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1. Профіль освітньо-наукової програми «Будівництво та цивільна інженерія» 

за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

 

   1 – Загальна інформація  

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу  

Київський національний університет будівництва і архі-

тектури, будівельний факультет, будівельно-

технологічний факультет, факультет інженерних систем 

та екології, факультет урбаністики та просторового пла-

нування 

Ступінь вищої освіти  

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу  

Ступінь вищої освіти: третій 

Кваліфікація: доктор філософії з будівництво та цивільна 

інженерія 

Офіційна назва освіт-

ньої програми  

Освітньо-наукова програма: Будівництво та цивільна 

інженерія 

Тип диплому та обсяг  

освітньо-наукової про-

грами 

Тип диплому – одиничний 

Обсяг: 60 кредитів ЄКТС  

Термін навчання: 4 роки 

Наявність  акредитації Сертифікат №2271 НАЗЯВО, Україна, строк дії до 

01.07.2027 р. 

Цикл/рівень  НРК України – 8 рівень,  

FQ-EHEA – третій цикл,  

ЕQF-LLL – 8 рівень 

Передумови  Наявність освітнього ступеня магістра (ОКР спеціаліста) 

за спеціальністю. Умови вступу визначаються «Прави-

лами  прийому до аспірантури і докторантури Київсько-

го національного  університету будівництва і архітекту-

ри», які затверджені Вченою Радою і є актуальними на 

рік вступу на навчання. 

Мова(и) викладання  Українська мова  

Термін дії освітньо-

наукової програми 

до наступної акредитації ОНП 

Інтернет-адреса постій-

ного розміщення опису 

освітньо-наукової про-

грами  

www.knuba.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми  

Метою ОНП є забезпечення підготовки висококваліфікованих, конкурентоспромо-

жних, інтегрованих у вітчизняний та світовий науково-освітній простір фахівців 

ступеню Доктор філософії за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», 

які володіють необхідними компетентностями та набувають в процесі навчання 

програмних результатів для здійснення самостійної науково-дослідницької, науко-

http://www.knuba.edu.ua/
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во-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності в професій-

ній та/або дослідницько-інноваційній діяльності (в будівельній галузі та/або у ви-

кладацькій роботі у закладах вищої освіти). 

3 – Характеристика освітньої програми  

Предметна область (га-

лузь знань, спеціаль-

ність)  

Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»; 

спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

 

Орієнтація освітньо- 

наукової програми 

Освітньо-наукова програма, спрямована на академічну 

підготовку наукових та науково-педагогічних фахівців.  

Освітньо-наукова програма спрямована на вивчення та 

дослідження актуальних аспектів спеціальності «Будів-

ництво та цивільна інженерія», зокрема: будівельні конс-

трукції, будівлі та споруди, основи та фундаменти, вен-

тиляція, освітлення та теплогазопостачання, водопоста-

чання, каналізація, будівельні матеріали та вироби, тех-

нологія та організація промислового та цивільного буді-

вництва, будівельна механіка, містобудування та терито-

ріальне планування. 

Ключові слова: будівництво, будівлі, конструктивні схе-

ми, реконструкція, несуча здатність, реставрація, ремонт, 

експлуатація, щільна забудова, напружено-

деформований стан, стійкість, жорсткість, деформатив-

ність, фільтрація, ущільнення, зсув, реологія, неліній-

ність, повзучість, релаксація, проєктні рішення, організа-

ційно-технологічні рішення, дестабілізуючі фактори, 

енергомісткість, екологічність, матеріаломісткість, тру-

домісткість, тривалість, вартість, організаційні структу-

ри, надійність, сталий розвиток, наукові дослідження, 

методологія, концепція, інновація. 

Основний фокус освіт-

ньо- наукової програми  

Освітньо-наукова програма спрямована на актуальні ас-

пекти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інже-

нерія», поглиблення фахового наукового світогляду, за-

безпечення підґрунтя для проведення наукових дослі-

джень, а також створення умов для розвитку подальшої 

наукової та викладацької кар’єри. 

Особливості освітньо- 

наукової програми 

Особливість ОНП полягає в широкому спектрі форму-

вання індивідуальних траєкторій навчання, завдяки залу-

ченню до навчального процесу 13 профільних кафедр. 

Програма спрямована на проблематику інноваційного та 

науково-методологічного підходу при проєктуванні бу-

дівельних матеріалів, конструкцій, будівель та споруд, їх 

елементів, інженерних мереж і комунікацій, технології та 

організації промислового та цивільного будівництва, мі-

стобудуванні та територіальному плануванні, організа-
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ційно-управлінської направленості та фінансової підго-

товки для ведення наукової діяльності в умовах (в тому 

числі) грантових досліджень, а також методологічної на-

правленості в царині набуття викладацької майстерності 

у вищій школі та професійної підготовки. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працев-

лаштування   

Випускники аспірантури мають перспективи працевлаш-

тування у ЗВО та наукових установах України і Європи 

(молодший науковий співробітник, науковий співробіт-

ник, науковий співробітник-консультант, викладач ви-

щого навчального закладу), в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування та в організаціях і 

підприємствах будівельної галузі України, згідно Націо-

нального  класифікатора  України (Класифікатор профе-

сій №64 (ДК 003:2010). 

Подальше навчання  Особа, яка закінчила навчання за освітньо-науковою 

програмою та здобула освітній ступень доктора філосо-

фії, може продовжувати освіту на четвертому (доктора 

наук) рівні вищої освіти, підвищувати кваліфікацію та 

отримувати додаткову післядипломну освіту, брати уч-

асть в освітніх програмах та дослідницьких грантах і 

стипендіях, що містять додаткові освітні компоненти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчан-

ня  

В ОНП навчання і викладання передбачено: формування 

гнучких індивідуальних навчальних траєкторій; широке 

використання різноманітних педагогічних методів; вті-

лення відчуття автономності у того, хто навчається, вод-

ночас забезпечуючи йому відповідний супровід і підтри-

мку з боку наукового керівника (викладача) та адмініст-

рації. 

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, практичних 

занять, консультацій з викладачами, наукових семінарів, 

самостійної роботи здобувача  відбувається у форматі 

педагогічного практикуму, консультування із науковим 

керівником, науково-педагогічною спільнотою із самос-

тійною науково-навчальною роботою, з метою опрацю-

вання теоретичного матеріалу і формування вмінь щодо 

використання знань для вирішення практичних завдань. 

Навчання може відбуватися в різних форматах, як ауди-

торне так й дистанційне. 

Оцінювання Методи та критерії оцінювання узгоджені з результатами 

навчання, видами навчальної діяльності та індивідуаль-

ного навчального плану роботи аспіранта. Методи оці-

нювання – іспити, заліки, поточні атестації та підсумкова 

атестація. 



8 

 

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії здійснюється спеціалізованою вченою 

радою на підставі публічного захисту наукових досяг-

нень у формі дисертації. 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 

компетентність (ІК) 

ІК Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі архітектури та будівництва в сфері будів-

ництва і цивільної інженерії та/або дослідницько-

інноваційної діяльності, застосовувати методологію наукової 

та педагогічної діяльності, а також проводити власне наукове 

дослідження, результати якого мають наукову новизну, тео-

ретичне та практичне значення. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синте-

зу нових та комплексних ідей. 

 

ЗК02. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу 

інформації з різних джерел, формулювати та обґрунтовувати 

наукові гіпотез, проводити та управляти актуальними науко-

вими дослідженнями інноваційного характеру. 

 

ЗК03. Здатність працювати в міжнародному контексті над 

ідентифікацією актуальних наукових проблем, генерувати 

нові креативні ідеї, застосовувати нестандартні підходи до 

вирішення складних і нетипових завдань з дотриманням 

прийнятих в науковому світі ключових засад професійної 

етики, морально-етичних норм та міжкультурних цінностей. 

ЗК04. Здатність розробляти інноваційні наукові проєкти 

впроваджувати їх та управляти ними, взаємодіяти в колекти-

ві, виявляти лідерські здібності при виконанні, демонструю-

чи ґрунтовні знання та розуміння філософської методології 

наукового пізнання.  

ЗК05. Здатність презентувати результати наукових дослі-

джень, вести фахову наукову бесіду та дискусію із широкою 

науковою спільнотою та громадськістю, формувати наукові 

тексти в письмовій формі, у тому числі іноземною мовою, 

організовувати та проводити навчальні заняття, використо-

вувати прогресивні інформаційно-комунікаційні засоби. 

 
Фахові компетентності (ФК) ФК01. Здатність до системного аналізу світової науково-

технічної інформації, з формулюванням висновків відповідно 

до цілей дослідження в сфері будівництва та цивільної інже-

нерії. 

  ФК02. Здатність організовувати та управляти науково-

професійними видами діяльності із застосуванням інтегрова-
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ного знання і розуміння інших суміжних інженерних дисци-

плін, беручи на себе відповідальність за результати прийня-

тих рішень.   

ФК03. Здатність планувати, проводити оригінальні дослі-

дження, якість яких відповідає національному та світовому 

рівням науки, спрямовані на практичну реалізацію в галузі 

будівництва та створення фундаментальних засад для суміж-

них галузей.  

 

ФК04. Здатність проводити аналіз об’єкту дослідження та 

предметної області в сфері будівництва та цивільної інжене-

рії, оцінювати та порівнювати різноманітні теорії, концепції 

та підходи з предметної сфери наукового дослідження, роби-

ти відповідні висновки, надавати пропозиції та рекомендації.  

 

ФК05. Здатність використовувати сучасні методи моделю-

вання та прогнозування із використанням новітніх приклад-

них програм, комп’ютерних систем та мереж, програмних 

продуктів при створенні нових знань, розробці фізичних, ма-

тематичних та інші моделей, нових будівельних матеріалів, 

інженерних систем й конструкції, удосконалювати методи їх 

розрахунку, технології їх виготовлення і експлуатації, гене-

рувати ідеї щодо практичного впровадження наукових ре-

зультатів.  

 

ФК06. Здатність моделювати і досліджувати організаційно-

технологічні процеси в будівництві з використанням сучас-

них програмних продуктів та продукувати ідеї щодо впрова-

дження результатів наукового дослідження в будівельну 

практику. 

 ФК07. Здатність проводити експериментальні дослідження, 

обробляти й отримувати, впроваджувати їх результати в 

практику виробництва та в навчальний освітній процес.  

 

ФК08. Здатність володіти навчально-методичними та науко-

во-дослідними стандартами в галузі архітектури та будівниц-

тва, вміти їх застосовувати при розробці, побудові, впрова-

джуванні інноваційних рішень.  

 

ФК09. Здатність презентувати результати досліджень у ви-

гляді публікації, оформлювати заявки на видачу охоронних 

документів та отримання наукових грантів, оформлювати ак-

ти впровадження та наукові звіти, розробляти навчально-

методичну літературу та презентації освітніх курсів. 

 

ФК10. Здатність організовувати та проводити навчальні за-

няття за спеціальністю будівництво та цивільна інженерія, 
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удосконалювати педагогічну майстерність, професійні вмін-

ня майбутніх вчених та викладачів, застосовувати інновацій-

ні методи навчання і методики викладання фахових дисцип-

лін.  

 

7 – Програмні результати навчання 

ПР01. Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології науково-

го пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний на-

уковий світогляд та морально-культурні цінності. 

 

ПР02. Здатність продемонструвати глибинні системні знання і розуміння вітчизняного та 

зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду, сучасної методологічно-

методичної бази проведення наукових досліджень у царині будівництва. 

 

ПР03. Володіння знаннями та навичками усного та письмового спілкування державною та 

іноземними мовами, а також з використанням сучасних інформаційних технологій та засо-

бів комунікації, включаючи спеціальну термінологію, необхідну для повного розуміння 

іншомовних наукових текстів, проведення літературного пошуку, усного та письмового 

представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу, 

працюючи в міжнародному контексті з різними стейкхолдерами галузі,використовуючи 

навики міжособистісної взаємодії. 

 

ПР04.  Здатність продемонструвати знання із наукової та професійної підготовки  для під-

твердження рівня компетентності у виборі методів наукових досліджень, оцінки їх науко-

вої новизни та практичного значення при вирішенні спеціалізованих завдань в сфері будів-

ництва та цивільної інженерії.  

 

ПР05. Вміння виявляти зв’язки між сучасними науковими концепціями в суміжних пред-

метних сферах, вміння переоцінювати вже існуючі знання і професійні практики для об-

ґрунтування нових теоретичних та практичних рекомендацій для розв’язування науково-

практичних задач в області теоретичних досліджень, застосовувати їх в сфері будівництва 

та цивільної інженерії. 

 

ПР06. Вміння застосовувати універсальні навички дослідника, достатні для розв’язання 

комплексних проблем у сфері будівництва та цивільної інженерії та пов’язаних з нею до-

слідницько-інноваційній та/або науково-педагогічній діяльності за фахом та продукування 

нових ідей та  методів, спрямованих на покращення науково-практичної діяльності в галузі 

будівництва та архітектури. 

 

ПР07. Знання та розуміння теоретичних засад створення нових будівельних матеріалів, 

конструкцій, розроблення нових технологій, удосконалення організації будівельно-

монтажних процесів, що пов’язані зі спорудженням, реконструкцією, реставрацією, ремон-

том будівель, споруд і комплексів, у тому числі в особливих умовах. 

 

ПР08. Володіння навичками та вміннями у вирішені наукових і практичних проблем за-

безпечення екологічної безпеки в сфері будівництва та цивільної інженерії, підвищення 

економічності та надійності функціонування архітектурно-конструктивно-технологічних 

систем будівель та споруд, забезпечення раціонального використання природних ресурсів 
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та охорони навколишнього середовища. 

 

ПР09. Знання та розуміння принципів створення і розвитку ефективних методів розрахун-

ку та експериментальних досліджень споруджених, відновлених та підсилених конструк-

цій, влаштування інженерних мереж, проєктування та виробництва будівельних матеріалів,  

володіти теоретично-методологічними базисами проєктування й організації технологічних 

процесів, що найбільш повно враховують специфіку впливів зовнішнього середовища, ан-

тропогенних факторів, тощо. 

 

ПР10. Володіти сучасними інформаційними технологіями для розробки, організації та уп-

равління науковими проєктами та/або науковими дослідженнями в сфері будівництва та 

цивільної інженерії, презентації їх результатів у професійному середовищі через сучасні 

форми наукової комунікації. 

 

ПР11. Демонструвати системний науковий світогляд та філософсько-культурний кругозір, 

який включає розвинене критичне мислення, професійну етику, академічну доброчесність, 

повагу до різноманітності та мультикультурності в поєднанні з володінням передовими 

методиками викладання у вищій школі і постійним самовдосконаленням професійного та 

наукового рівня. 

 

ПР12. Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення, ефективної само-

стійної праці, вміння отримувати бажаний результат в умовах обмеженого часу з акцентом 

на професійну сумлінність і з дотриманням етичних міркувань, уміння та навички прово-

дити моніторинг робіт та вчасно вносити корективи в план робіт за проектом в сфері буді-

вництва та цивільної інженерії. 

 

ПР13. Здійснювати успішну інноваційну науково-технічну діяльність у соціально-

орієнтованому суспільстві на основі міжособистісних взаємовідносин для максимального 

самовираження на основі терпимості, психологічної сумісності та етики поведінки. 

 

ПР14. Демонструвати вміння самостійно ставити та розв’язувати організаційно-

управлінські завдання на основі дотримання законодавчої бази, принципів доброчесності 

та відповідальності за успішний кінцевий особистий та командний результат на основі су-

часної теорії і практики організації та управління функціонуванням науково-професійних 

видів діяльності в сфері будівництва та цивільної інженерії. 

 

ПР15. Здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації на 

основі аналізу літературних джерел, патентних досліджень, повного циклу теоретичних і 

експериментальних досліджень, проведених за сучасними методиками. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення  Викладачі та фахівці з відповідних галузей науки, що 

мають відповідні вчені звання та наукові ступені, мають 

досвід використання сучасних інформаційних ресурсів у 

науково-педагогічній діяльності. 

Залучення викладачів, які володіють іноземною (англій-

ською) мовою на рівні В2 та вище (підтверджено відпо-

відними сертифікатами та дипломами про освіту). Пе-

редбачено механізм залучення до читання лекцій фахів-
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цями закордонних закладів вищої освіти. 

Матеріально-технічне 

забезпечення  

Кількісні  показники  матеріально-технічного забезпе-

чення відповідають Ліцензійним умовам впровадження 

освітньої діяльності закладів освіти. 

Персональні комп'ютери, об'єднані в локальні мережі з 

виходом в Internet; Комп'ютери оснащені сучасними про-

грамно-методичними комплексами: MS Office 365, 

AutoCAD 2017, ArchiCAD 17, ArchiCAD ID, 2017 

Autodesk, NavisWorks 2019 Autodesk, Autodesk Revit 2019 

AutoACD 2020 Autodesk, NavisWorks 2020 Autodesk 

,ArchiCAD 22, 21, 20 Ru, Allplan Admin, ArchiCAD 23 

Ru_Ukr, ArchiCAD 24 Ru_Eng, Allplan, Ліра-САПР, Lira, 

MIDAS GTS NX. 

В навчанні та дослідженні використовуються мультиме-

дійні кабінети, лінгафонні, є вільний доступ до мережі на 

всій території університету, зокрема в читальних залах, 

лабораторіях, доступ до науково-метричних баз та рефе-

ративної бази даних SCOPUS та WOS . 

Інформаційне та на-

вчально-методичне за-

безпечення 

Обсяг, склад та якість інформаційного та навчально-

методичного  забезпечення  повністю  відповідають Лі-

цензійним умовам впровадження освітньої діяльності за-

кладів освіти. 

Навчальні, навчально-методичні та бібліотечно-

інформаційні ресурси університету забезпечують навча-

льний процес і гарантують можливість якісного освоєння 

аспірантом освітньої програми.  

Бібліотека університету відповідає вимогам Положення 

про бібліотеку вищого навчального закладу III–IV рівня 

акредитації, затвердженого наказом МОНУ від 6.08.2004 

р., № 641.(http://library.knuba.edu.ua) 

Використовується віртуальне навчальне середовище –   

Освітній сайт КНУБА (http://org2.knuba.edu.ua/?lang=uk),  

де розміщені авторські розробки науково-педагогічних 

працівників університету. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність  

Положенням університету передбачена можливість наці-

ональної кредитної мобільності на основі відповідних 

грантів та угод. Допускається перезарахування кредитів, 

отриманих у інших закладах освіти України у відповід-

ності до діючих в КНУБА Положень. 

Міжнародна кредитна 

мобільність  

Згідно з Положенням університету ОНП передбачає мо-

жливість міжнародної кредитної мобільності.  

На основі двосторонніх договорів КНУБА  про міжнаро-

дну співпрацю з закордонними академічними та науко-

вими закладами, що передбачають академічну мобіль-
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ність, створюють умови щодо опублікування результатів 

дослідження у міжнародних фахових журналах, виступи 

на міжнародних конференціях, семінарах тощо: Універ-

ситет прикладних наук JADE (ФРН); Сілезський техно-

логічний університет (Польща); Університет у Бєльсько-

Бялом (Польща); Краківський технологічний університет 

ім. Тадеуша Косцюшка (Польща); Люблінський відділ 

Польської академії наук (Польща);   Зеленогурський уні-

верситет (Польща); Білостоцький технічний університет 

(Польща); Університет природничих наук у Любліні 

(Польща); Варненський Університет (Болгарія); Політех-

ніка Гуарда (Португалія); Центральноєвропейський уні-

верситет м. Скалиця (Словаччина); Університет Кан Ни-

жня Нормандія (Франція); Чеський технічний універси-

тет у Празі (Чехія); Приватний університет м. Пукальпи 

(Перу); АДАМАС університет Індії (Індія); Азербайджа-

нський університет будівництва і будівництва (Азербай-

джан); Дангарінский держаний університет (Республіка 

Таджикистан); Киргизький державний університет буді-

вництва, транспорта та архітектури (Киргизька Республі-

ка); Намаганський  інженерно будівельний інститут (Ре-

спубліка Узбекистан); Ташкентський інститут іригації і 

меліорації  (Республіка Узбекистан); тощо. 

Навчання іноземних 

здобувачів ВО  

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти  проводить-

ся  на  загальних умовах  з  додатковою  мовною підгото-

вкою. 
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2. Перелік компонент освітньо-наукової програми зі спеціальності 

192 «Будівництво та цивільна інженерія» та їх послідовність  

 

2.1. Перелік компонент освітньо-наукової програми 
Код 

дисципліни 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОНП 

ОК.01 Іноземна мова 6 Іспит 

ОК.02 Філософія науки, техніки та архітектури 4,5 Іспит 

ОК.03 Академічна доброчесність та  

академічне письмо 

3,0 Залік 

ОК.04 Організація  наукової діяльності та  

інформаційні технології 

3,0 Залік 

ОК.05 Фінансування наукових досліджень, гранто-

ва діяльність 

3,0 Залік 

ОК.06 Методика викладання у вищій школі 3,0 Залік 

ОК.07 Спеціальний курс за науковою спеціальністю:  

«Будівництво та цивільна інженерія» 
7,5 Іспит 

ОК.08 Педагогічна практика 15 Залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 45 

Вибіркові  компоненти ОНП 

(аспірант обирає дисципліни сумарним обсягом 15 кредитів) 
ВК Дисципліни вибіркової компоненти 15 Залік 

Загальний  обсяг вибіркових  компонент: 15 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 60 

 
Здобувач по третьому (аспірантському) рівню вищої освіти  

за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», галузь знань 19 

«Архітектура та будівництво», самостійно обирає дисципліни вибіркової компоненти із: 

• І каталогу  «Дисциплін вибіркової компоненти» http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-

content/uploads/2015/09/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B

3-

%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1

%85-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82-

%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90-%D0%BD%D0%B0-2020_2021-

%D0%BD.%D1%80..pdf 

 

та/або 

 

• ІІ каталогу «Дисциплін вибіркової компоненти» 

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=102347 

 

 

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/09/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90-%D0%BD%D0%B0-2020_2021-%D0%BD.%D1%80..pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/09/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90-%D0%BD%D0%B0-2020_2021-%D0%BD.%D1%80..pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/09/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90-%D0%BD%D0%B0-2020_2021-%D0%BD.%D1%80..pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/09/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90-%D0%BD%D0%B0-2020_2021-%D0%BD.%D1%80..pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/09/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90-%D0%BD%D0%B0-2020_2021-%D0%BD.%D1%80..pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/09/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90-%D0%BD%D0%B0-2020_2021-%D0%BD.%D1%80..pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/09/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90-%D0%BD%D0%B0-2020_2021-%D0%BD.%D1%80..pdf
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/09/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90-%D0%BD%D0%B0-2020_2021-%D0%BD.%D1%80..pdf
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2.2. Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми 

підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому  

рівні за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». 
 

 
 

У структурно-логічній схемі освітньо-наукової програми спеціальності 192 «Будівництво 

та цивільна інженерія» підготовки доктора філософії використані наступні позначення, цифрами 

вказано: 

– в дужках - кількість навчальних кредитів. 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти  

 
Атестація випускників освітньо-наукової програми спеціальності 192 «Будівництво та ци-

вільна інженерія» проводиться у формі захисту дисертаційної роботи доктора філософії та заве-

ршується видачею документу який  засвідчує  присудження  ступеня  доктора  філософії.  Дип-

лом доктора  філософії  видається КНУБА  після затвердження атестаційною колегією МОН Ук-

раїни рішення ради. 

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивіду-

ального навчального плану. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим досліджен-

ням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в певній галузі знань або на межі 

кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галу-

зі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях.  

 Вимоги щодо процедури та особливих умов проведення публічного захисту визначаються 

КМУ. 

 

 

 

 

 
 

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньо-наукової програми «Будівництво та цивільна інженерія» 
 ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.08 

ІК ● ● ● ● ● ● ● ● 

ЗК01  ●  ● ●  ● ● 

ЗК02 ● ● ● ● ●  ●  

ЗК03 ● ● ● ●   ●  

ЗК04  ●  ● ● ● ● ● 

ЗК05 ●  ● ● ● ● ● ● 

ФК01 ● ●  ●   ●  

ФК02  ●  ● ●  ●  

ФК03 ●   ●   ●  

ФК04    ●  ● ● ● 

ФК05    ●   ● ● 

ФК06    ●   ● ● 

ФК07   ●   ● ● ● 

ФК08      ● ● ● 

ФК09 ●  ●  ● ● ● ● 

ФК10   ●   ● ● ● 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів  

навчання (ПР) відповідним компонентам  

освітньо-наукової програми  «Будівництво та цивільна інженерія» 

 
 ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.08 

ПР01  ●    ●  ● 

ПР02 ● ●  ●  ● ● ● 

ПР03 ●  ● ● ●    

ПР04 ●  ● ●   ●  

ПР05  ●  ●   ● ● 

ПР06    ●  ● ● ● 

ПР07  ●  ●   ●  

ПР08    ●   ●  

ПР09  ●     ●  

ПР10 ●  ● ●     

ПР11  ● ●   ●  ● 

ПР12    ●   ● ● 

ПР13  ● ● ●  ●  ● 

ПР14    ● ●  ●  

ПР15 ●  ● ● ●  ●  

 



6. Документи, що підтверджують освоєння освітньо-наукової програми 

підготовки докторів філософії 

  

Особам, які повністю виконали вимоги освітньо-наукової програми під час 

навчання в аспірантурі КНУБА видається академічна довідка про її виконання. 

Особам, які повністю виконали вимоги освітньо-наукової програми і 

успішно захистили дисертацію у спеціалізованій вченій раді, видається диплом 

доктора філософії, що засвідчує присудження відповідного наукового ступеню. 
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7. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ 

СТАНДАРТ  

 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. №1556-VII. 

Відомості Верховної Ради. 2014. №37-38. Ст. 2004. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 01.02.2019). 

2. Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 р. №2145-VIII. 

Відомості Верховної Ради. 2017. №38-39. Cт. 380. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 08.12.2018). 

3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 лис-

топада 2015 р. №848-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. №3. Ст. 25. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата звернення: 08.12.2018). 

4. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: 

затв. наказом Міністерства освіти і науки від 01 червня 2017 р. №600 зі змінами 

від 21 грудня 2017р. №1648.  URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/rekomendatsii-1648.pdf (дата звернення: 08.12.2018). 

5. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 

ДК003:2010: затв. Наказом Державного комітету України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 р. №327. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 (дата звернення: 08.12.2018). 

6. Національна рамка кваліфікацій: затв. Постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 р. №1341. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п (дата звернення: 08.12.2018). 

7. Перелік галузей, знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти: затв. Постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 р. №266. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п (дата звернення: 08.12.2018). 

8. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах): затв. Постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. №261. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п (дата звернення: 08.12.2018). 
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Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії із 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» складена згідно 

постанови Кабінету Міністрів України про Порядок підготовки здобувачів 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах) №261 від 23.03.2016 р., національної рамки 

кваліфікацій, комплекту навчально-методичних матеріалів спеціальності 

192 «Будівництво та цивільна інженерія». 
 


