05. Здaтнiоть опiлкувaтися Дepя{aвEolо тa iнoземнoro

мoвaМи як ycl{о, тaк i письмoвo y пpoцеci нayкoвoi кoмyнi-

кaцii тa .цoслiджень;
ЗК06. Здaтнiсть пJIaн}ъaти Ta yпpaвляти чaсoМ;

3К0?. ЗдaтнiстЬ прaцювaТи в мiжнapoднoмy кoнтекстi.

cпiлк1тoниоь iнoземнoтo мoвolo з викoристal{няМ cyчacниx

зaоoбiв кoм)тliкaцii;
ЗК08. Здaтнiсть poзpoбляти тa yпpaвЛяти пpоeкTaMи;
ЗК09. Здaтнiсть дiяти нa oсI{oBi eтичIlих Мipкyвaнь (MoTи.

вiв);
ЗК10. Знaння пpeдметнoi oблaстi тa poзумiння пpoфrciйт{oТ

.цiяльнocтi;
ЗК11. I{iнyвaння тa пoвaгa piзнoмaнiтнoстi тa N{yлЬтикyлЬ-
тypнocтi;
ЗК12. Здaтнiоть зaсTocoByвaти зн.шlня oснoв пe.цaгoгlчнor

'цiяльнocтi, .ци,цaктики вищoi rпкoли, тpaдицiйнi тa

iннoвaцiйнi фopми нaв.raння i педaгoгiчнi тeхнoлoгii y

cфеpi пpoфесiйнoi дiяльнoстi'
Фaxoвi кoмпетентпoстi
спецiaльнoстi (ФК)

ФК01.ЗдaтттicтЬ Дo сиcтelfl{oгo aIrаJIiзy cвiтoвoi нayкoвo- I
технiчнoi iнфopмauii. з фopмyлюBaнням виснoвкiв вi.Цпo- |
вiднo дo цiлeй дoслiдження l

ФК02. Здaтнiсть зacTocoByвaти cтaндapтнi i розpoбляти |
yнiкальнi Meтoдики n,unу*u'n, '"op.'"*''* ;Ъn.n"R,*+ 

|
1{т.}лЬних нa).кoвих дoслiджень, здiйснroвaти дocдiДжoння. I
oбpoбляти Ta yзaгaлЬHюBaти iх peзyльтaти. I

ФК03. ЗдaтнicтЬ MoдеJIIoвaти i дocлiджyвaти теxнoлoгi 
I

.rнi пpoцеcи з викopиотaнняM cтaндapпlих пpoгp'lMниx l

пpoлyктiв. I
ФК04. Здaтнiоть гoтyвaти ПyбЛiкaцii зa prзyдьтaтaми дo- I

cлi.цжrння, oфoрMляTи зaявки нa видaчy oхopol{Irих дoкy- |
мeнтiв тa oтpиМaння нayкoBих гpaнтiв, oфopмляти aкти l
BпрoBaДжeння тa нayкoвi звiти.
Фк05. З,цaтнicть oрганiзoвувaти тa yпpaвляTи нayкoвo-

пpoфrciйEиМи ви.цaми дiяльнocтi, беpyви нa cебе вiдповi-

дальнiсть зa pезyлЬТaти пpийнятих pirшень.
ФК06.Здaтнiсть yклa'цaти, BикoI]yBaти i кoнтpoлювaти

дoщиМaння вiдпoвiДвoi теxl{iчI{oi дoкyментaцii (гpaфiки

нayкoвo-дocлiДниx poбiт, iнcтpyкцii, кoштopиcи, пл. lи,

зaJIвки нa мaтepiaли й устaткyвaння, тошo) i гoтyвaти звiти

зa вст.l}toBлениMи фopмaми.
ФК07. Здaтнiсть твopчo yДocконaЛювaти cиcTrМу yПpaв.

лiння нayкoвo.теxнiчI{иМи ПpoекТaМи нa oснoвi нayкoвo
oбгpyнтoвaнoi opгaн iзauiТ пpaцi.

ФК08. ЗдaтнicтЬ пpoвo,цити щщщ gqэщy tl!99д]yРщ!
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тa пpr,цМетцoi oблacтi' oцiнIоBaти Ta ПopiвнIoвaти piзнoМa-
нiтнi тeopii, кoнцопцii тa пi.цxoди з пpeдметнoi cфеpи нay-
кoвoгo дocлiджrння, poбити вiдпoвiднi виcнoBки, яaДaВaTIl
пpoпoзицii тa pекoмендaцii.
ФК09. Здaтнicть BoЛoдiти нaвча!'IЬIlo-МeToдичEиМи тa нay-
кoвo-дoолiдними cTаI{дapтaМи в пpeдмeтнiй гa;ryзi, вмiти
iх зacтocoвyвaти пpи poзpoбцi' пoбyлoвi, впpoвaджyвaннi
iннoвaцiйних piтпень.
ФК10. ЗдaтнicтЬ пpoектyBaти зaсoби peaЛiзaцii iцнoвaцiй-
них пpoeктiв (метoди.пri, iнфopмaцiйнi, aлгopитмivнi, тeх-
нi.rнi) для виpirпення пpoфeciйниx Ta I{ayкoвих зaвдaнь B
пpoфeciйнiй галyзi.
ФК11. Здaтнicть opгaнiзoврaти Ta пpoво,цити нaвчшlьнi
зaняття зa спецiaльнiспo.
ФК12. Здaтнiоть фopмyлroвaти i oбrpyнтoвaнo cTaвити зa.
вдzшl Hя Тa кеpyBaти пiдпpисмcтвoм, yстaнoвoю. opгaнiзaцi-
eтo тa iх пiдpoздiлaми, з.цiйcнтoвaти opгaнiзaцiйнo-
yпpaвлiнськy дiяльнiсть в га"'ryзi бy'ЦiвниЦтвa тa цивiльнoi
iнжeнеpii.
ФКl3. Здaтнiсть дoслiДrкувaти тeндeнцii тa зaкoнoмipнocтi
poзвиткy гaлyзi Ta yдocкoнaлIoBaти тeoрeтикo.
метo.цoлoгiчнi' нayкoBoМеТoди н нi тa приклa.Цнi зaсaди iJ
нaдiйнoгo фyнкцioнyвaння.
ФК14. Здaтнicть пpoBoдиTи eкcпepиМeнтaльнi дoслiДжeн-
ня в галyзi дocлiджeнь, oбpoбляти Ta oTpиМyвaTи eкспepт-
нo.aнaлiтичнi oцiнки iх peзyльтaтiв.
ФК15. Здaтнiоть yдoскoнzrлIoвaти пeдaгoгivнy мaйстеp-
нicть' пpoфеciйнi вмiння майбyтrriх вчених тa виклa.цaчiв.
ФК16. Здaтнicть фopмyвaти i apгyментoвaнo прe.цстaвJIJIти
нa1кoвi гiпoтези, кoнкypel{тocПрoможнi i.цеi, прoфеciйнo
викJTaдaТи peзyлЬTати своTx дoслiджeнь i пpeдстaвляти 

.ix y
виглядi нaщoвиx пyблiкaцiй' iнфopмaцiйнo-aнaЛiтищiиx
мaтеpiaлiв, pеалiзoвyвaти iх y пpoeкTax.
ФК17. Здaтнicть зacтосoByвaTи i iнтегpyвaти знaвня i po-
зyмiння iншиx cyмiжних iнженеpних Дисциплiн.
ФК18. Здaтнiсть дocлiджyвaтИ тa BИзlнaЧИ.||l пpoблемy i
iдентифiкyвaти oбмеrкeння, вкJIIoчaIoчи тi' щo пoв'язarri з
пpoблемaми нaвкoлипп{ЬoГo cepедoвиU]a, cТaлoгo рoзвит-
ку. злopoв'я i бeзпеки тa oцiнкaми pизикiв.
ФК19. Здaтнiоть pоз1r'лiти i вpaxoвувaти сoцiaльнi. екoлo.
гiннi, етиvнi' eкorroмiчнi тa кoмepuiйнi мipкyвaння, щo
BплиBa}oTЬ нa pеaлiзaцiro теxнi.пиx piшень'
ФК20. ЗдaтнicтЬ прo.цrМoнстpyвaти poзyмiння rreoбхi,цнoс-
тi дoтримaння прoфесiйниx i eтичних стaндapтiв Bисoкoгo
piвня y лiяльнoстi в гarryзi iнжeнеpii.
ФК21. ЗдaтнicтЬ пpoдеМoнстpyBaТи знaI{ня мeтoдiв yпpaв-
лiння, якi мoжyть бути викopистaнi.цля дoсягнerrня iнже-
нepниx цiлeй.
ФК22. ЗдaтнiоTЬ деМolrоTpyвaти рoзумiння пpaвoBих рa-
Мoк' щo мaroть вiднorпeнI{я дo iнжeнеpнoi дiяльнoстi,
вкЛючalочи питaння пepсoнaлy. здoрoв'я' безпеки.
ФК23. ЗдaтнicтЬ пpoдrМoнстpyBaTи знaння xapaкTrриотик
специфiчrтих



TiB.
ФК24. ЗдaтнicтЬ пpoдеМolrcTpyвaти poзyмiння кoнтeкcтiв,
в яких iняteнepнi знaння Мox(yTЬ бyти зaстocoвaнi (нaпpи-
клaд, yпpaвлiння ollepaцiяМи, poзpoбкa TrхI{oлoгii тoщo).
ФК.25 Boлoдiння aкTyaЛьнolo iнфopмaцiсro щoдo с)'чaоi{о-
гo стaнy' тeн'цeнцiй рoзBиткy' пpoблeмaтики тa нa1t<oвoi
дyМки y cфеpi бyдiвниuтвa тa цивiльнoi iнxeнеpii.
ФК.26 Здiбнoстi дo пpoвeдення opигiнaльних дoслiджень,
якiсть яких вiдпoвiдaе нaцioнальнoмy тa cвiтoвoмy piвrrям.
ФК.27 ЗдaтнiстЬ BиКopистoByвaти сyнaснi метoдiв мoде-
IювaнI{я тa пpoгIloзyвaння iз викopистанням нoвiтнix пpи-
клaдI{их прoгpaM, кoMп'Ioтеpних cиcтеМ тa Мepеж, Пpoгpa-
мниx пpoд1тстiв пpи ствopeнвi нoвих знaнЬ. oщимaннi нa-
yкoвиx тa прaктичниx pезyльтaтiв y сфеpi бy.Цiвництвa тa
цивiльнoi iняtенeрii.
ФК.28 Здaтнicть бpaттl учaстЬ y кpиTичI{oМy дiалoзi в нa-
пpяМкy нayкoвих дocлiд)кеIlь зa TeMoIo .цисrpтaцiйнoi po-
бoти' мiжнapoдниx нayкoвиx дискусiяx, вислoBлIoIoI{и Ta
вiдстolotoчи свolo BЛaснy пoзицiю.
ФК.29 Здaтнiоть дo ГеEеpyвaння iдей тa проявy iнiцiaтиви
щo.цo BIIрoBa.цження тa виpoбничoГo викopиcТaння peзyлЬ-
тaтiв нayкoвoгo дoслiдження.
ФК.30 Кoмпетентнiсть в iннoвaцiйниx Метoдaх нaвчaнrтя i
МеTo.ци Кax виКJIaдaн Hя фaхoвих дисциплiн.
ФК.31 Здaтнicть poзpoбляти фiзи.rнi, мaтемaтичнi тa iнrпi
мo.цeлi явищ i oб'сктiв, щo вiднoояться .цo пpoфiлю дiялЬ-
нocтl'
ФК.32 ЗдaтнicтЬ викopистoвувaти сy.raснi Mетoди Мoдr-
ЛтoBaI{ня тa прoгнoзyвaння iз викopистaнням нoвiтнiх пpи-
клaдних пpoгpa]\4, кoмп'toтеpниx cиcTеМ Ta мepe)к, пpoгрa-
мних пpодyктiв пpи cтвopеннi нoвих зI{aнь, oщимaннi нa-
yкoBиХ тa пpaктичIlих pезyльтaтiв y cфepi бyлiвницTвa Ta
цивiльнoi iнженеpii.
ФК.33 Здaтнicть poзpo6ляти нoвi бyдiвeльнi мaтepiaли тa
iнженеpнi оиcTeМи i кoнстрyкцii тa МeToДи iх poзpaх1тrкy,
тexнoлoгii iх вигoтoBлrнI{я i eкcплуaтaцii.

7 - Прoгрaмнi рeзYЛьтаTи нaвЧання
За зaгальними кoмпeтe-
нтностяrrlи

ПP01. '{eмoнстрyBaти нaвички yсI{oгo тa пиcЬMoвoгo сII1Л-
кyвaння деpжaвнolo тa iнoзeмними МoBaми, Bикopиcтoвy-
Ioчи нaBики мirкocoбистiснoi взaемoдiТ, пpaЦютoни в мiж-
нaрoднoМy кoнтeкcтi з фaхiвцями тa нефaхiвцями B ГaЛyзi,
з Bикoриcтal{няМ cyчacl{иХ зacoбiв комyнiкaцii;
ПP02. oвoлoдil]ня poбoЧиМи н.lBичкaMи ефективнo прa-
цIoBaти czlМoсTiйнo aбo B Гpyпi, вмiнвя oтpимaти бах(aliий
peзyJIЬTaт B yМoвirх oбМеженoгo чaсy з aкцrнтoМ нa пpoфe-
сiйну cумлiннiсть i дoтpимaнняМ еТичних мipкyвaньl
ПP03. oпaнyвaти yнiBrpcaЛЬниМи нaBичкaми .цocлiдI{икa'
зoкprМa зacтocyвaння сyчaоних iнфopмaдiйних TeхI{oлoгiй,
poзpoбки, opгaнiзaцii тa yпpaвлiння нayкoвиМи пporкТaМи
тalaбo нayкoвими .цocлiджeнняMи, ПpезeнTaцii ix peзyльтa.
тiв y пpoфеciйнoмy сeрe,цoвищi uеpeз сy.raснi фopми нay.
кoвoi кoмYнiкaцii (aкaдемiчнi нayкoвi пyблiкaцii' cемiнapи,
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кoнфepенцii), в зacoбaх МacoBoi iнфopмauii тa в пyблiuнiй
сфеpi y нauioнальнoмy тa мiжнapoднoМу кoнтекстi;
ПP04. Мaти cиcтeмний нayкoвий свiтoгляд тa фiлocoфcь.
кo.кyльтypний кpугoзip' який вкJIIочar poзвиненe кpитичI{e
MиcлrЕI{я' пpoфrciйIry eTикy тa aкaдeмiuнy дoбpouеснicть,
пoвaгy piзнoмaнiтностi тa мyльтикул ьтypнoстi.
ПP05. Boлoдiтшя МeтoДикolo виклaДal{ня y вищiй rпкoлi.

Зa прoфесiйними
кoп{пeтeнтнoсTяMII

ПР06. Умiти Ta 6у"rИ здaтниМ зacтoсoвyвaTи сиcтeМний
aнaлiз, cинтeз i aботpaктне Миc.lreння для здiйснeння yспi
rпнoi нayкoвo-теxнiЦroi' iнженеpнoi тa пiдпpиeмницькoi
дiяльнocтi нa ocнoвi мoвниx i МaпIинEиx кoмyнiкaцiй, фy-
ндaМrнтaльниx i пpикла'Цниx зaкoнiв, caмoopгaнiзaцii тa
оaмoдиcциIтлlни.
ПP07. Умiти тa бути з.цaTниM здiйcнroвaти уcпirпнy iннo-
вaцiйну нayкoBo-тrхнiчнy дiяльнicть у coцiальнo opieнтo-
в.u{оМy cycпiлЬствi нa oснoвi мiжocoбиотiониx взaсмoвiд.
нoсиE для МaксиМzlльнoгo с.lMoBиpzDкення нa oснoвi теp-
пимoстi, псиxoлoгiчнoi сyмiснoстi тa етики пoвeдiнки.
ПP08. Умiти тa бути здaпиМ caмoстiйнo cтaвити i викo-
нyвaти кoнкpетнi с1^raснi i перспeктивнi нayкoвo-тeхнivн i
зaB.цallЕя (зaдaui) piзнoгo оT}ТIeня склaднoстi нa oснoвi cy.
чaсних метoдiв Hayкoвиx дoслiд'жень.
ПP09. Умiти тa 6ути здaTI{иM сaмoотiйнo cтaвити i викo-
нyвaти кoмпJlекcЕy нayкoBo-технivнy пpoблeмy нa oснoв1
aнaлiзy лiтеpaтypниx дх(rpeл' пaтентItиx.цoолiдх{еEь, пoB.
нoГo цикJIy теoprтичних i експеpиментальниx ,цoслiджeнь
нa ocнoвi c)чaоних Мrтo'цiв' метoдoлoгiй i метoдик.
ПP10. Умiти "Гa бу.|И здaтI{иМ caмoстiйнo cтaвити тa
poзв'язyвaти вiдпoвiднi opгaнiзaцiйнo-yпpaвлiнськi зa.
BдaннЯ нa ocнoвi дoтpимaння зaкoнодaвчoi бaзи' пpинци-
пiв дoбpouеcнoстi тa вiдпoвi.ца,rьнocтi зa yспiпrний кiнцe-
вий oоoбистий тa кoМaндний pезyлЬтaт нa ocнoвi суracl{oi
тeopiТ i пpaктики opгaнiзaцii тa yпpaвлiння фyнкuioпрaя.
ltяM Hа}коBo-Прoфeсiй них видiв дiяльнoстi.
ПP11. Boлoдiти нa}кoBo.Mетo,цичI{иМи знaнняМи в гaлyзi
бy.Цiвництвa тa цивiльнoi iнжeнеpii; вoлoдiння нaвичкaми

фopмyлloвaти iдеi, кoнцепцii з Метolo викopиcтaнвя в po.
бoтi ocвiтньогo Ta нayкoBoгo cпpяМyвal{ня.
ПP12. Мaти здaтнiоть poзBивaти пpе.цМеTlry oблaсть, мaти

дocтaтIlю кoмпетентнiсть y вибopi мeтoДiв нayкoвиx дoс.
лi.цжень, пеpе.цбaченнi iх нayкoвoi новизни Тa пpaктичнoгo
знaчrнEя.
ПP13. Bолoдiти знaI{Eями тa p,tiннями iз нaукoвoi тa пpo-

феciйнoi пi'цгoтoвки пpи виpirпеннi cпецiaлiзoвaниx зa-
влaнь в гaлузi нayкoBих дoслiджeнь.
ПP14. Boлoдiти нaзичкaми aнaлiзрaти prзyльтaти Eaукo.
виx 'цoолiджень, влaснi пpипyщri{I{я i зpoблeнi iншrими
пpипyщeняя' якi ввaжarоться .цoведениМи.
ПР15. Bиявляти зв,язки мiж оyvaсними кoяцeпцiями в op-
гaнiзaцii oсвiтнЬoгo пpoцeсy тa нayкoвoгo пiзнaння в галyзi
бy'ЦiвниЦтвa тa цивiльнoi iнженepii.
ПP16. Пopiвнювaти, кiлькiсне тa якiснe oцiнroвaння, кopе-
гyBaI{ня oчiк}ъшrих/oтpиМaних pезyЛьтaтiв нayкoвиx доc.
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Лiд)кeнЬ.
ПP17. Bиpirпyвaти пpoблемнi питaЕня' щo пoв'язaнi з
oсвiтньoro тa нayкoвolo дiяльrricттo. Bикoнyвaти виMoги'
lIIo стaBЛяться дo BиклaДaчa' дoслiдникa, пocтiйнe сaмoв-

Д.oскoHaлrнHя свoгo лpoфeсiй}ioгo Тa нa).кoBoгo piBI]я.
ПP18. Знaти тa poзyмiти зaкollи' мeToди poзpаxyнкy булi-
вrлЬI{их кoнcтpyкuiй, iнженеpних Мeprж' a тaкoж викopис.
тoByBaти знaння оyпyтнix гаrryзей нayки. якi дoзBoлЛoть
ПрorктyBaти тa дoслiджyвaти пpoцecи, щo вiдбyвaються в
,,po''с,ou', i цивiльних бy,пiвлях, Ta пpoцeои взaeмoдii iз

пpиpo,цним cepе.цoBищeМ'
ПP19. Знaти тa poзyмiти теopети.rнi зacaди cтBopення цo-
виx бy.Цiвeльниx мaтepiа,riв тa бy.Цiвeльниx кoнcтpщuiй,
poзpоблeння нoвих бy'Цiвельниx тeхнoлoгiй, y.цoскoнaлrння
opгaнiзauiТ бy.Цiвельнo-мoнтa)книx пpollесiв. що пoв'язaнi
зi cпopyджeнняМ, peкoнcтpyкцieю, pестaвpaцiсю, pеМoнтoМ
бyлiвель, спopyд i кoмплeкciв, y тoмy uислi в oсoбливиx

}ъ{oвax.
ПP20. Знaти тa poзyмiти пpинципи ствopеI{I{я Ta poзвиткy
ефективних мeтoдiв poзpaxyнкy тa експepиМентaЛьниx дo-

",iд*"nu 
опopyрI(yBalrиx, вiднoвлювaниx тa пiдсилтoвaних

кoнстpукuiй' цo нaйбiльrш ЛoBнo вpахoвyoть спеuифiку
впливiв нa ниХ, влaстиBoстi мaтеpiалiв, опецифiку кol{сTpу.
ктивниx pirпeнь.
ПP21. Знaти тa рoз1ълiти теopеTикo-Ideтoдиuнi oснoви пpo-
rктyвaння технoлoгiчниx пpoцeсiв i opгaнiзaцii бyдiвельнo-
гo виpoбництвa з зacToоyBaIIняМ оучacI{oгo iнфopмaцiйнoгo
зaбезпечення.
I1P22. Знaттl тa рoзyмiти теopeтиннi oснoви кoмплeкснoТ

мeхaнiзaцii тa aвтoмaтизaцii бyдiвельних пpoцеciв.

ПP23. Знaти тa poз1ълiти пpинципи y.цocкollffIel{I{я тrxI{o-

лoгiчниx пpoцесiв i cиcтeм opгaнiзацii бy.ЦiвниЦтвa тa йo-

гo виpoбнивoi бaзи, poзpoбки кoнкypel{ТocпpoМoжних нo-

виx тa Bдocкoнaлeння icнyroяих тrxнoлoгiй i метoдiв ви.

poбництвa бy.Цiвельнo-мoнтaжних poбiт, cпoсобiв пiдви-

щення opгaнiзaцiйнo-технoлoгiчнoi нaдiйнocтi булiвниu.

твa, спocoбiв пi.цвищeння якoстi бyлiвельнoi пpoдyкцii.

IIP24. Знaти тa poзумiти cyraснi мeтoди виpoбництвa тa

'цoслi.цження мaтеpiaлiв, видiв технoлoгiчнoгo тa aнa,тiтич-

нoгo oблaднaння.
ПP25. Знaти тa poзyмiти аrЛГopиTMи oцiнroвaння Tpив.rЛo.

cтi i вapтocтi пporктEих' бyдiвельнo-мoнтaжних Ta експr-

p,'"*,йu,,,* poбiт у галузi бу'ЦiвниЦтвa тa цивiльнoi iн-

женеpii.
ПP26. 3вaти тa poзyмiти TeopеTичн1 oснoви кoнЦeпцll

cтaлoгo poзвиTку в бyдiвництвi, вмiння тa вaвички poзpo-

бдення тa oбгpyнтyвaння pеcypcoефективниx apxiтектyp-

нo.кoI{сTрyктиBrro-технологiчних cиcтеМ з викopиоTal{ням

екoлoгiчнo безпеuних, пoIloBлIoBaI{их мaтеpiа:liв тa aль-

тepнaтиBl{иx джеpел енеpгii.
fIP27. Мaтlа знaння, poзyмiння, вмiння Ta нaBики Bести

пpoсвiтницькy .цiяльнicть в oблaстi бyДiвништвa тa цивiль.
EO1 вiдпoвiднi нaBчaльнo-Мrтo'цичI{1



;a'фtaЛ"' 6paти yчacтЬ y poзpоблеEнi i BдoскoнaленIli нo-

pмaтивноi бази бyлiвниuтвa тa цивiльнoi iнженеpii' пiдтo-

тoвцi i aтecтaцii кaдpiв для бyдiвельнoi гa,ryзi, уlaсть у фo-
pмyвaннi нa}кoBo-Метoдинниx пpинuипiв i пpoгpaм oсвiти

фaхiвuiв в oблaстi бyдiвництвa тa цивiльнoi iнжeнеpii як
вaжливoi 1ъloви cтaлoгo poзBиткy бyлiвrльнoi гaлyзi.
ПP28. Мaти yмiння тa нaвички Bикoнyвaти теopeтищ]l 1

експrpиМeнTaЛьнi дocлiдженrrя зaкoнoмipнoотей взaeмoдii

фyнлaментiв iз мaсивaми rp1тrтiв, oбpoбляти, aна:liзyвaти i

пpeДстaвЛяти pезyлЬтaТи дoслiджень.
ПP29. Мaти yмiння тa нaBички cтBopIoBaTи lloв1 Метo'ци

poзpaxyнкy, пpoгpecивнi кoнсщ1кuii i теxнoлoгii' нoвi ме-
тоДи тa зacoби мoнiтopингу i контpoлю cтalry гp)т{тoвих
мaсивiв, кoнотpyкЦiй фyпдaментiв, висoкoефeктивт{их poз-
paхyl{кoвo.Teoрeтичних Ta кoнcтpyктopcькo-тrхI{oлогlчI{их
pi'',"'u oс"ou i ф}нлaментiв, метoди пiДвищення нaдiйнoс-
тi тa безпеки геoтеxнiчниx oб'eктiв, a тaкoж Мeтo,ци oц1llю.
вalrня впЛивy геoтехнiчних oб'eктiв' бyлiвель i спopy,Ц нa
нaBкoJIиппlс оrpe,цoBище'
ПP30. Maти yмiння тa нaвички poзpoбляти нayкoвi ocнoви
тa пpaктиuнi метoди iнженеpних BиIIIyкyBaIrь, мaтeмaтиuнi
мo.цeлi сеpe.цoвищa, пpинциПи кol{cтp}.ювaнEя тa Bлalrrтy.

"u,,,," 
*oй* типiв кoнcтpукцiй, виpoбiв, видiв мaтеpiалiв

I7rIЯ cклaдних iнженepнo-гeoлoгiчних i пpиpoднo.

клiмaтичниx )a4oвax.
ПP31. Boлoдiти вмiннями тa нaBичкaМи дoоmджeння 1 poз-

poблення нoвих типiв нecyниx тa oгopoджyBa;IьIlих кoнс-

ipyкuiй бyлiвeль i слopул' нoвиx мaтерiaлiв. суlaсниx iн-

жeнеpниx мepeя{' щo зaбезпе.ryroть безпекy пpи Eaдзви.

uaйних cитyaцiяx i зaпpoектoвaниx впJIивах' пpoп{oз)ъaння
cтpoкiв iх слyжби'
tliз2. Maти 1ълiння тa нaвички oбrpyнтoвyвaти, poзpoб,тя.

Tи тa прoвo.цити oптимiзaцiтo oб'смнo.плaнyвaльних i

кoнcтpyктиBl{иx pirпень бyдiвeль тa cпopy.ц iз ypaхyвaннях

пpoцеоiв, щo B IIиХ прoтiкaloть, пpиpo'Цнo-клiмaтинних
yйов, eкoнoмiянoi тa кoнcтpу,rсцiйнoi безпeки' нaдiйнoстi

бyдiвeльниx кoнcщ1кuiй, нa ocнoвi МaтeМaтичI{oгo мoдr-

лIoвzшIня з BикopистaнняM aвТoмaTизoвaних зaсoбiв дoслi-

лжень i пpoектyвaння.
ПP33. Мaти умiння тa нaвички poзpoбляти мoделi для oцi-
нIoвaння тexнoлoгiчнocтi пpoeктниx рirпень, нaдiйнocтi

фyнкцioнyвaння дoслiДжyвaниx систеМ. piвня влaстивoстей
бу.пiвельних мaтеpiaлiв.
ПP34. Maти yмiння тa нaвички oбrp1нтoвaнo oцlнити
oб'ем poбiт зa нayкoBиМ пpoeктoМ' iх opiентовнy тpивa-
лiсть i вapтicть.
IIP35. Мaти yмiння та нaвички пpoBoдити Мoнlтopинг po-

бiт тa вчaснo BI{ocити кopектиBи в плaн рoбiт зa пpoeктoМ.
ПP36. Maти yмiння тa нaви чки y виpiшенi нaщoвих i
пpaктичIrиx пpoблeм зaбезпeченrrя екoдoгi.rпoi бeзпеки,
пiдвищeння екoнoмiчвoстi тa нa,цiйнocтi функuioнyвaння
apхiтектypвo-кoяcтpyктивнo.теxнoлoгiчцих cиcтeм бyДi-
BелЬ Ta опoDYд' зaбeзпечення paцloт{aльI{oгo Bикo



пpиpoДI{иx prcypclB тa oxopoни IIaBкoлипIньoгo оеpедoви-
щa.
ПP37. Мaти yмiння тa I{aBички оpгaнiзaцiйнoгo-
тrхнoлoгiчlтoгo пporктyBalr}Iя бyДiвельнoгo виpoбництвa,
Мo.цeлюB.lнIlя з ypaхyвal{IrяМ yltloв МaсoBoгo бyлiвництвa
oб'eктiв.
ПP38. Мaти F4iнEя тa нaBички Bпpoвaд)кel{i{я мeтoдiв якi
дoзвoляIoTь зIlизиTи eнеpгoмiсткiсть' тpy,Цoмiсткiоть, мa-
теpiaтroмiсткiсть тa вapтiоть бyдiвeльнoi пpoдyкцii.
ПP39. Мaти yмiння тa нaBички poзpоблення мeтoдiв poз-
paх}нкy мiцнocтi, жopcткoстi, стiйкocтi тa кoливaнЬ кoI{с.
тpyкцiй i cпopуд.

8 - Pеcvренe зaбeзцeчeнвя peалiзацii пpoгрaп-rи
Калpoве зaбезпeчeння Bиклaдaчi тa фaxiвцi з вiдпoвiдних галyзeй нayки' щo Мa.

roть вiдпoвiднi вченi звaння тa нaукoвi cт1тlевi, МaIoTЬ .цoс-
вiд викopистшlня cy{аcних iнфopмaцiйних pecypоiв y нay-
кoвo-пeдaгoгi ннiй дiяльнoстi.
Чacтинa виклaдauiв вoлoдiе aнглiйсЬкolo Мoвolo нa piвнi
B2 (пiдтвеpджeнo вi.цпoвi.цними cеpтифiкaтaмИ тa ДИг,Лo-
МaМи пpo ocвiтy), шo дoзBoля€ впpoвaджувaTи в oсвiтнiй
пpoцеc нoвiтпi aнглoмoвнi дослiдrкeння з булiвельнoi галy-
зi. ,{o vитaння лrкцiй залyчalоться фaxiвцi з iнoзeмних yнi-
веpcитетiв.

Maтеpiальнo.технiчнe
зaбeзпечeння

Кiлькicнi пoк.BIlики мaтеpiaльно-тeхнiчнoгo зaбезпrчен-
ня пoвнiстto вi.цпoвiдaтoть Лiцензiйним }']\4oвaМ Bпрoвa-
джeння ocвiтньoi дiяльнocтi зaкладiв ocвiти.
Пepcoна.,тьнi комп'toтеpи, oб,сднaнi в лoка.rrьнi меpежi з
виxoдоM B Intеmеt; Кoмп'ютepи oонaщенi cyчaониMи
пpoгpaМнo-MrToдичIlиМи кoMпЛексaМи, щo спpияк)ть
ПpoBaдженIlю iстopияних дoслiджeнь.
Ayлитopii oонaщeнi облaднaннямдЛя пpoведeI{I{я Мyльти.
ме.цiйниx зaцять.
Пiд .rac оaмocтiйнoi poбoти acпipaнти зaбезпe.ryтoться рo-
бoчими мiоцями y чиТaлЬI{oмy за,тi унiвеpситетy з мo)Iши-
вicтrо вихoдy в Мepr}кy Iнтеpнет тa викoриоTaI]ня rЛекT-
pонних видaI{Ь i pес1pоiв.
{ля вивненвя iноземних Мoв Bикopистoв},ютЬcя лiнгaфoн-
ний кaбiнет; ,цocтyп ,цo мepежi iнтepнет' зoкреМa дo нa).кo.
вo-MеTpичIlих бaз тa pефеpaтивнoi бaзи дaниx SCOPUS зa-
бeзпeтyeтьcя eЛектpoннoю бiблioтeкoю фaкyльтeтy; для
пpезeнтaцiй aктиBIIo викoриотoByeTься мyльтимедiйнa ay-
дитоpiя фахyльтетy

Iнфopмaцiйпe тa
пaвчaлЬнo-MeTo-Цичнe
зaбeзпeчeння

oбcяг, оклaд тa якiсть iнфopмaцiйнoгo тa нaвчaльнo-
MeToдичнoгo зaбезпeчення пoвнiотro вi.цпoвiдaroтьЛiцен.
зiйвим уъloвaм Bпpoвaдження oсвiтньoi .цiяльноотi зaклaдiв
ocвiти.
Haвчальнi, нaв.raльнo.метoдиннi Ta бiблioтeчнo-
iнфopмaцiйнi pеcyрси yпiвеpситетy зaбeзпevyroть нaвчaЛЬ-
ний пpoцес i гapaнт1тoть мoжливiсть якiснoгo oовo€ння
acпipaнтoм ocвiтньoi пpoгpaми.
Бiблioтекa yнiвеpситетy вiдпoвiдae виMoГaм Пoлoження
пpo бiблioтекy вищoгo IIaBчaльнoгo зaклa.цy III_IV piвня
aкpедитaцii, зaтBepд)кeнoгo нaкaзoМ МoЕ{У вiд
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6.08.2004 р. ' Nэ 641.
Baжливе мiсцe y нaвнaльнoмy пpoцеci, в тoмy нислi пiд vaс
оaмocтiйнoi poбoти acпipaнтiв, пociдaс футrкцioнyвaння
oовiтньoгo сaйтy КHУБA
M.
9 - Aкaдeмiчвa мoбiльнiсть

Haцiorraльнд кprДитнa
мoбiльнiсть

Пoлoжeнням yнiвеpситетy пepедбaвенa мoжливiсть нaцio.
нальнoi кpедитнoi мoбiльнoстi нa oснoвi вiдпoвiдних гpaн.
тiв тa yгoд. '{oпycкaетьоя пеpезapaхyвaння кpедитiв, oтpи-
мaниx у iнпrих зaкJlaдaх ocвiти Укpaiни.

Miжнapодпa кpe.цItTIIa
мoбiльнiсть

Згiднo з Пoлoжeнням yнiвepcитетy oHП пepедбa.raс Мoж-
ливicть мiжнapoднoi кредитнoi мoбiльнoстi, rryблiкaцii pе-
зyльтaтiв дoолiДя<eння y мiжнapoдниx фaxoвих ж}pнaЛax'
BиcТупи нa мiжнapoлних кoнфеpенцiяx. семiнapaх тoЦo.
Кt{УБA yклaденi yгo.ци Пpo мiжнapoднy aкaдемiннy мoбi-
льнiсть (Еpaзмyc+ К1)' пpo тpивaлi мiжнapoднi пpoeкTи'
якi пеpeдбaвaтoTЬ вклIoчrIIe нaвчaЕня aспipантiв, з 1тriвеp.
cитeTaМи тa iнrпими opгaнiзaцiями: Iнотитyт <Фaxхoхrпyлe
Кepнтен> (Aвстpiя); Hiкoоiйcький yнiвеpcитет (Кiпp); Унi
BеpcитеT Лaн.rьжoy (Китaй); Унiвеpcитeт cв. Киpилa тa
Мефoдiя (Maкeдoнiя); Унiвеpситет пpикЛaдних нayк тa
МиcTeцтB lopтмyнл (ФPH); Ciлeзcький технoлoгiчний 1тri
Bеpcитет, Унiвepситeт у Бсльcькo-Бялoм, Кpaкiвcький тeх.
нoлогiчний yяiвepситет iм. Taдeyrпa Кocцroпrкa, Зeлeнo-
гypcький yнiвеpcитeт, Бiлoотoцький теxнi.тний yнiвеpcитeт
(Пoльщa); I]eнтpaльнo-eвpoпейcький yнiвepcитeт м. Cкa-
лиця (Cлoвavlинa); Унiвеpcитет Кaд Hижня Hopмaндiя
(Фpaншiя): Унiвеpситет Чоpнoгopii тoщo'

Hавчапrrя iнoзeмних здo-
бvвaчiв вищoi oсвiти

Haвчадня iнoземних здoбyBaчiB вищoi ocвiти пpoвoдиTЬcя
нa зaгaльних yN{oваx з додaTкoBoIo Мoвт{oю пiдгoтoвкoю.
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2. Пeрелiк кoп{пoнeнт освiтньo.нayкoвoi пpoгpaми зi спецiaльнoстi
192 <<БyдiвництBo тa цивiльнa iнrкенepiя> тa ii пoслiДовпiсть

Пеоелi2.t. кoMIIoнeIIT oсвlтI{Ьo-нayкoBol
Кo.ц диcц. Кoмпoltенти ocвiтньoi пpoгрaми

(нaвчaльнi .циоциплiни, пpaктики, квa;riфiкaцiйнa
poбoтa)

Кiль-
кiстькpе-

дитiв

Фopмa
пiдcyмк'

кoнтpoJIIo

I 2 5 4

Oбoв'язкoвi кoмпoнeнти oП
Заzальна пidzomoвка

oH.Ц.Ol Iнoзeмнa мoвa o Iспит
oH,ц.02 Icтopiя фiлoоoфii тa фiлoсoфоькoi дyмки Iспит

oHД.0з Aкaдемi.rнa дoбpo.reснiсть тa
aкaдеМiчне писЬМo

з,0 Зaлiк

oнД.04 opгaнiзaцiя нayкoвoi дiялЬнoстi тa
iнфopмaцiйнi теxнолoгii

3 ,0 Зaлiк

oнД.05 Фiнaнсyвaння нayкoвиx дoолiд)кенЬ, гpaнтo-
Ba дiяЛьнiсть

?o Зaлiк

oнД'06 Mетoдикa BикЛaдaння y вищiй шrкoлi ?o Зaлiк
}aгaльний oбсяг

'rt <

Пpoфeciйна пidzomoвка

oн'ц.07 CпеЦiaльний кypc зa нayкoBoю
спецiaльнiотro:

кБудiвниЦтвo тa цивiльнa iнженеpiя>

Iспит

}aгaльний oбсяг l ' Э

iагaльний oбсяг oбoв'язкоBиx кoMпoнeнт: J 0
Bибipкoвi кo}ипoнeнти ofl

(аcпipанm oбupас ducцuплiнu cуI|4аpнl
BIIД.2.1 Бyдiвeльнi кoнстрyкцiii' бyлiвлi тa спopyДи

Bн.ц.2.l.1
Tеopeтиvнi ocl{oви oсI{oBIIиx Пoлoжень
нopN4aтиBHиx докyментiв вiтчизняниx i зaкopлoнних
нopМ з пporкTyвaння бy.Цiвельниx кoнстрyкЦй

5 Зaлiк

BHД\.2'|.2
Плaнyвaння цiлi i зaдaч чисельтroгo екcпеpиМeнтy.
Мo,целroвaння i aнaлiз pобoти бyдiвельних
кoнcтpукцiй (зa:liзoбeтoнних кoнстpщliй)

5 За"'тiк

BtI,ц.2.1.3
Прoблeми тa pозвиток теopii мiцнoстi, стiйкoстi тa
пpинципiв ПpoeктyBaнIlя оyчaсних бy,Цiвeльниx
кoнстpyкцiй з 1рaхyвaнням iх пpoстopoвoi poбoти

5 Зaлiк

BI1Д\.2.|.4
Мeтo.цoлoгiя нayкoвиx дocлiджень бу.Цiвeльних
кoнстpукцiй

5 За;riк

BI{Д.2.1.5

Cyuaонi бyлiвeльнi кoнcщyкцii. oптимальнe i
paЦioна:rьве пpoектувaння бy,Цiвeльних
кoнстpщЦiй. Iнфopмaцiйнi теxнoлoгii тa
МoдeЛюBa}Iня в бyлiвництвi poзpaхyнкoBиx сxеM
кapкасiв бyлiвeль Тa oКpе]Vиx елементiв З
ypaхyвaннЯM нeлiнiйних пpoцeсiв змiни нaпpyженo-
дефopмoвaнoгo отaнy нa всiх отaдiях бyдiвниц]P4 rq

5 Зa"тiк
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екcплyaTaцii. Cиcтeми aвтoМaтизoBalloгo
ПpooкТyвaння B poзpaxyнкaх 6y.Цiвельних
кoнсTp}кцiй

B|1Д\.2.1.6
5 Залiк

BttL.2.2 oснoви i фvнДамeнти

BL1Д''2.2.1Poль pегioнaльI{их rpyl{Toвих yN{oB y ствoprI{l
гeoтеxнiчних oб'rктiв

5 Залiк

Bъ1I\.2.2.2Cyчacнi мoделi фyнтoвoгo середoBищa вц99]94ч]щ 5 Зaлiк

B|1Д\.2'2.з
Iмiтaцiйrrе мoдeлIoBaI{I{я взaсМoдii бyдiвeдьних
кoнстpyкцiй з oсHoBaMи

Залiк

BHД\'2'2.4,Цocлiджeнвя взaeмoдii фyндaментiв з oснoвaми з
BикopиоTaнI{яМ eлeктpoннoi тeнзoмeтpii

5 Зaлiк

BHД''2.2.5
5 Зaлiк

BHД.2.2.6 Числoвi Метo.ци в геoтехнiцi 5 Зaлiк

BII,ц.2.з Beнтиляцiя. oсвiтлeння тa тeплoгaзoпoстaчдння

BIl 'ц.2.3.1
Tepмoдинaмiuнi метoди дoслiджeнь eнеpгeтитяoi
ефeктивнoстi

5 Зaлiк

BI1Д,.2.3.2Tеopетичнi дocлiдження пoвiтpяних ПoтoкlB 5 Зa,riк

Bн,ц.2.3.3Tеxнiкa теплoфiзичнoгo eкcпеpиМeЕтy Зaлiк

BHД\.2.з.4
Фiзикo.мaтемaтичне мoдrЛIoвaння гaзoгiдpoдинa-
мiчниx тa теплoмaсooбмiнниx пpoцесiв

5 Залiк

P.нтт , .l 5 Hayкoвi oсIloви cтвopення iнтелектyальних cисTeN,{

упpaвлiння мiкpoклiмaтoм
5 За;riк

B'1Д\.2.з.6Tеxнiкo.екorroмiчтrий aнaлiз cистем вентиляцii,
ocвiтлення тa тeплoГaзoпoстaчaннЯ

5 Зaлiк

BHД'.2.4 Bo.цoпoстaчання' канaлiзaцiя

BHД\.2'4.1
5 Зaлiк

зНД\.2.4.2Iнтeнcифiкaцiя пpoцeсiв бioлoгiчнoi oчистки стiч.
I{иx Boд

5 Зaлiк

sНД\.2.4.зIввoвaцiйнi технoлoгii ouищeння пpиpoдних тa cтl-
чIlиx Bo.ц

5 Зaлiк

зHД\'2.4.4
Tеopiя i пpaкTикa експериМeI{тy. Bикopиcтaнвя сy-
чaсHoГo oблaднaння пpи пpoведеннi ексПеpиMеHTy

5 Зaлiк

311Д\.2,4.5Pеcypco. й енеpгoзбepежrl{I{я y вoДoпocтaчaннi
тa iнтенсифiкaцiя рoбoти cпopуд

5 Залiк

BHД'.2.4.6 Teхнiкo-екoнoмiчний aнaлiз сиcтеM вoдопoстaчaн-
ня. кaнaлiзвцii

5 Зшiк

Bнlt.2.5 Бvдiвeльнi мaтepiaли тa виpoби

Bн,ц.2.5.1
Бу,шiвeльнi мaтеpiaли, oтpимaнi зa безвiдхoдними
тexнoлoгiями, щo вiДпoвiдaroть кoнцeпцiТ cтaлoгo
DoзвиткУ

Зaлiк

зL1Д\.2.5.2Пpoгнoзнa oцiнкaдoвгoвiчнocтi бy.Цiвельних мaте-
оiа.lliв

l ) Зaлiк

BHД'2.5.з
Haнoтехlloлoгii кoмпoзицiйних бy,Цiвeльниx мaте-
oiaлiв

15 Залiк

BI1Д'.2-5.4
Cyracнi технoлoгii бетoну i зaлiзoбетoну Для мoнo.
лiтнoгo бyДiвниЦтвa

l ) Зaлiк
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зH,ц.2.5.5 Фiзикo.xiмiчнi i тeхнoлoгiчнi ocrroви виpoбництвa
мoдифiкoвaниx бyлiвельниx poзнинiв

l ) Зшriк

BI]Д.2.5.6 Цeмeнти тa мaтеpia'rи cпeцiальпoгo пpизнaчolll{я l ) Залiк

BII.ц.2.6
Tехнoлoгiя тa opгaнiзaцiя пpoмислoBoгo тa
цивiльнoгo бyДiвництвa

3HД\.2.6.1Aнaлiз i пpoгiloзyвaння нaпpямкiв пpoгpеcy в бyлiв-
ництвi

5 Залiк

BtIД\.2.6.2Мeтo,цoлoгiя нa1кoвих дocлiдx(rl{ь в TeхнoлoП1 тa
opгaнiзaцii бyдiвництвa

5 За;liк

Bн,ц.2.6.3
Ha1кoвi oсI{oBи B,цocкoнa"'reння opгaнiзaцiйнo-
технoлoгi.rниx pirшeнь
викoнaння спeцiальних видiв poбiт

5 Зaлiк

BHД'.2.6.4
Ha1кoвi oсIloви тa Метo.ци pecypcl{o-лoгlcTичнoт
дiяльнoотi в бyдiвництвi

5 За"riк

Bн.ц.2.6.5
opгaнiзaцiйнo-сщуктypний тa aна:tiтиuний оyпpo.
вiД, пiдгoтoвкa Ta впpoBaдхeння бy.Цiвельниx .Цевe-
лoпrpcькиx пpoектiв бy.цiвництвa

5 За;tiк

sНД\2.6'6
Tеopети.rнi тa пpaкти.тнi ocнoви зциI{eI{I{я
pеоypcoмicткocтi тa енергoза.llежнocтi бy.Цiвельних
пnoeктiв

5 Зaлiк

BHД\2'7 БyДiвeльнa мeхaнiкa
з11Д,.2..7.1Bapiaцiйнi метo,ци бyдiвельнoi мехaнiки 5 Зaлiк

BH[,.2.7.2
Hелiнiйнe дeфopМyвalrня i pyйнувaння пpocтopoBиx
кoнстpyкuiй

5 Залiк

BI1Д,'2..7.з,Цинaмiкa пpoстopoвиx кoнстpyкцiй 5 Залiк
BHД',2'7.4 Cтaтиcтичнi мeтoди в бyдiвельнiй меxaнiцi 5 Залiк

BHД\'2..7'5
Кoмп'roтеpнi технoлoгii poзв'язaння зa.цaч бyДiве-
льнoi мeхaнiки

5 Зaлiк

BIIД.2.8 Miстoбyдyвaпня тa тepитoрiaльнe пЛaIIyBaнI{я

BнД.2.8.l ocнoви теopii i метoдoлoгii нaщoвoi cпeцia;riзaцii 15 За;liк

BI1Д'.2.8.2
Bикopистaння тpal{спopтних Мoдeлей в тpaнcпopт-
нoмv плaнvвa:riri

15 Зa,'riк

BFI'ц.2.8.3
Bикopиотaння геoпpocTopoвиx Дa:яИх ДЛЯ мiстoбyлi-
внoгo aналiзу

15 Зaлiк

3aгaльний oбсяг вибipкoBих кoMпoIIeнт: Iэ

Пpaктикa

oHД.08 Пe.цaгoгiчнa пpaкTикa 15 Зaлiк

}aгaльний oбсяг пpaктичЕoi пiДгoтoBки 15
}AгAЛЬ шиЙ oБCЯг oCBITнЬoi ПPOгPAMи (i0
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2.2. Стpуктуpнo-лoгiннa схeмa oсвiтньo-нayкoвоi пpoгpaп{и
пiДгoтoвки здoбyвaнiв вищоi oсвiти нa тpeтЬoмy oсвiтньo.нayкoBoмy

piвнi за спецiaльнiстю 192 <<БyлiвництBo тa цивiльнa iнжеперiя>.

oбoв'язкoвi кoмпoненти oП.
Зaгальнa пiдгoтoвкa

oн.ц.01
Iнoземнa

Мoвa
6,012

oнД.02
Iстоpiя фi-
лoсoфii тa

фiлoсoфсь.
кoi д).мки

4,5/2

oнД.03
AкaДемiчнa
дoбpoнес.
нiсть тa

aкaдeмiнне
пиоьMo
з'0/2

oH.ц.04
opгaнiзaцiя

нayкoвoТ дiяль.
нoотl тa

iнфopмaцiйнi
технoлoгiТ

з,0/2

oнД.05
Фiнaнcyвaн-
ня нayкoвиx
дoслiджeнь,
гpaнтoвa дi

яльнiсть
з'0/2

oнД.06
Метoдикa

викJIaдaння
y вищiй
rпкoлi
з'0/2

oбoв'язкoвa кoмпoнeнтa oП.
Пpoфeоiйнa пiдгoтoвка

oнД.07 Cпeцiaльний кypc зa нayкoвoю спeцiaльнiстro:<Бyдiвництвo тa цивiльнa iпженеpiя>
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У cтpyкт1pнo.лoгiчнiй сxемi oсвiтньo.нayкoвoi пpoгpaми cпeцiа.пьвocтi 192 <Бyдiвни-
цтвo тa цивiльнa iняteнеpiя> пiдгoтoвки дoктopa фiлoсoфii викopиcтaнi нacтyпнi позI{aчеIIня'
цифpaми вкaзaнo:

- B чисeльникy _ кiлькiоть нaвчaлЬцих крeдитiв;
- B з}raMeнниltу - пopядкoвий нoп4еp сeМестpy;
- в дy,ккaх -пpеpeквiзити (нoмopa пoпepеднiх зaбезпе.тyroчиx диоЦиплiн).

3. Фopмa aтrстацii здoбyвauiв Bищoi oсBiти

Aтестaцiя випyскникiв ocвiтньо.нa1кoвoi пpoгpaми спецiaльнocтi 192 ''Бyдiвництвo тa
цивiльнa iнженеpiя.. пpoвoдитЬся y фopмi зaхиcтy диоepтaцiйнoi poбoти дoктopa фiлoсoфii тa
зaвepшyeтьоя видaчeю дoк}']\4енTy BстaнoBЛel{oгo зpaзкa пpo пpиcy.цтtеI{IlЯ cт}тlеня PhD iз
пpиcвoeнняМ квaлiфiкaцii: ,{oктop фiлocофii y гaлyзi знaнь <Apхiтектуpa тa бyдiвництвo>.
oбoв.язкoвoro yмoвoтo,цoПyскy дo з.}хистy с yспiшне BиКoнaяня aспipaнтoм йoгo iнливiлya-
Льнoгo н'lвчzlЛьнoгo пJIaну.

,{исepтaцiя нa здoбyття cтyпеня дoктopa фiлocoфii с caмocтiйним poзгopн1тим дocлi-
.цженняМ, щo пpoпoнyс poзв'язaнття aктyaЛьЕoгo нayкoBoгo зaBдallня в певнiй галyзi зншrь aбo
нa межi кiлькoх галyзей' peзyлЬTaTи якoгo cTaI{oBляTь opигiнa",rьний вI{eсoк y оц,ry знaнь вiд-
пoвi.цнoi галyзi (гaлyзей) тa oпpилroднeнi y вiдпoвiдниx пyблiкaцiяx. Зaxиcт даcеpтaцii нa
здoбyття стyпrня дoктopa фiлocoфii пеpедбavae oцiнroвaння piвня теopетиннoi фaxoвoi пiдгo-
тoвки вiдпoвiднo ,цo нaBчaльEoгo плaнy пiдгoтовки здoбyвa.riв тpeTьoгo piвня вищoi оcвiти зa
цieю cпецiальнicтto.

Bимoги дo oфopмлення дисepтaцiй Bстalloвлюr МoH Укpaiни' Bимoги щoдo пpoце,цy-
pи тa oсoбливих yl4oв ПpoBедrlrlrя пyблi.rнoгo зaхиcтy визнaчaютьcя КNrУ.
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б. .{oкyменти, щo пiдтвepД2кyloтЬ oсBoсIIня oсвiтньo-нayкoвo.i пpoгpaми
пi.цгoтoвки дoктopiв фiлoсoфii

oсoбaм, якi пoвнiстro BикoIIaJIи виМoги oсвiтньo-нayкoвoi пpoгpaми пiд чaс
ItaBчaння в aспipaнтypi кЕIУБA, i якi пpoйшrли пiдсyмкoвy aтестaцiro BЙДaеTЬcЯ
пoсвiднeння пpo склaдeнi дepжавнi eкзaмени.

oсoбaм. якi пoвнiотro викoIIaJIи BиМoги oсвiтньo-нayкoвoi пpoгpaми i
ycпiшнo пpoйшли деpя{aBlry пiдсyмкoвy aтеотaцiro (зaхvтcтили дисepтaдiro нa
здoбyття нayкoвoгo стyIIeЕя дoктopa фiлoсoфii)' в.pIДaeTЬcЯ диплoM ,цoктopa

фiлoоoфii' щo зaсвiд.ryr пpиcyджeЕIrя вiдпoвtднoгo стyIIеню.
Aспipaнт, який yспiшнo викoнaв oсвiтньo-нayкoBy Ilpoгpамy l зaxисTиB

диоepтaцiro (мoнoгpaфiro, aбo нayкoвi дoсягнrння y виглядi сyкyпнoотi стaтей) .Цo
зaкiнчення оTpoкy I{aBчaннjI в aспipaнтypi, ввaжarться TaкиМ' щo пoBII1сTo

викoнaB iндивiдуaльний плaн нayкoвoi poбoти i yспirпнo зa3еpшив нaвчaI{н,I Еa

вiдпoвiднoмy piвнi вищoТ oсвiти. Taкий aспipaнт вiдpaxoвyстЬся з aспlpaнTypи
зaклa,цoМ вищoi oовiти (вiддiлoм aспipaнтypи кI{УБA) з дня зaxисTy i мoжe бyти
pекoМеIrдoвarтий Для вiдзнaнення (з вiдпoвiднoro вiдмiткoro в диплoмi тa"/aбo

Дoдaткy дo диплoмy) paдolo пo зaxИcTу ' B якiй пpoxo.циB зaxиот.
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oсвiтньo-нayкoвa пpoгpaмa пiДгoтoвки дoктopiв фiлoсoфii iз
спrцiaльнoстi 192 <БyдiвництBo тa цивiльнa iнлtенеpiя> склaденa згiднo
пoстaнoBи Кaбiнеry Мiнiстpiв УкpaiЪи пpo Пopядoк пiдгoтoвки здoбyвaчiB
стyпeня дoктopa фiлoсoфii тa дoктoрa паyк y Bищих нaBчaльниx зaклa,Цax
(нayкoвих yстaнoвax) J\b2б1 Bi.ц 23.0з.20|6 P., нaцioнaльнoi paПlки
квaлiфiкaцiй, кoМпЛeкry нaBчaльнo-MeToДичних мaтepiaлiв спeцiaльнoстi
192 <<БyлiвництBo тa цивiльrra iнясeперiя>>.
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