
 



 

 
 



 

1. ПРОФІЛЬ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА      

ІНЖЕНЕРІЯ» 

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва за-

кладу вищої 

освіти та струк-

турного підроз-

ділу 

Запорізька державна інженерна академія 

Факультет будівництва та цивільної інженерії 

Кафедра промислового та цивільного будівництва 

Кафедра міського будівництва та господарства 

Кафедра водопостачання та водовідведення 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мо-

вою оригіналу 

Бакалавр 

Бакалавр з будівництва та цивільної інженерії зі спеці-

альності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Офіційна назва 

освітньої про-

грами 

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за галуз-

зю знань 19 «Архітектура  та будівництво» зі спеціаль-

ності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, те-

рмін навчання – 3 роки 10 місяців 

Наявність акре-

дитації  

Акредитаційна комісія України 

Цикл/рівень  НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, 

QF-LLL – 6 рівень 

Передумови  Повна загальна середня освіта; результати зовнішнього 

незалежного тестування;  

спеціальна середня освіта 

Мова(и) викла-

дання  

Українська мова 

Термін дії освіт-

ньої програми 

До введення нової 

Інтернет-адреса 

постійного роз-

міщення опису 

освітньої про-

грами 

http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=45&lang=ua 

2 - Мета освітньої програми 

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички для вирішення 

комплексних задач в галузі будівництва та підготувати студентів до вико-

нання  інженерно-професійної діяльності з практичним використанням на 

профільних підприємствах . 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна об-

ласть 

(галузь знань, 

19 «Архітектура та будівництво»  

192 «Будівництво та цивільна інженерія» 



 

спеціальність) 

Орієнтація про-

грами 

Освітньо-професійна програма.  

Програма ґрунтується на базі повної середньої освіти 

або початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти, 

орієнтована на підготовку: 

- бакалаврів, здатних вирішувати практичні завдання в 

області будівництва та містобудування для забезпечен-

ня конкурентоспроможності України у світі та сталого 

розвитку суспільства і держави. 

Основний фокус 

освітньої  

програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області 

проектування, будівництва, реконструкції, ремонту 

будівель і споруд з урахуванням умов експлуатації; 

теоретичні та експериментальні дослідження 

інноваційного характеру будівельних конструкцій і 

споруд різного призначення; розрахунок і 

проектування будівельних конструкцій об’єктів міської 

забудови; планування та благоустрій територій міст і 

селищ; утримання міської забудови та міських 

територій. 

Особливості 

програми 

Освітньо-професійна програма (240 кредитів) включає 

навчальні дисципліни, що формують професійні знання 

і навички з будівництва та цивільної інженерії з ураху-

ванням специфічних особливостей будівництва і місто-

будування в умовах нестійкого зовнішнього середови-

ща. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та 

подальшого навчання 

Придатність до 

працевлашту-

вання 

Відповідні місця установ та організацій будівельної 

промисловості, містобудівної діяльності, водопровідно-

каналізаційного господарства, житлово-комунальної 

галузей державної та приватної форм власності, проми-

слових підприємств, відповідних органах управління 

державного рівня та місцевого самоврядування. 

За Державним класифікатором зі спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія»: 

3112 – технік-будівельник: 

 Доглядач будови 

 Кошторисник 

 Технік з архітектурного проектування 

 Технік санітарно-технічних систем 

 Технік-будівельник 

 Технік-будівельник (дорожнє будівництво) 

 Технік-гідротехнік 

 Технік-дизайнер (будівництво) 

 Технік-доглядач 

 Технік-лаборант (будівництво) 



 

 Технік-проектувальник 

 Технік-теплотехнік (будівництво) 

 Технік-технолог (виробництво будівельних 

виробів і конструкцій) 

3118 – Креслярі 

 технік-конструктор 

 Кресляр-конструктор 

3119 – Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук 

та техніки 

 Інструктор з експлуатаційних, виробничо-

технічних та організаційних питань 

 Технік з нормування праці 

 Технік з підготовки виробництва 

 Технік з підготовки технічної документації 

 Технік з планування 

3151 – Інспектори з будівництва та пожежної безпе-

ки 

 Інспектор з контролю за технічним утриманням 

будинків 

Подальше на-

вчання 

Навчання впродовж життя для розвитку і самовдоско-

налення в професійній сфері діяльності, а також в ін-

ших споріднених галузях: 

- підготовка на 6-ому кваліфікаційному рівні HPK в га-

лузі будівництва та архітектури; 

- навчання на 6-ому та інших кваліфікаційних рівнях 

HPK у споріднених галузях. 

Стажування як у вітчизняних, так і в зарубіжних уні-

верситетах і компаніях. Участь у програмах навчання 

упродовж всього життя (LLL). 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студенто-центроване навчання, самонавчання, пробле-

мно- орієнтоване навчання. Стиль навчання – активний, 

що дає можливість бакалавру обирати предмети та ор-

ганізовувати час.  

Основними підходами до викладання та навчання є: 

- використання лекційних курсів, практичних занять, 

семінарів та консультацій із запланованих дисциплін; 

- самостійна робота з джерелами інформації у бібліоте-

ці академії та у наукових бібліотеках України; 

- використання дистанційних курсів навчання та елект-

ронних ресурсів за допомогою мережі Інтернет; 

- тісне співробітництво студентів зі своїми керівника-

ми; 

- індивідуальні консультації з викладачами академії та 

інших профільних вищих навчальних закладів, а також 



 

з керівниками підприємств та їх структурних підрозді-

лів; 

- інформаційна підтримка щодо участі студентів в кон-

курсах на отримання наукових стипендій і грантів; 

- активна робота студентів у складі проектних команд, 

при виконанні держбюджетних та госпдоговірних тем, 

участь у розробці звітних матеріалів, реєстраційних та 

облікових документів, оформленні патентів на винахо-

ди. 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, звіти з практичних та лабо-

раторних занять, презентації, поточний контроль, дер-

жавний іспит. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми і завдан-

ня, виробничі ситуації, проблеми у сфері професійної 

діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь інно-

ваційного характеру, достатнім рівнем інтелектуально-

го потенціалу. 

Загальні компе-

тентності 

(ЗК) 
 

- Здатність працювати самостійно, бути критич-

ним і самокритичним. Здатність виявляти особисті 

шляхи вирішення проблеми, критично приймати та 

аналізувати особисті ідеї, проводити критичний аналіз 

сучасного стану питань в галузі будівництва. Здатність  

відстоювати свою власну позицію. Здатність бути кри-

тичним і самокритичним. 

- Дослідницькі здатності в області будівництва та 

цивільної інженерії. Здатність володіти потрібним об-

сягом інформації щодо сучасного стану, напрямків роз-

витку у сфері будівництва та цивільної інженерії. Мож-

ливість використовувати найбільш передові організа-

ційно-технологічні та технічні рішення у будівельних 

процесах. 

- Гнучкість мислення та адаптивність. Набуття гну-

чкого мислення, здатність застосовувати сукупність 

знань для розуміння та розв’язання складних організа-

ційно-технологічних проблем та завдань, формування 

критичного мислення. Здатність розуміти та вирішува-

ти проблеми будівництва та цивільної інженерії під 

впливом змін у середовищі функціонування підпри-

ємств. 

- Міжособистісні навички та командна робота. Зда-

тність приймати спільні рішення та вирішувати їх у ко-

лективній роботі, володіти навичками дисципліновано-

сті, планування та управління часом, підтримувати врі-

вноважені стосунки з членами команди та іншими заці-



 

кавленими сторонами. 

- Технологічні здатності. Компетентність у викорис-

танні сучасних математичних методів та новітніх інфо-

рмаційних технологій, комп’ютерних систем та мереж, 

програмних продуктів при створенні нових знань, 

отриманні  практичних результатів у сфері будівництва 

та архітектури. 

- Здатності до оцінювання. Компетентність у прове-

денні аналізу різних інформаційних джерел з сучасного 

стану будівельної галузі та її матеріально-технічної ба-

зи, з елементами раціонального обґрунтування отрима-

них результатів.  

- Інноваційність. Здатність проявляти  схильність до 

можливих сучасних інноваційних процесів  та напрям-

ків  використання отриманих результатів.  

- Організаційні здібності. Здатність планувати час ро-

боти з підготовки знань з дисципліни, виконання конт-

рольних, розрахунково-графічних та курсових робіт в 

установлені терміни. Здатність самостійного освоєння 

та вивчення навчальних дисциплін. Здатність упоряд-

ковувати, налагоджувати, досягати єдності навчального 

процесу. 

Фахові компете-

нтності спеціа-

льності (ФК) 

- Дослідницькі здатності в області будівництва та 

цивільної інженерії. Здатність володіти потрібним об-

сягом інформації щодо сучасного стану, напрямків роз-

витку у сфері будівництва та цивільної інженерії. Мож-

ливість використовувати найбільш передові організа-

ційно-технологічні та технічні рішення у будівельних 

процесах.  

- Гнучкість мислення та адаптивність. Набуття гну-

чкого мислення, здатність застосовувати сукупність 

знань для розуміння та розв’язання складних організа-

ційно-технологічних проблем та завдань, формування 

критичного мислення. Здатність розуміти та вирішува-

ти проблеми будівництва та цивільної інженерії під 

впливом змін у середовищі функціонування підпри-

ємств. 

- Міжособистісні навички та командна робота. Зда-

тність приймати спільні рішення та вирішувати їх у ко-

лективній роботі, володіти навичками дисципліновано-

сті, планування та управління часом, підтримувати врі-

вноважені стосунки з членами команди та іншими заці-

кавленими сторонами. 

- Технологічні здатності. Компетентність у викорис-

танні сучасних математичних методів та новітніх інфо-

рмаційних технологій, комп’ютерних систем та мереж, 



 

програмних продуктів при створенні нових знань, 

отриманні  практичних результатів у сфері будівництва 

та архітектури. 

- Здатності до оцінювання. Компетентність у прове-

денні аналізу різних інформаційних джерел з сучасного 

стану будівельної галузі та її матеріально-технічної ба-

зи, з елементами раціонального обґрунтування отрима-

них результатів.  Здатність проявляти  схильність до 

можливих сучасних інноваційних процесів  та напрям-

ків  використання отриманих результатів.  

- Організаційні здібності. Здатність планувати час ро-

боти з підготовки знань з дисципліни, виконання конт-

рольних, розрахунково-графічних та курсових робіт в 

установлені терміни. Здатність самостійного освоєння 

та вивчення навчальних дисциплін. Здатність упорядко-

вувати, налагоджувати, досягати єдності навчального 

процесу. 

7 - Програмні результати навчання 

Бакалавр має бути підготовлений до активної виробничої діяльності. 

Він повинен володіти державною мовою, вміти застосовувати набуті знан-

ня в сфері техніки, технології, організації та економіки будівництва. Бака-

лавр повинен мати певні знання з гуманітарних і соціально-економічних, 

фундаментальних, професійно-орієнтованих дисциплін, насамперед соціо-

логії, філософії, психології, математики, фізики, хімії, теоретичної механі-

ки, опору матеріалів, будівельної механіки, будівельного матеріалознавст-

ва, інженерної геодезії, геології, архітектури, містобудування, технології та 

організації будівництва, будівельних конструкцій, будівельної техніки та 

інше. Він повинен володіти методами техніко – економічних, теоретичних 

та експериментальних досліджень в галузі будівництва, менеджменту і ма-

ркетингу. 

       Бакалавр  повинен мати високі моральні якості, навики організаційної 

та управлінської роботи, вміти приймати виваженні професійні рішення. 

      Враховуючи архітектурно-планувальні та конструктивні рішення, в 

умовах проектної організації вміти проектувати конструктивні елементи 

будівель у різних інженерно-геологічних умовах.  

      Керуючись нормативними матеріалами, використовуючи робочу доку-

ментацію, в умовах проектної організації: розробляти проект організації 

будівництва і проект виконання робіт. 

      Керуючись нормативними матеріалами, використовуючи робочу доку-

ментацію, в умовах будівельної організації: забезпечувати виконання прое-

кту організації будівництва і проекту виконання робіт. 

      Керуючись нормативними матеріалами, використовуючи робочу доку-

ментацію, в умовах будівельної організації: оцінювати якість виготовлення 

металевих і залізобетонних конструкцій; контролювати якість монтажу ме-

талевих і збірних залізобетонних конструкцій; виготовляти (вибирати) зра-



 

зки бетону для контролю міцності та деформативності у відповідності до 

діючих нормативних документів. 

       Керуючись нормативною документацією бакалавр має можливість ро-

зробляти пакети інвесторсько-кошторисної документації у рамках вироб-

ничої діяльності будівельних підприємств, а також планування економічно-

го розвитку та зростання прибутку. 

Використання теоретичної бази знань з напряму будівництва та ци-

вільної інженерії бакалавр надає можливість професіонального використо-

вування: сучасної наукової проблематики і тенденцій розвитку галузі буді-

вництва та цивільної інженерії; професійних знань з проектування будівель 

і споруд, планування та благоустрою міст, утримання міської забудови; 

особливості землевпорядкування та кадастру, технічні й правові засади 

оцінки промислових та міських територій; ціноутворення, методи визна-

чення витрат, методи оцінки ефективності будівельних, містобудівних та 

водопровідних проектів; 

Використання сучасних засобів та методів систематизації інформації 

про будівництва та цивільної інженерії надає можливість контроллінгу часу 

зведення, експлуатації, реконструкції, ремонту об’єктів, а також монітори-

нгу стану зовнішнього середовища і його змін та використовувати методи 

створення інформаційних баз даних об’єктів будівництва, містобудування 

та інженерних споруд. 

          Уміння володіти методами проведення інженерних вишукувань, тех-

нологією проектування автомобільних доріг та аеродромів з використанням 

універсальних і спеціалізованих програмно-обчислювальних комплексів і 

систем автоматизованого проектування дозволяє прогнозувати та оцінюва-

ти економічну доцільність зведення будівель та інженерних споруд на етапі 

проектування. 

       Уміння аналізувати властивості ґрунтів основи, обирати та проектувати 

економічні фундаменти різних типів (неглибокого закладання, пальові) з 

урахуванням взаємодії будівельних конструкцій між собою та із неоднорід-

ним природним або штучним ґрунтовим середовищем при різних за харак-

тером навантаженнях.  

Застосування інноваційних способів визначення технічного стану 

будівельних конструкцій, що експлуатуються, алгоритмів проведення тех-

нічних експертиз, обстеження і паспортизації будівель і споруд, визначення 

технічного стану міських вулиць та доріг, а також використання новітніх 

концепцій архітектури та дизайну міського середовища, автоматизованих 

систем візуалізації архітектурних, містобудівних, дизайн-проектів, проекти 

садово-паркового та ландшафтного будівництва, сучасних спеціалізованих 

програмних продуктів для створення комп’ютерної графіки надає можли-

вість приймати виваженні професійні рішення. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забез-

печення 

85% науково-педагогічних працівників, що задіяні до 

викладання професійно-орієнтованих дисциплін за 

освітньо-професійною програмою «Міське будівницт-

во та господарство» зі спеціальності 192 «Будівництво 



 

та цивільна інженерія» мають наукові ступені та вчені 

звання, з досвідом дослідницької роботи за фахом. 

Матеріально-

технічне забез-

печення  

Використання спеціалізованих лабораторій та облад-

нання, сучасних комп’ютерних засобів та програмного 

забезпечення 

Інформаційне та 

навчально-

методичне за-

безпечення 

Використання віртуального навчального середовища 

Запорізької державної інженерної академії та авторсь-

ких розробок науково-педагогічних працівників, а са-

ме: підручників та навчальних посібників з грифом 

МОН України; підручників та навчальних посібників з 

грифом Вченої ради Запорізької державної інженерної 

академії. 

9 - Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобі-

льність 

На основі договорів між Запорізькою державною інже-

нерною академією та університетами України 

Міжнародна 

кредитна мобі-

льність 

На основі договорів між Запорізькою державною інже-

нерною академією та вищими навчальними закладами 

зарубіжних країн-партнерів 

Навчання інозе-

мних здобувачів 

вищої освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови на пі-

дготовчому відділенні  

 

  

 

 

 

 
 

 

  

                                                           

 
 



 

4. СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ БАКАЛАВР 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ» 

 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програ-

ми (навчальні дисципліни, 

курсові  

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота 

Кіль-кість 

кредитів 

за ECTS 

Загальний 

обсяг навча-

льної робо-

ти, годин 

Ауди-

торне 

наванта-

ження, 

годин 

Само-

стійна 

робота, 

годин 

Форма контро-

лю  

 

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1 Цикл загальної підготовки 

1 Українська мова (за профе-

сійним спрямуванням) 

3 90 36 54 залік  

2 Іноземна мова 8 240 84 156 залік 

іспит 

3 Історія України та українсь-

кої культури 

6 180 60 120 залік 

іспит 

4 Філософія 3 90 24 66 іспит 

 Усього за циклом 1.1. 20 600 204 396  

1.2. Цикл професійної підготовки 
5 Інженерна геодезія 6 180 60 120 іспит 

6 Навчальна геодезична прак-

тика 

4 120 48 72 залік 

7 Опір матеріалів 8 240 84 156 залік, іспит 

8 Архітектура будівель і спо-

руд 

7 210 60 150 іспит,  

курсовий проект 

9 Будівельне матеріалознавст-

во 

4 120 48 72 залік 

10 Будівельна техніка і транс-

порт 

3 90 36 54 залік 

11 Інженерна геологія і основи 

механіки грунтів 

3 90 36 54 залік 

12 Будівельна механіка 8 240 84 156 залік, іспит 

13 Планування міст 4 120 48 72 залік 

14 Технологія будівельного ви-

робництва 

8 240 72 168 іспит, 

курсовий проект 

15 Організація будівництва 5 150 48 102 іспит 

16 Міські інженерні мережі 5 150 60 90 залік  

17 Метрологія і стандартизація, 

обстеження та випробування 

будівель і споруд 

5,5 165 66 99 залік 

18 Конструкції з дерева і плас-

тмас 

3 90 36 54 залік 

19 Металеві конструкції 7 210 60 150 іспит, 

курсовий проект 

20 Залізобетонні та кам'яні 

конструкції 

9 270 84 186 залік, іспит, 

курсовий проект 

21 Навчальна практика 3 90 36 54 залік 

22 Виробнича практика 6 180 72 108 залік 

23 Підсумкова атестація 1,5 45  45  

 Усього за циклом 1.2. 100 3000 1038 1962  

 Усього за обов'язковими 

компонентами 

120 3600 1242 2358  

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

2.1. Цикл компонент вибору навчального закладу 

2.1.1. Цикл загальної підготовки 



 

24 Фізичне виховання 8 240 96 144 залік  

25 Інформатика та комп’ютерна 

техніка 

4 120 48 72 залік 

26 Вища математика 8 240 84 156 залік, іспит 

27 Будівельна та комп'ютерна 

графіка 

7 210 84 126 залік 

28 Фізика 5 150 48 102 іспит  

29 Хімія  4 120 48 72 залік 

30 Правознавство 3 90 36 54 залік 

31 Психологія  3 90 36 54 залік 

32 Програмне забезпечення ін-

женерних розрахунків 

4 120 48 72 залік 

 Усього за циклом 2.1.1. 46 1380 528 852  

2.1.2. Цикл професійної підготовки 

33 Основи екології та сталий 

розвиток 

3 90 36 54 залік 

34 Безпека життєдіяльності, 

основи охорони праці 

3 90 36 54 залік 

35 Теоретична та технічна ме-

ханіка 

5 150 48 102 іспит 

36 Економіка будівництва 3 90 36 54 залік 

 Усього за циклом 2.1.2. 14 420 156 264  

 Усього за циклом 2.1. 60 1800 684 1116  

2.2. Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

Блок А (Промислове і цивільне будівництво) 

37 Основи і фундаменти 6 180 48 132 Іспит, 

курсовий проект 
38 Особливості розрахунку і 

проектування основ і фун-

даментів у складних ґрунто-

вих умовах 

5 150 48 102 іспит 

39 Зведення і монтаж будівель і 

споруд 

7 210 72 138 іспит 

40 Економічна діяльність буді-

вельних організацій 

4 120 48 72 залік 

41 Технічний нагляд та геоде-

зичне забезпечення в будів-

ництві 

4 120 48 72 залік 

42 Технологія та організація 

будівництва (управління, 

планування та організація) 

5 150 36 114 Іспит, 

курсовий проект 

43 Реконструкція будівель і 

споруд 

5 150 60 90 залік 

 Усього за Блок А 36 1080 360 720  

Блок Б (Міське будівництво та господарство) 

44 Міські вулиці та дороги 5 150 48 102 іспит 
45 Садово-паркове та ландшаф-

тне будівництво 

5 150 48 102 іспит 

46 Планування та благоустрій 

міст 

6 180 48 132 іспит, 

курсовий проект 
47 Економіка міського госпо-

дарства 

4 120 48 72 залік  

48 Інженерна підготовка місь-

ких територій 

7 210 60 150 залік, іспит, 

курсовий проект 

49 Міський транспорт 5 150 48 102 іспит 
50 Утримання міської забудови 4 120 48 72 залік 
 Усього за Блок Б 36 1080 348 732  



 

Блок В (Водопостачання і водовідведення) 

51 Насосні та повітродувні ста-

нції 

7 210 72 138 залік, іспит 

52 Водопровідні мережі 5 150 48 102 іспит 

53 Каналізаційні мережі 5 150 48 102 іспит 

54 Економічна діяльність водо-

провідно-каналізаційного 

господарства 

4 120 36 84 іспит 

55 Технологія очистки природ-

них вод 

5 150 36 114 іспит, 

курсовий проект 

56 Гідрологія, гідрометрія та 

гідротехнічні споруди 

5 150 60 90 залік 

57 Технологія очистки стічних 

вод 

5 150 36 114 Іспит, 

курсовий проект 

 Усього за Блок В 36 1080 336 744  

 Усього за 2.2. 36 1080 348 732  

2.3. Цикл компонент вільного вибору студента 

2.3.1 

58 Кошторисна справа 5 150 48 102 іспит 

59 Геодезичний супровід об'єк-

тів будівництва 

5 150 48 102 іспит 

60 Інформаційні технології 

проектування будівельних 

конструкцій 

5 150 48 102 іспит 

61 Сучасні будівельні матеріа-

ли 

5 150 48 102 іспит 

62 Санація та термомодерніза-

ція будівель 

4 120 48 72 залік 

 Усього за 2.3.1 24 720 240 480  

2.3.2 

63 Основи конструювання та 

автоматизація проектування 

в будівництві 

5 150 48 102 іспит 

64 Проектування будівель і 

споруд 

5 150 48 102 іспит 

65 Проектування архітектурно-

го середовища з урахуван-

ням життєдіяльності осіб з 

обмеженими фізичними мо-

жливостями 

5 150 48 102 іспит 

66 Графічні засоби в містобуді-

вному проектуванні 

5 150 48 102 іспит 

67 Ціноутворення в сфері місь-

кого господарства 

4 120 48 72 залік 

 Усього за 2.3.2 24 720 240 480  

2.3.3 

68 Захист трубопроводів і спо-

руд від корозії 

5 150 48 102 іспит 

69 Санітарно-технічне облад-

нання будівель 

5 150 48 102 іспит 

70 Теоретичні основи очистки 

природних та стічних вод 

5 150 48 102 іспит 

71 Технології переробки та 

утилізації осадів 

5 150 48 102 іспит 

72 Механічне обладнання водо-

провідно-каналізаційного 

господарства 

4 120 48 72 залік 



 

 Усього за 2.3.3 24 720 240 480  

 Усього за вибірковими 

компонентами Блок А 

120 3600 1284 2316  

 Усього за вибірковими 

компонентами Блок Б 

120 3600 1272 2328  

 Усього за вибірковими 

компонентами Блок В 

120 3600 1260 2340  

 Загальна кількість Блок А 240 7200 2526 4674  

 Загальна кількість Блок Б 240 7200 1152 4686  

 Загальна кількість Блок В 240 7200 1176 4698  

       

 

 

 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації здобува-

чів вищої освіти 
Підсумкова атестація (іспит) 

Вимоги до підсумкової 

атестації  

Підсумкова атестація має передбачити розв’язання склад-

ного спеціалізованого завдання або практичної проблеми у 

галузі будівництва, реконструкції та благоустрою об’єктів 

промислових або міських територій, що передбачає вирі-

шення практичних завдань та/або здійснення інноваційної 

діяльності та характеризується обмеженнями соціально-

економічних умов будівельної сфери. 

        Мета підсумкової атестації:  

- систематизувати, закріпити та розширити теоретичні 

знання та практичні навички зі спеціальності, розвинути 

творчі здібності та вміння магістра повною мірою застосу-

вати свої знання для вирішення науково-технічних, проект-

них і організаційно-економічних задач в галузі будівництва, 

реконструкції та благоустрою міських територій;  

- розвинути навички самостійної роботи при вирішенні 

конкретних задач будівництва, розробці та удосконаленні 

процесів експлуатації, реконструкції, та збереження 

об’єктів міської забудови;  

- напрацювати практичні навички по виконанню розрахун-

ково-графічних та проектних робіт за допомогою ПЕОМ;  

- перевірити та оцінити професійну придатність здобувача 

до самостійної роботи в проектних, науково-дослідних ор-

ганізаціях, в житлово-комунальних організаціях, на будіве-

льних майданчиках. 

 

 



Структурно-логічна схема спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 



5. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬОЇ 

СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

 

1.1 Цикл загальної підготовки 

 

1. Українська мова (за професійним спрямуванням). 

Мета:  формування комунікативної компетентності курсантів;  набуття ко-

мунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей курсантів та 

спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує ев-

ристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та 

конкурентоздатності сучасного фахівця;  вироблення навичок оптимальної мовної 

поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого ви-

користання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діа-

логу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і 

термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послу-

говування різними типами словників. Завдання. У результаті вивчення навчаль-

ної дисципліни курсант повинен: сформувати чітке і правильне розуміння ролі 

державної мови у професійній діяльності;  забезпечити досконале володіння нор-

мами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усно-

го й писемного мовлення;  виробити навички самоконтролю за дотриманням мов-

них норм у спілкуванні;  розвивати творче мислення курсантів;  виховати повагу 

до української літературної мови, до мовних традицій.  сформувати навички опе-

рування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу науко-

вих текстів. Предметом вивчення дисципліни є лексика та граматика мови, що 

дає можливість здійснювати професійне спілкування та одержувати потрібну 

професійну інформацію. 

 

2. Іноземна мова  

Мета: формування необхідної комунікативної спроможності в сферах про-

фесійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок прак-

тичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в об-

сязі тематики, що обумовлена професійними потребами, оволодіння новітньою 

фаховою інформацією через іноземні джерела. Завдання: навчання, розвиток та 

вдосконалення різних видів мовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, діало-

гічного мовлення, читання, письма та перекладу з урахуванням специфіки акаде-

мічного та наукового стилів мовлення, а також спеціальної термінології. Пред-

мет: іноземний дискурс, необхідний для формування професійно-орієнтованої 

комунікативної мовленнєвої компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної та 

прагматичної) для забезпечення їх ефективного спілкування в академічному та 

професійному середовищі. 

 

3. Історія України та української культури  

Основною метою курсу є формування системного уявлення студентів про 

провідні, визначальні тенденції розвитку української історії та української куль-

тури, що має сприяти їх кращій орієнтації в умовах суспільного буття. Головне 



 

завдання курсу «Історія України та української культури» полягає у вихованні, 

навчанні, формуванні вмінь студентів системно й історично аналізувати головні 

тенденції, які мали і мають місце в усіх галузях життєдіяльності українського на-

роду. Предмет-опанувавши матеріал, студент зможе виявляти причинно-

наслідкові зв’язки в подіях і явищах, вільно застосовувати понятійний та терміно-

логічний апарат сучасної історії та української культури. Зрештою, вивчення кур-

су допоможе поглибити розуміння економічних та соціальних процесів, розгля-

даючи їх на широкому тлі загального історичного розвитку Батьківщини. 

 

4. Філософія 

Мета – отримати необхідну систему фундаментальних філософських знань 

відповідно до сучасного рівня осягнення дійсності, оволодіти вмінням застосову-

вати ці знання в безпосередній практичній і науковій діяльності, при аналізі нага-

льних проблем сьогодення. Завдання: напрямки історико-філософської думки; 

класичну і сучасну вітчизняну та світову філософію, оволодіням філософським 

способом мислення;основними філософськими принципами та першоджерелами. 

Предметом є вивчення загальних законів розвитку природи і суспільства, людсь-

кого мислення. Філософія стає методологією наукового пізнання і практичної дія-

льності. Об'єктом вивчення сучасної філософії є навколишній світ, який представ-

ляється як багаторівнева система. 

 

1.2 Цикл професійної підготовки 

 

5. Інженерна геодезія 

Мета: підготовка майбутнього інженера-будівельника до самостійного ви-

рішення птинаь,повязаних з інженерно-геодезичними вишукування-

ми,використанням матеріалів інженерно-геодезичних робіт при проектуванні бу-

дівель та споруд3 до правильного врибору приладів та методів виконання геоде-

зичних робіт при перенесенні проектів на місцевість, при розпланувальних робо-

тах та спостереженнях за деформаціями будівель та споруд в період їхзведення та 

експлуатації. Завдання: надання достатніх фундаментальних та прикладниз знань 

для компетнетного і відповідального вирішенням таких задач: - одержання теоре-

тичної підготовки в області знань про фігуру Землі та системи координат для ви-

значення положення точок на земній поверхні, про види і методи геодезичних ви-

мірювань і побудов на місцевості; -практичного оволодіння використанням геоде-

зичних матеріалів при проектуванні та будівництві, методами та приладами при 

вирішенні задачі перенесення проектів на місцевість, розпланувальних роботах та 

спостереженнх за деформаціями будівель та споруд. Предмет: методики та мето-

ди проведення основних геодезичних робіт, фундаментальні та прикладні знання 

курсу для проведення та аналізу інженерно-геодезичних вишукувань.  

 

6. Навчальна геодезична практика 

Мета: формування комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для про-

ведення геодезичних вимірювань і розрахунків при розв’язуванні різноманітних 

задач в галузі будівництва. Завдання: оволодіння розумінням і основами скла-

дання топографічних планів і карт, профілів, орієнтуватися по картах і на місце-



 

вості у різних системах координат, методами вимірювання кутів, відстаней ніве-

лювання, знімання місцевості, геодезичних розпланувальних робіт, поняттям про 

геодезичні опорні мережі, використання супутникових навігаційних систем, знан-

ням нормативної літератури з геодезичних допусків, роботи з сучасними геодези-

чними приладами, методами розв’язання інженерних задач на топографічних пла-

нах, вимірювання кутів та ліній, нівелювання на місцевості, методики підготовки 

аналітичних даних для перенесення на місцевість проектів будівництва, перено-

сити проекти споруд на місцевість, проводити виконавчі знімання забудованих 

територій, виконувати спостереження за зміщенням та деформаціями споруд. 

Предмет:- методики та методи проведення основних геодезичних робіт, фунда-

ментальні та прикладні знання курсу для проведення та аналізу інженерно-

геодезичних вишукувань; геодезичн; методика підготовки аналітичних даних для 

перенесення на місцевість проектів будівництва 

 

7. Опір матеріалів 

Мета: одержання знань основ опору матеріалів елементів будівельних 

конструкцій зовнішнім навантаженням, методів розрахунку стержнів на міцність, 

жорсткість і стійкість в умовах дії навантажень різних типів. Завдання: отриман-

ня знань про механічні характеристики матеріалів та про експериментальні мето-

ди їх визначення, засвоєння принципів формування розрахункових схем елементів 

реальних конструкцій, вибору найбільш раціонального способу розрахунку, ана-

лізу результатів та їх представлення у графічному і табличному вигляді, оволо-

діння методами розрахунку на міцність і жорсткість при розтяганні-стисканні, 

зсуві, крученні, згинанні стержневих елементів будівельних конструкцій в умовах 

статичного, динамічного, циклічного навантажень, а також на стійкість, отриман-

ня практичних навичок у теоретичних та експериментальних дослідженнях опору 

матеріалів. Предмет: загальні закономірності розрахунків на міцність, жорсткість 

та стійкість окремих елементів будівельних конструкцій та інженерних споруд. 

 

8. Архітектура будівель і споруд 

Мета: формування теоретичних і практичних знань, необхідних для самос-

тійного виконання архітектурно-будівельних завдань при проектуванні і будівни-

цтві цивільних будівель та споруд, відтворення рішень архітектурної споруди зі 

збереженням його власного архітектурного образу, архітектоніки конструктивно-

го рішення та архітектурного або природного середовища. Завдання: оволодіння 

знаннями про розвиток архітектурних конструкцій на прикладах історичних ана-

логів, сучасні численні варіанти архітектурних конструкції частин будівель і спо-

руд, опанування здатності приймати конкретне архітектурно-будівельне рішення 

відповідно до функції будівлі та її ролі в архітектурно-природному середовищі, 

ознайомлення з новітніми рішеннями архітектурно-будівельних конструкцій.  

Предмет: архітектура та будівельно-конструктивні рішення з урахуванням функ-

ціонального призначення будівель та споруд.  

 

9. Будівельне матеріалознавство 

Мета вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» - надати студе-

нтам достатній рівень для успішного вирішення завдань, пов’язаних з майбут-



 

ньою практичною діяльністю з вибором та використанням матеріальних ресурсів. 

При вивченні дисципліни розкриваються взаємозв’язки між факторами впливу та 

властивостями матеріалу для можливості цілеспрямованого регулювання такими 

факторами. Завдання дисципліни: - пізнати особливості складу, будови та влас-

тивостей будівельних матеріалів різних видів і різновидностей; - вміти находити 

способи визначення властивостей та їхнього покращення; - визначати можливі 

варіанти раціонального застосування кожної різновидності матеріалу у відповід-

ності з їхніми перевагами у порівнянні з іншими; - знати головні напрямки змен-

шення матеріаломісткості. Предмет: формування знань про закономірності утво-

рення оптимальних структур та властивостей будівельних матеріалів; вміння оці-

нювати ступінь відповідності матеріалу раціонального використання в будівель-

ній продукції. 

 

10. Будівельна техніка і транспорт 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців умінь і 

знань з сучасних методів застосування будівельної техніки, особливостей їх будо-

ви та для механізованого виконання будівельних робіт для зведення, реконструк-

ції та відновлення об'єктів водогосподарського призначення. Задачі: виявлення 

ролі та місця будівельної техніки  системі прикладних наук; питання механізації 

технологічних процесів; визначення техніко-економічних та експлуатаційних по-

казників машин. Предмет -  фундаментальні та прикладні знання для проведення 

системних досліджень, компетентного та відповідального вирішення наступних 

завдань будівельної галузі: дослідження та розробка ефективних методів та моде-

лей організаційно-технологічної підготовки будівельного виробництва; оптималь-

не використання обмежених ресурсів (трудових, матеріальних); розробка ефекти-

вної системи фінансування будівельних проектів; удосконалення інформаційної 

системи прийняття рішень. 

 

11. Інженерна геологія і основи механіки ґрунтів  

Метою вивчення курсу “Інженерна геологія та основи механіки грунтів” є 

надбання студентами навиків, що дозволяють їм самостійно оцінювати геологічні 

процеси та геологічні особливості території з метою раціонального використову-

вання та охорони геологічного середовища. Визначати состав, будову, стан та 

властивості гірських порід (грунтів), досліджувати закономірності просторової 

зміни інженерно-геологічних умов та їх оцінювання. Визначати та аналізувати 

умови порушення міцності, стійкості і деформації товщі ґрунтових основ під 

впливом прикладених навантажень від будівель та споруд. Завдання: навчитися 

оцінювати природний стан піщаних і глинистих ґрунтів; навчитися давати будіве-

льну характеристику основним групам ґрунтів; навчитися аналізувати режими пі-

дземних вод та визначати притікання води до будівельних котлованів; навчитися 

визначати фізичні та механічні властивості ґрунтів; навчитися розраховувати на-

пружено - деформований стан ґрунтової основи та масивів ґрунту; навчитися оці-

нювати умови міцності та стійкості. Предмет - методики та методи визначення 

основних характеристик грунтів, а також сучасні методи та розрахункові моделі 

для визначення напружень в масиві грунту, фундаментальні та прикладні знання 



 

курсу для проведення та аналізу інженерно-геологічних умов будівництва та роз-

рахунок напружено-деформованого стану основи під фундаменти. 

 

12. Будівельна механіка 

Мета: формування знань про застосування методів розрахунку стержневих 

систем, аналізу напружено-деформованого стану будівельних конструкцій, буді-

вель і споруд, що знаходяться під впливом статичних, динамічних і рухомих на-

вантажень. Завдання: оволодіння методами аналізу геометричної структури спо-

руди, розрахунку статично визначуваних конструкцій (ферм, балок, арок і рам) на 

дії зовнішніх навантажень, основами методів сил, переміщень та скінчених еле-

ментів для розрахунку статично невизначуваних стержневих систем. Предмет: 

класичні методи розрахунку на міцність, жорсткість та стійкість будівельних 

конструкцій, що складаються з декількох стержневих елементів. 

 

13. Планування міст 

Мета: засвоєння основ проектування житлових районів міста, виробничої 

зони міста, вулично-магістральної мережі міста, ландшафтно-рекреаційної зони, 

інфраструктури міста, формування знань з планування міст та їх використання 

для раціонального проектування будинків, споруд та їх комплексів. Завдання: 

розуміння типології та класифікації населених місць, проблем і тенденцій розвит-

ку міст, планувальної структури сучасного міста, функціональної організації мі-

ської території, планувальної структури виробничої зони міста та окремих проми-

слових комплексів, планувальної схеми вуличної мережі міста, організацію тран-

спортного руху в місті та промислових районах, застосування теоретичних знань 

при проектуванні генерального плану міста, промислових та житлових комплек-

сів, проведення необхідних розрахунків по визначенню перспектив розвитку міс-

та, визначення техніко-економічних показників. Предмет: система проектування, 

реконструкції та функціонального зонування міських територій.   

 

14. Технологія будівельного виробництва 

Мета: надання студентам чітких уявлень про основні технологічні будівельні 

процеси, навчити студентів обґрунтуванню методів виконання процесів. В 

результаті вивчення дисципліни студент повинен оволодіти вмінням та знанням в 

проектуванні будівель, споруд, використовувати нормативно-технічну 

документацію, розробляти проекти. Завдання:достатні фундаментальні та 

прикладні знання для компетентного і відповідального вирішення таких 

задач:проектування основних технологічних процесів з урахуванням технології і 

комплексної механізації загально-будівельних і спеціальних робіт, з особливостей 

виконання будівельних процесів, та необхідними матеріально-технічними 

ресурсами;розроблення технологічної документації на будівництво будівель і 

споруд;вибір найбільш ефективні варіанти виробництва будівельних робіт 

Предмет є вивчення методів і режимів виконання будівельних процесів в умовах. 

будівельних майданчиків, обґрунтування методів виконання процесів, вимоги до 

їх реалізації. 

 

 



 

15. Організація будівництва 

Мета: оволодіння сучасними теоретичними основами, передовими метода-

ми та формами організації будівельного виробництва, що забезпечують значне 

покращення техніко-економічних показників діяльності будівельних організацій, 

формування вміння творчо застосовувати отримані знання в організації і управ-

лінні будівництвом. Завдання: формування знань та вмінь з питань організацій-

них форм і структур управління в будівництві, організаційно-технічної підготовки 

до зведення об’єктів будівництва, організації парку будівельних машин та його 

експлуатації, організації комплексного забезпечення будівництва конструкціями і 

матеріалами, організації роботи транспорту в будівництві, виробничо-

економічного плану будівельної організації, організації оперативного планування 

виробництва, технічної документації у будівництві, сітьових моделей та сітьових 

графіків, організації та графіків будівництва окремих будівель та споруд, призна-

чення і видів будівельних генеральних планів, розрахунків об’єктів будівельного 

господарства, основних положень проектування будівельних генеральних планів. 

Предмет: сучасні методи проектування організації будівництва та реконструкції 

об’єктів; основні напрямки та проблемні питання по удосконаленню будівельного 

виробництва. 

 

16. Міські інженерні мережі 

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань і 

умінь з питань комплексного  інженерно-технічного забезпечення будівельних 

об'єктів, включаючи системи водопостачання, водовідведення, теплопостачання, 

газопостачання і електропостачання, пошуку оптимальних рішень практичних за-

дач та вибору оптимальних способів їх реалізації для  надійного життєзабезпе-

чення споживачів. Основним завданням дисципліни є теоретична та практична 

підготовка студентів з питань проектування та експлуатації систем водопостачан-

ня, каналізації, газопостачання, електропостачання населених міст, добору основ-

них елементів систем. Предметом вивчення дисципліни є системи водопостачан-

ня, водовідведення, тепло-, електро- та газопостачання міст. 

 

17. Метрологія і стандартизація, обстеження та випробування будівель і 

споруд. 

Мета: формування знань про методи, засоби і способи вимірювань у метро-

логії, нормативно-правові, організаційні та методологічні основи стандартизації, 

експлуатаційні вимоги до будівель і споруд та їх довговічність, види та засоби ді-

агностики будівельних конструкцій. Завдання: оволодіння методами визначення 

і контролю показників якості, правилами, положеннями та нормами, способами 

досягнення цілісності та точності вимірювань, методами повірки мір та вимірю-

вальних приладів, знаннями про фізичні величини одиниць вимірювань, методами 

оцінки технічного стану будівель, споруд і конструктивних елементів, алгоритму 

обстеження будівель і споруд, приладами для діагностики будівель і їх конструк-

цій, знаннями про законодавчу базу паспортизації, склад паспорту технічного 

стану будівлі (споруди). Предмет: система теоретичних основ утворення систем 

одиниць, засобів та методів вимірювань лінійних і кутових розмірів, види похи-

бок вимірювань та засобів їх усунення, категорії та види стандартів, принципи і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


 

параметри стандартизації, методи оцінки технічного стану будівель і споруд,  а 

також державні норми в будівництві. 

 

18. Конструкції із дерева і пластмас 

Мета: формування теоретичних знань та практичних навичок з проектуван-

ня конструкцій з деревини і пластмас, опанування методів розрахунку таких конс-

трукцій, підготовка до професійної діяльності в галузі проектування конструкцій з 

деревини і пластмас. Завдання: оволодіння знаннями основних фізико-

механічних характеристик і структури матеріалів з деревини, пластмас і поліме-

рів, залізобетону, їх застосування в будівельних конструкціях, характеру та особ-

ливостей їх роботи під навантаженням, методів вирішення інженерних задач роз-

рахунку перерізів конструктивних елементів за І та ІІ групами граничних станів, 

формування навиків конструювання і розрахунку конструкцій з деревини і пласт-

мас та їх окремих елементів для вирішення конкретних інженерних задач, форму-

вання теоретичних знань та практичних навичок з техніко-економічного аналізу і 

компонування конструкцій з деревини і пластмас. Предмет: особливості механіч-

них  властивостей дерев’яних та пластмасових конструкцій, методи розрахунку 

конструкцій та їх з’єднань  на різні навантаження. 

 

19. Металеві конструкції 

Мета: одержання знань у галузі розрахунків елементів конструкцій із сталі, 

розрахунку і конструювання будівельних конструкцій, особливостей матеріалу та 

характеру його роботи під навантаженням, вирішення інженерних задач розраху-

нку з’єднань металевих конструкцій і перетинів сталевих елементів, підготовка до 

професійної діяльності в галузі проектування металевих конструкцій. Завдання: 

здатність оптимального вибору марки сталі для конструкцій, раціональної схеми 

компонування балочної клітки, оволодіння методами розрахунку зварних і болто-

вих з’єднань, перетинів сталевих елементів, балок і центрово-стиснутих колон в 

системі балочної клітки, вузлів ферм, засвоєння основних положень розрахунку за 

методом граничних станів, оволодіння принципами проектування і конструюван-

ня балок і колон, підбору перерізу стержнів ферм, методами компонування і тех-

ніко-економічного аналізу металевих конструкцій, формування навику конструю-

вання і розрахунку для рішення конкретних інженерних завдань. Предмет: особ-

ливості механічної роботи сталі під навантаженням, методи розрахунку та прин-

ципи конструювання металевих конструкцій будівель і споруд та їх елементів. 

 

20. Залізобетонні та кам’яні конструкції 

Мета: формування теоретичних знань та практичних навичок з проектуван-

ня залізобетонних конструкцій, опанування методів розрахунку будівельних 

конструкцій із залізобетону, природних і штучних каменів, ознайомлення з осно-

вами проектування фундаментів неглибокого закладання, підготовка до профе-

сійної діяльності в галузі проектування залізобетонних і кам’яних конструкцій. 

Завдання: оволодіння знаннями основних фізико-механічних характеристик бе-

тону, сталевої арматури, природних та штучних каменів, структури залізобетону, 

його застосуванню в будівельних конструкціях, особливостей матеріалів і харак-

теру їхньої роботи під навантаженням, методів вирішення інженерних задач роз-



 

рахунку перерізів залізобетонних елементів відповідно до видів напружено-

деформованого стану за І та ІІ групами граничних станів (розтягнутих, стиснутих 

та зігнутих елементів), основ оптимального вибору класу (марки) бетону та стале-

вої арматури для залізобетонних конструкцій, оволодіння принципами проекту-

вання, компонування і техніко-економічного аналізу залізобетонних та кам’яних 

конструкцій, формування навиків конструювання і розрахунку залізобетонних та 

кам’яних конструкцій та їх окремих елементів для вирішення конкретних інжене-

рних задач. Предмет: особливості механічної роботи бетону, залізобетону та 

кам’яних матеріалів під дією зовнішніх впливів, методи розрахунку та принципи 

конструювання залізобетонних і кам’яних конструкцій будівель і споруд та їх 

елементів. 

 

21. Навчальна практика.  

Мета: формування комплексу знань про специфіку та особливості інженер-

ної діяльності у сфері будівництва, містобудування та цивільну інженерію, види 

та склад робіт, пов’язаних з будівництвом, організаційно-функціональну структу-

ру будівельної галузі. Завдання: опанування базових знань про будівництво як 

сферу діяльності людини та галузь економіки, підготовка до вивчення спеціаль-

них дисциплін. Предмет: закріплення та поглиблення теоретичних знань з роботи 

передових будівельних організацій у сфері професійної діяльності за профілем 

спеціальності. 

 

22.Виробнича практика 

Мета – придбання практичного уміння і навичок виконання основних буді-

вельно-монтажних процесів, систематизація,закріплення, поглиблення і розши-

рення знань з теоретичних дисциплін,вміння творчо їх застосовувати в практичній 

діяльності, розвинути навички виробничої діяльності. Завдання – ознайомлення з 

основними архітектурно-конструктивними рішеннями об’єкту, його основними 

техніко-економічними показниками,технологією основних будівельних процесів 

(які матеріали застосовуються, машини, устаткування,інструменти). Предмет – 

реалізація теоретичних знаньза профілем спеціальності у практичній діяльності. 

 

23. Підсумкова атестація. 

Мета – написання державного іспиту, як методу оцінювання рівня якості 

підготовки – визначення рівня підготовленості здобувача першого рівня вищої 

освіти до розв'язання комплексу інженерно-практичних та прикладних завдань ві-

дповідно до узагальненого об'єкта діяльності на основі застосування системи тео-

ретичних знань і практичних навичок, отриманих у процесі всього періоду на-

вчання. Завдання – систематизація та застосування теоретичних та практичних 

знань під час формування відповідей та розв’язання задач у екзаменаційному бі-

леті. Предмет – навички самостійної роботи інженерної діяльності в сфері будів-

ництва та цивільної інженерії. 

 

 

2 ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 



 

2.1.1 Цикл загальної підготовки  

24. Фізичне виховання 

Мета – підвищення фізичної культури - як засобу різнобічного розвитку 

особистості, підготовки до праці та громадської діяльності; біологічні основи фі-

зичного виховання; вплив фізичних вправ на функціювання органів і систем лю-

дини; рухова активність. Завдання - оволодіти засобами оздоровлення, покра-

щання тілобудови, реабілітації та саморегуляції (теорія, методика, практика); 

професійно-прикладна фізична підготовка студента. Предмет - екологічні, еконо-

мічні та кліматичні умови впровадження фізичних вправ. 

 

25. Інформатика та компьютерна техніка 

Мета - надання знань з теоретичних засад і принципів роботи апаратного та 

програмного забезпечення сучасної комп’ютерної техніки; оволодіння навичками 

розв'язання прикладних задач з її допомогою; засвоєння основних пакетів прикла-

дних програм; розвиток алгоритмічного мислення та оволодіння розробкою про-

грам на алгоритмічній мові високого рівня; формування вміння орієнтуватись у 

складній комп'ютерній мережі. Завдання - надання студентам достатніх фунда-

ментальних та прикладних знань для використання в професійній діяльності ін-

формаційних систем різного ступеню складності і розв'язання за допомогою них 

практичних задач:створення і обробка документів з інформацією в текстовому, 

числовому, графічному та інших видах за допомогою існуючих програмних засо-

бів; постановки задачі, створення алгоритму і реалізація на мові програмування, 

отримання результату і його аналіз для вирішення конкретного завдання. Пред-

мет - теоретичних основ інформатики та характеристик комп’ютерної техніки, 

архітектури, технологічного забезпечення зберігання, обробки і передачі інфор-

мації, алгоритмізації, програмування та моделювання. 

 

26. Вища математика 

Метою є формування базових математичних знань для розв’язування задач у 

професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного форму-

лювання інженерних задач. Завданнями вивчення дисципліни є надання студен-

там знань з основних розділів вищої математики; визначень, теорем, правил; до-

ведення основних теорем; формування умінь самостійного опрацювання матема-

тичної літератури. Предмет – способи, можливості та формулювання основних 

понять та методів вищої математики. 

 

27. Будівельна та комп’ютерна графіка 

Мета: формування практичних навичок побудови машинобудівних та архі-

тектурно-будівельних креслень на високому технічному рівні із застосуванням 

навчально-методичної і довідкової літератури. Завдання: оволодіння теоретич-

ними засадами нарисної геометрії, способами розв’язання практичних позиційних 

і метричних задач, основними положеннями нормативної бази України по ство-

ренню конструкторської документації, вмінням читати й складати конструкторсь-

ку документацію із застосуванням сучасних комп’ютерних програм автоматизо-

ваного проектування. Предмет: методи проеціювання, метричні задачі, способи 

перетворення креслень, поверхні складної форми, числові відмітки, перспектива, 



 

тіні, пересічення в аксонометрії. Креслення, техніка креслення і геометричні по-

будови, ДСТ, ЄСКД, машинобудівельні і архітектурно-будівельні креслення. Ма-

шинна графіка: методи і засоби машинної графіки, пакети прикладних програм 

для побудови креслень. 

 

28. Фізика 

Метою викладання фізики є організація вивчення передбачених розділів 

курсу фізики, фактичного матеріалу,необхідного для оволодіння суміжними й 

спеціальними дисциплінами. Завдання  - дати достатні фундаментальні та прик-

ладні знання для проведення широких досліджень, компетентного і відповідаль-

ного читання технічних креслень, визначення необхідних параметрів заданих тех-

нологічних процесів та вимог до конкретних технологічних операцій. Предмет: 1) 

фізичний експеримент, тсучасні вимірювальні прилади, обробка і аналіз результа-

тів; 2) основні закони і при7ципи фізики, застосування їх до розвязання технічних 

задач з різних галузей фізики; 3) фізичні величини та їх зв'язок та значення при 

вирішенні фізичних задач. 

 

29. Хімія. 

Мета викладання навчальної дисципліни. Хімія, як природна наука, вивчає 

навколишній світ і формує у студентів діалектичний світогляд в науковому 

розумінні картини світу. Глибоке знання хімії необхідне спеціалістам усіх галузей 

народного господарства і становить основу професійної підготовки спеціалістів 

високої кваліфікації. Завданнями навчальної дисципліни є: формування 

діалектичного мислення і сприяння розвитку хімічного світогляду студента; 

надання уявлень про витоки і сучасність теоретичних передумов хімії; досягнення 

міцного і свідомого засвоєння хімічних понять; сприяння розвитку у студентів 

навичок роботи в лабораторії і постановки хімічного експерименту. Предметом 

вивчення начальної дисципліни є отримання достатніх фундаментальних та 

прикладних знань для компетентного і відповідального вирішення таких задач: 

складання стехіометрічних розрахунків для отримання необхідних сплаві 

заданого складу; вибір властивостей металів та сплавів, необхідних для 

виготовлення гідротехнічних конструкцій. 

 

30. Правознавство 

Мета: формування системи знань з основ теорії держави і права та провід-

них галузей права (конституційного, адміністративного, цивільного, фінансового, 

банківського, трудового, господарського, міжнародного тощо); засвоєння методів 

правового регулювання економіки; з’ясування засад юридичного забезпечення пі-

дприємницької й господарської діяльності. Завдання: формування правової сві-

домості та правової культури, надання допомоги студентам у зв’ясуванні  про-

блем становлення державності та правової системи України, ознайомлення з по-

рядком спірних питань різних галузей права, оскарження рішень суду, ознайом-

лення з механізмом захисту прав і свобод людини і громадянина, формування 

вмінь та навичок користування нормативно-правовими актами України та міжна-

родними актами. Предметом вивчення даного курсу є: основи теорії держави і 

права; основи конституційного право; основи цивільного права; основи трудо-



 

вого права України; основи соціального захисту; основи екологічного права;  

основи фінансового права;  основи земельного права ; основи сімейного права 

; основи господарського права; основи адміністративного права; основи кримі-

нального права. 

 

31. Психологія. 

Мета курсу: формування знань щодо механізмів психологічних виявів осо-

бистості, соціальної групи та навичок педагога-вихователя у колективі; стимулю-

вання та корекція процесу всебічного (особистісного, соціального, професійного) 

становлення майбутнього спеціаліста в галузі економіки підприємств, фінансів, 

аудиту, економічної кібернетики; допомога кожному майбутньому фахівцю усві-

домити цілісність і унікальність власної особистості, сприяння значному просу-

ванню на шляху професійного вдосконалення. Завдання курсу: є визначення змі-

сту найбільш ефективних прийомів, методів, засобів і цілісних психолого-

педагогічних технологій управління та впливу га підлеглих з метою підвищення 

їх професійної зрілості, розвитку моральних якостей, підготовки сучасного керів-

ника, здатного високо кваліфіковано виконувати коло соціально-виробничих 

обов’язків. Предмет психології - закономірності розвитку і проявів психічних 

явищ та їхні механізми, закономірності розвитку і функціонування психіки як 

особливої форми життєдіяльності, механізми формування та функціонування 

психіки людини, формування особистості в процесі виховання та освіти. 

 

32. Програмне забезпечення інженерних розрахунків 

Мета: одержання навиків виконання реальних розрахунків будівельних 

конструкцій з використанням ефективних програм обчислювальної техніки, фор-

мування теоретичних знань та практичних навичок по складанню вихідних даних 

для розрахунку будівельних конструкцій. Завдання: опанування структури і по-

рядку використання універсального обчислювального комплексу «ЛІРА», методів 

вирішувати інженерні задачі, які виникають в практиці проектування будівельних 

конструкцій, засобів оформлення результатів розрахунків і пояснювальної інфор-

мації, набуття знань та навичок по використанню всіх можливостей обчислюва-

льних комплексів при розрахунку конструкцій, певних навичок пошуку раціона-

льних розрахункових схем. . Предмет: напружено-деформований стан різномані-

тних конструкцій будівель та споруд. 

 

33. Основи екології та сталий розвиток. 

Мета: вивчення принципів раціонального використання природних та ан-

тропогенних екосистем та природокористування, основ чинного екологічного за-

конодавства, принципів сталого розвитку, основних методів екологічних дослі-

джень, прогноз забруднення навколишнього середовища й, насамперед, закономі-

рностей поводження поллютантів у різних середовищах, зміни ступеня їхньої не-

безпеки для живої речовини при функціонуванні, формування нового стилю мис-

лення в процесі безперервної екологічної освіти й виховання. Завдання вивчення 

навчальної дисципліни – формування екологічного світогляду щодо живої приро-

ди, управління природними й природно-антропогенними екосистемами, які забез-

печили б їх функціонування, не порушуючи динамічної рівноваги в природі та 



 

механізмів саморегуляції біосфери. Завдання також полягає у забезпеченні дина-

мічного соціально-економічного зростання за умови збереження й поетапного ві-

дтворення цілісності природного середовища, створення можливостей для рівно-

ваги між його потенціалом і потребами людей усіх поколінь. Предметом вивчен-

ня є закони, закономірності, правила розвитку й функціонування антропосфери й 

біосфери, пошук оптимальних форм внутрішньої взаємодії, що забезпечує еколо-

гічно безпечну життєдіяльність всіх складових. 

 

34. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці. 

Метою викладання дисципліни є навчання студентів безпечній поведінці, 

способам зниження ризику та діям як у надзвичайних ситуаціях, так і в повсяк-

денних умовах, в умовах виробництва та в побуті. Завданнями дисципліни є ово-

лодіння студентами основними положеннями БЖД: теорією ризику; психологією 

безпеки; знаннями щодо правильної поведінки у надзвичайних ситуаціях; мето-

дами зниження впливу різних видів надзвичайних ситуацій на населення та виро-

бничий персонал. Предметом вивчення навчальної дисципліни є отримання базо-

вих знань з проблеми забезпечення безпечних умов існування людини у природ-

ному соціальному і техногенному середовищах. 

 

35. Теоретична та технічна механіка 

Мета – навчити студентів користуватися необхідним математичним апара-

том,що допомагає аналізувати, моделювати та розвязувати прикладні інженерні 

задачі за допомогоюзнань з вищоїматематики та законів механіки, які сприяють 

виробленню матеріалістичного світогляду; формування систематичних знань про 

основні поняття і закони механіки і методи, які використовуються при реалізації 

цих законів, вивчити умови рівноваги та види рухів матеріальної точки твердого 

тіла і механічної системи, розуміти методи механіки, що застосовуються в прик-

ладних дисциплінах, уміти застосовувати отримані знання для рішення відповід-

них конкретних задач у професійній діяльності. Завдання - формування та розви-

ток інженерного стилю мислення, вироблення вміння самостійно поширювати 

свій досвід,набутий при вивченні курсу теоретичної і технічноїмеханіки; оволо-

діння методами дослідження та рішення прикладних інженерних задач; опануван-

ня основних понять і аксіом теоретичної механіки, умов рівноваги довільної сис-

теми сил, методів визначення реакцій зв’язків у системі з’єднаних твердих тіл, яка 

знаходиться у спокої, способів визначення центрів ваги тіл, кінематичних харак-

теристик руху точки при різних способах завдання руху, способів розв’язання ди-

ференціальних рівнянь руху точки відносно інерційної та неінерційної систем ко-

ординат, знань про варіаційні принципи теоретичної механіки, основами методів 

визначення реакцій зв’язків у системі твердих тіл, що рухається. Предмет –

сучасні методи визначення  теоретичних та технічних можливостей розвязання 

прикладних інженерних задач в будівництві та цивільній інженерії. 

 

36. Економіка будівництва 

Мета курсу – формування у студентів системного мислення в реалізації го-

ловної функції ринкової економіки – реалізації продукції та отримання максима-

льних прибутків при ефективному господарюванні будівельних підприємств. За-



 

вдання: аналізувати господарську діяльність будівельних організацій; дати оцін-

ку ефективності вкладення інвестицій в діяльність будівельних організацій; дати 

оцінку основним та оборотним фондам (активам та пасивам організації); визначи-

ти прибутковість та рентабельність діяльності будівельної організації; дати оцінку 

фонду заробітної плат. Предмет: методи та моделі  оцінки підприємчо-

господарської діяльності будівельної організації та її окремих підрозділів, вияви-

ти резерви і показати, як вони впливають на економічні показники будівельної ор-

ганізації 

 

2.2. Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

Блок А (Промислове і цивільне будівництво) 
 

37. Основи і фундаменти 

Мета - надбання студентами навиків, що дозволяють їм самостійно, на ос-

нові правильної оцінки інженерно-геологічних умов будівельної площадки визна-

чати вибір типу основи та оптимального варіанту фундаменту, застосовувати про-

гресивні методи розрахунку і проектування основ і фундаментів, удосконалювати 

методи їх улаштування. Завдання - визначати та аналізувати умови порушення 

міцності, стійкості і деформації товщі ґрунтових основ під впливом прикладених 

навантажень від будівель та споруд. Предмет -  методики та методи розрахунків 

основи під фундаменти, типи фундаментів та їх розрахунок, основні методи по-

ліпшення властивостей основи,  використовувати фундаментальні та прикладні 

знання курсу для проведення та аналізу інженерно-геологічних умов будівництва 

та проектування основи під фундаменти, розрахунку фундаментів. 

 

38. Особливості розрахунку і проектування основ і фундаментів у скла-

дних ґрунтових умовах 

Мета: розкрити суть будівництва в особивих, складних грунтових умовах, 

визначити перспективні технології захисту будівель під час будівництва та екс-

плуатації. Завдання: вивчити складні умови будівництва та експлуатації будівель, 

навчитися давати оцінку грунтовим умовам та принімати рішення щодо техноло-

гії улаштування основ та фундаментів в особливих умовах будівництва та експлу-

атації. Предмет: технології будівництва в складних грунтових умовах. 

 

39. Зведення і монтаж будівель і споруд.  

Метою викладання дисципліни «Зведення та монтаж будівель і споруд» є 

навчання студентів сучасним методам технології зведення і монтажу будівель і 

споруд та пошуку оптимальних рішень практичних проблем що до способів 

реалізації цих рішень. Завданням дисципліни є оволодіння студентами методами 

проектування технології зведення будівель, аналізу та вибору оптимальних і 

організаційних рішень та їх практичного використання. Предмет: індустріальні 

методи зведення будівель та споруд; поточні методи виконання будівельних 

робіт; сутність і методи календарного планування при зведенні будівель та 

споруд; сутність розробки об’єктного будгенплану на різних стадіях зведення 

будівель; види і особливості інженерної підготовки будівельної площадки та 

об’єкту до будівництва; методику технологічного проектування; зміст і структуру 



 

проекту проведення робіт; основні регламенти та вимоги по технології зведення 

будівель та споруд. 

 

40. Економічна діяльність будівельних організацій 

Мета курсу – формування у студентів системного мислення в формуванні 

та розрахунку  пакета інвесторсько-кошторисної документації для  отримання ма-

ксимальних прибутків при  реалізації будівельної продукції в умовах сучасного 

ринку. Завдання: основу нормативно-кошторисної документації та її викорис-

тання; економічні основи складання кошторисної  вартості будівництва; економі-

чну ефективність і планування групування витрат будівельних організацій по 

економічних елементах; економічну ефективність і планування групування ви-

трат виробничої собівартості по статтях калькуляції; економіку будівельного 

проектування і ефективності впровадження нової техніки у будівництво; методи 

оптимізації використання ресурсів будівництва і підвищення ефективності вироб-

ничої діяльності будівельної організації. Предмет: Методика формування ціноут-

ворення будівельної продукції та інвесторсько-кошторисної документації. 

 

41. Технічний нагляд та геодезичне забезпечення в будівництві 

Метапідготувати майбутнього інженера-будівельника до самостійного 

вирішення питань пов’язаних з організацією і проведенням технічного нагляду в 

будівництві, оцінювання технічного стану будівельних конструкцій, безпечною 

експлуатацію будівель споруд, вирішення питань геодезичного забезпечення 

проектування, будівництва та експлуатації будівель та споруд, до правильного 

вибору приладів та методів виконання інженерно-геодезичних робіт при 

перенесенні проектів на місцевість, при розмічувальних роботах та 

спостереженнях за деформаціями будівель та споруд в період їх зведення та 

експлуатації. Завдання - дати достатні фундаментальні та прикладні знання для 

компетентного і відповідального вирішення таких задач:обмір об'ємів виконаних 

монтажних і ремонтних робіт в процесі будівництва; контроль якості будівництва 

і перевірка виконаних робіт на відповідність ДБН, ДСТУ, СНиПам, Гостам і 

ін.;експертиза проектів і аналіз фінансової документації; складання кошторисів і 

розробка рекомендацій на роботи по усуненню браку і недоліків, виявлених в 

процесі будівельного контролю;проводити розробку оптимальних варіантів 

дотримання договірних стосунків і контролювати їх реалізацію;одержання 

теоретичної підготовки про методи геодезичного забезпечення будівельного 

виробництва на етапах проектування, будівництва та експлуатації будівель та 

споруд;практичного оволодіння методами і приладами при проведенні інженерно-

геодезичних робіт на етапах проектування, будівництва та експлуатації будівель 

та споруд. Предмет - законодавчо-правові засади проектно-кошторисного 

забезпечення зведення об’єктів архітектури;основні нормативні документи щодо 

забезпечення надійності та безпеки у будівництві; методи контролю за усуненням 

дефектів в проектній документації, виявлених в процесі будівництва, 

документоване повернення дефектної документації проектувальникові, контроль і 

документоване приймання виправленої документації, методи вирішення 

інженерно-геодезичних задач при проектуванні, будівництві та експлуатації 

будівель та споруд; 



 

 

42. Технологія та організація будівництва  

Мета – формування у студентів системного мислення в реалізації головної 

функції менеджменту – вироблення та прийняття рішень в управлінні будівель-

ним виробництвом та системами взагалі. 

Завдання - досягти чіткого розуміння законів, категорій, принципів моде-

лювання процесів управління сучасними економічними системами ринкового ти-

пу; формування вміння самостійно застосовувати засвоєні знання в їх практичній 

реалізації;  дати студентам необхідні знання з  організації та планування будівни-

цтва; навчити студентів організації і управління  ведення робіт; навчити викорис-

товувати організаційно-планувальні рішення в реальних умовах будівництва. 

Предмет - освід в процедурі прийняття управлінських рішень на основі су-

часних вимог та з урахуванням міжнародних стандартів; переваги використання 

економіко-математичних моделей та обчислювальної техніки в виробленні опти-

мальних управлінських рішень. 

 

43. Реконструкція будівель і споруд 

Мета – дослідження, аналіз та узагальнення результатів розробок методів 

виконання робіт з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу в будіве-

льній та суміжних галузях, пошук оптимальних вирішень як дійових заходів по 

забезпеченню ефективності виробництва, зменшенню витрат ресурсів, збільшен-

ню рівня прибутковості. 

 Предмет – найбільш досконалі методи технології виконання різноманітних 

будівельно-монтажних робіт, матеріали та технологічна знаряддя для їхнього за-

безпечення, що дозволяють ефективно вирішувати завдання подальшого функці-

ювання діючих будов і споруд у відповідності з нинішнім і майбутнім рівнем ви-

мог. 

Завдання: детальний перелік всіх операцій технологічного процесу у їхній 

послідовності; ресурси та технологічні пристосування, які забезпечують можли-

вість виконання роботи; умови безпечного та сприятливого виконання робіт, які 

забезпечують оптимальність результатів. 

 

Блок Б (Міське будівництво та господарство) 

 

44. Міські вулиці та дороги. 

Мета: оволодіння теоретичними основами сучасних методів проектування 

та розвідування міських вулиць і доріг в складних умовах, їх застосування для 

розв’язання практичних завдань проектування доріг в складних умовах. Завдан-

ня: розширення знань в практичних питаннях по проектуванню міських вулиць і 

доріг, розвиток навичок самостійно розв’язувати питання по проектуванню реко-

нструкції міських вулиць і доріг, засвоєння основних методик розв’язання найва-

жливіших технічних проблем проектування міських вулиць і доріг у складних 

умовах, принципів та методів проектування міських вулиць, доріг і мостових пе-

реходів, нормативних документів, що застосовуються для розв’язання задач на 

всіх стадіях проектування міських вулиць і доріг, автоматизованих систем, які ви-

користовуються в інженерній практиці при оптимальному проектуванню автомо-



 

більних доріг в складних умовах, обґрунтування необхідності реконструкції місь-

ких вулиць і доріг, правильно проводити загальну характеристику району прокла-

дання траси міської вулиці або дороги, встановлювати категорію автомобільної 

дороги, яка підлягає реконструкції, побудови графіку підсумкових коефіцієнтів 

аварійності, правильно визначати нормативи на реконструкцію дороги, практично 

розв’язувати задачі з розрахунку вертикальних та горизонтальних кривих при 

проектуванні плану траси та поздовжнього профілю автомобільної дороги, розро-

бляти поперечні профілі земляного полотна до і після виконання реконструкції 

автомобільної дороги, вірно застосовувати методи розрахунку перехідних кривих. 

Предмет: сучасні технології проектування вулично-дорожньої мережі міста, про-

гресивні методи конструктивних рішень дорожнього одягу елементів вулиці. 

 

45. Садово-паркове та ландшафтне будівництво 

Мета: розуміння комплексу питань планування, організації будівництва, 

експлуатації, благоустрою і художнього оформлення садово-паркових об’єктів. 

Завдання: одержання теоретичних знань і практичних навичок з питань організа-

ції та проведення будівельних робіт на садово-паркових об’єктах, зі складом і змі-

стом пошукових та проектних робіт, з особливостями експлуатації садово-

паркових об’єктів різного функціонального призначення, опанування теоретичних 

основ садово-паркового будівництва з урахуванням факторів міського середовища 

та біологічних властивостей дерев’янистих і трав’янистих рослин, питань підго-

товки територій для будівництва садів і парків, догляду за насадженнями та їх фо-

рмуванням, організації садово-паркових робіт на різних об’єктах, шляхи розробки 

проектно-кошторисної документації на різні садово-паркові об’єкти, ефективного 

добору садивного і посівного матеріалу, розробки специфікацій садово-паркового 

обладнання та споруд, складання планів-графіків проведення робіт з урахуванням 

послідовності їх проведення та сезонності виконання, реалізовувати плани і прое-

кти садово-паркового будівництва. Предмет: система проектування міських тери-

торій, створення умов життєдіяльності населення міст за допомогою зелених на-

саджень. 

 

46. Планування та благоустрій міст 

Мета: засвоєння основ інженерного благоустрою міських територій різного 

призначення, підвищення комфортних умов проживання, роботи та відпочинку 

населення, вирішення інженерних питань щодо вертикального планування тери-

торії, інженерних мереж та ін., ув’язуючи їх з питаннями поліпшення навколиш-

нього середовища, оптимізація функціонального значення територій і системи зе-

лених насаджень міста, обґрунтування проектних рішень з огляду збереження і 

поліпшення навколишнього середовища та техніко-економічних показників. За-

вдання: теоретична та практична підготовка з підвищення рівня умов життєдія-

льності міського населення і збереження природних умов на міських територіях, з 

урахуванням всіх нормативних вимог, що вирішується за допомогою вертикаль-

ного планування і водовідведення зливових вод, улаштування проїзних і пішохід-

них доріг і алей, улаштування автостоянок і господарських майданчиків, майдан-

чиків різного призначення, створення зелених насаджень різного функціонально-

го призначення, спорудження малих водойм декоративного і спортивного призна-



 

чення, благоустрій берегів річок і водойм, будівництво спортивних споруд, будів-

ництво малих архітектурних форм, улаштування штучного освітлення вулиць, 

площ та інших територій міста, трасування підземних комунікацій і санітарне 

очищення міста, ув’язкою з питаннями збереження і поліпшення навколишнього 

середовища, комфортності міського середовища, інсоляції територій, боротьби із 

шумом та іншими негативними факторами, вибору типів покриттів, благоустрою 

окремих елементів міста – територій житлових кварталів, садово-паркових тери-

торій, територій змішаної забудови, територій промислових підприємств, транс-

портних та інших підприємств,  комунально-складських територій, заміських зон 

відпочинку та ін. Предмет: система проектування, реконструкції та благоустрій 

ділянок міських територій різного призначення. 

 

47. Економіка міського господарства 

Мета формування у студентів аналітичного творчого мислення шляхом 

опанування ними необхідних теоретичних знань з економіки міського 

господарства, умінь та практичних навичок з методології та методики організації і 

проведення фінансово-економічної оцінки виробничо-експлуатаційної діяльності 

підприємств, зайнятих технічним обслуговуванням, ремонтом і реконструкцією 

будівель. Завдання - достатні фундаментальні та прикладні знання для 

компетентного і відповідального вирішення таких задач:сформувати вміння і 

практичні навички необхідних розрахунків із урахуванням специфіки окремої 

галузі міського господарства, приймати науково обґрунтовані господарсько-

управлінські рішення в сфері житлово-комунальних послуг. Предмет: аналіз 

процесів ціноутворення, економічний механізм функціонування підприємств 

міського господарства, формування і використання їх ресурсного потенціалу з 

метою оптимізації економічних результатів діяльності. 

 

48. Інженерна підготовка міських територій 

Мета: засвоєння теоретичних положень, здобуття практичних навичок в 

області інженерної підготовки міських територій, оволодіння загальними принци-

пами інженерного захисту територій від несприятливих факторів зовнішнього се-

редовища. Завдання: опанування проблем і заходів інженерної підготовки тери-

торій, основних заходів із забезпечення стабільності поверхні міських територій, 

оволодіння методами інженерної підготовки, проектування та використання під 

забудову території зі складними інженерно-геологічними умовами та нестабіль-

ними ґрунтами, території з ярами, запобігання зсувонебезпечним явищам, плану-

вання та забудови підроблюваних територій. Предмет: система проектування мі-

ських територій з урахуванням вимог організації водовідведення дощових стоків 

та зручності для пішохідного та транспортного руху. 

 

49. Міський транспорт 

Мета: формування знань основних видів міського транспорту, їх характери-

стики, проблеми та перспективи розвитку, поєднання теоретичної підготовки та 

вміння правильно підбирати тип міського транспорту для вирішення проблеми 

пасажиро- та вантажоперевезень міста. Завдання: ознайомлення з історією роз-

витку міського пасажирського транспорту, визначення основних сучасних тенде-



 

нцій розвитку різних видів міського транспорту, опанування принципів оптима-

льного вибору виду та типу міського транспорту для пасажироперевезень. Пред-

мет: Види міського транспорту, системи міського транспорту та їх характеристи-

ки. 

 

50. Утримання міської забудови 

Мета: засвоєння комплексу знань, які необхідні при вирішенні питань ре-

конструкції функціональних і просторово-територіальних структур міста, окре-

мих функціональних елементів населених місць з урахуванням специфіки їх соці-

ально-економічного та історичного розвитку. Завдання: оволодіння закономірно-

стями формування і динамікою розвитку міських територій, структурою та взає-

модією основних елементів містобудівних систем, сучасними проблемами місто-

будування, зумовленими розміром і умовами розвитку поселень, особливостями 

реконструкції міських територій старої і нової забудови, напрямками вирішення 

проблем формування і перетворення міського середовища, сукупністю факторів, 

що визначають і обмежують  впровадження реконструктивних заходів. Пред-

мет:функціональні і просторово-територіальні структури міста, окремі функціо-

нальні елементи населених місць, окремі будинки; санітарна очистка міських  те-

риторій, утримання міських вулиць, доріг, будинків. 

 

Блок В (Водопостачання та водовідведення) 

 

51. Насосні та повітродувні станції.  
Мета: опанування основами процесів водопостачання, вироблення та спо-

живання повітря на підприємствах, формування умінь проводити  розрахунки на-

сосних станцій, систем водопостачання, повітродувних систем для водопровідних 

та очисних споруд. Завдання навчальної дисципліни є: сприяння фахової підго-

товки студентів; надання уявлень про сучасну теорію гідравліки рідин і газів; за-

безпечення глибокого рівня вивчення дисципліни з допомогою практичних і ла-

бораторних занять. Предмет: процеси, механізми та системи транспортування во-

ди та повітря на підприємствах. 

 

52. Водопровідні мережі.  

Метою викладання дисципліни  є надання студентам знань про роль та міс-

це водопровідних мереж в системах водопостачання, їх зв’язок з іншими елемен-

тами системи, методи раціонального проектування водопровідних мереж. За-

вданням дисципліни є ознайомлення студентів з гідравлікою роботи різних сис-

тем подачі і розподілу води, методами розрахунку характеристик водопровідних 

мереж, аналізу розподілу напорів у вузлах водопровідних мереж. Предметом ви-

вчення дисципліни є водопровідні мережі та процеси потокорозподілу в них. 

 

53. Каналізаційні мережі.  

Мета: формування умінь проектування каналізаційних насосних станцій та 

систем водовідведення, визначення розрахункових витрат стічних вод, виконання 

гідравлічного розрахунку каналізаційних мереж Завданнями навчальної дисцип-

ліни є: сприяння фахової підготовки студентів; надання уявлень про сучасні схе-



 

ми водовідведення, основи проектування каналізаційних мережі та споруд на них; 

забезпечення глибокого рівня вивчення дисципліни за допомогою практичних за-

нять та курсового проектування. Предметом вивчення дисципліни є мережі для 

відведення побутових, виробничих та атмосферних стічних вод. 

 

54. Економічна діяльність водопровідно-каналізаційного господарства. 

 Мета: є формування у майбутніх фахівців  навичок з методів розрахунків 

основних техніко-економічних показників діяльності водопровідно - каналізацій-

ного господарства, опанування теоретичного і практичного досвіду з питань оцін-

ки проектних рішень оцінки ефективності роботи підприємств системи водопо-

стачання та водовідведення. Завдання навчальної дисципліни є: теоретична під-

готовка студентів з основних  економічних питань, методів розрахунку та засто-

сування  в сучасній економічній ситуації, набуття навичок розрахунку основних 

економічних показників, методів аналізу та планування. Предметом вивчення ди-

сципліни є основні  техніко - економічні показники діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства. 

 

55. Технологія очистки стічних вод.  

Метою викладання дисципліни є надання студентам знань і вмінь у галузі 

проектування та експлуатації споруд з очистки господарсько-побутових стічних 

вод. Завданням дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів із 

питань вибору технологічної схеми очистки господарсько-побутових стічних вод, 

розрахунку очисних споруд каналізації, визначення умов випуску стічних вод у 

водойми. Предметом вивчення дисципліни є споруди та обладнання для очистки 

побутових , виробничих та атмосферних стічних вод. 

 

56. Гідрологія, гідрометрія та гідротехнічні споруди.   

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань і 

умінь з  методів та організації гідрологічних спостережень, визначення характе-

ристик водних об’єктів,  оцінки точності використання цих методів, ознайомлення 

з новими економічними типами та конструкціями  гідротехнічних споруд та осно-

вами їх розрахунків. Завданням дисципліни є теоретична та практична підготов-

ка студентів з питань  проведення гідрологічних спостережень та обробки їх ре-

зультатів, проектування, будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд, ме-

тодів розрахунку на стійкість та міцність бетонних підпірних споруд та їх основ. 

Предметом вивчення дисципліни є водні ресурси, їх гідрологічні характеристики; 

конструктивні елементи гідротехнічних споруд. 

 

57. Технологія очистки стічних вод.  

Метою викладання дисципліни є надання студентам знань і вмінь у галузі 

проектування та експлуатації споруд з очистки господарсько-побутових стічних 

вод. Завданням дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів із 

питань вибору технологічної схеми очистки господарсько-побутових стічних вод, 

розрахунку очисних споруд каналізації, визначення умов випуску стічних вод у 

водойми. Предметом вивчення дисципліни є споруди та обладнання для очистки 

побутових , виробничих та атмосферних стічних вод. 



 

2.3 Цикл компонент вільного вибору студента 

2.3.1 

 

58. Кошторисна справа. 

Мета – формування у студентів системного мислення в формуванні та роз-

рахунку  пакета  інвесторсько-кошторисної документації для  отримання макси-

мальних прибутків при реалізації будівельної продукції в умовах сучасного рин-

ку. Завдання: основу нормативно-кошторисної документації та її використання; 

економічні основи складання кошторисної  вартості будівництва; економічну 

ефективність і планування групування витрат будівельних організацій по еконо-

мічних елементах; економічну ефективність і планування групування витрат ви-

робничої собівартості по статтях калькуляції; економіку будівельного проекту-

вання і ефективності впровадження нової техніки у будівництво; методи оптимі-

зації використання ресурсів будівництва і підвищення ефективності виробничої 

діяльності будівельної організації. Предмет: Методика формування ціноутворен-

ня будівельної продукції та інвесторсько-кошторисної документації. 

 

59. Геодезичний супровід об’єктів будівництва 

Мета - підготувати майбутнього інженера-будівельника до самостійного 

вирішення питань пов’язаних з організацією і проведенням геодезичного 

супроводу в будівництві, оцінювання технічного стану будівельних конструкцій, 

безпечною експлуатацію будівель споруд, вирішення питань геодезичного 

забезпечення проектування, будівництва та експлуатації будівель та споруд, до 

правильного вибору приладів та методів виконання інженерно-геодезичних робіт 

при перенесенні проектів на місцевість, при розмічувальних роботах та 

спостереженнях за деформаціями будівель та споруд в період їх зведення та 

експлуатації. Завдання - дати достатні фундаментальні та прикладні знання для 

компетентного і відповідального вирішення таких задач:обмір об'ємів виконаних 

монтажних і ремонтних робіт в процесі будівництва; контроль якості будівництва 

і перевірка виконаних робіт на відповідність ДБН, ДСТУ, СНиПам, Гостам і 

ін.;експертиза проектів і аналіз фінансової документації; складання кошторисів і 

розробка рекомендацій на роботи по усуненню браку і недоліків, виявлених в 

процесі будівельного контролю;проводити розробку оптимальних варіантів 

дотримання договірних стосунків і контролювати їх реалізацію;одержання 

теоретичної підготовки про методи геодезичного забезпечення будівельного 

виробництва на етапах проектування, будівництва та експлуатації будівель та 

споруд;практичного оволодіння методами і приладами при проведенні інженерно-

геодезичних робіт на етапах проектування, будівництва та експлуатації будівель 

та споруд. Предмет - законодавчо-правові засади проектно-кошторисного 

забезпечення зведення об’єктів архітектури;основні нормативні документи щодо 

забезпечення надійності та безпеки у будівництві; методи контролю за усуненням 

дефектів в проектній документації, виявлених в процесі будівництва, 

документоване повернення дефектної документації проектувальникові, контроль і 

документоване приймання виправленої документації, методи вирішення 

інженерно-геодезичних задач при проектуванні, будівництві та експлуатації 

будівель та споруд. 



 

 

60. Інформаційні технології проектування будівельних конструкцій 

Мета: розкрити суть будівництва в особивих, складних грунтових умовах, 

визначити перспективні технології захисту будівель під час будівництва та екс-

плуатації. Завдання: вивчити складні умови будівництва та експлуатації будівель, 

навчитися давати оцінку грунтовим умовам та приймати рішення щодо технології 

улаштування основ та фундаментів в особливих умовах будівництва та експлуа-

тації. Предмет: технології будівництва в складних грунтових умовах. 

 

61. Сучасні будівельні матеріали 

Мета – отримання студентом достатнього рівня знань щодо найбільш відо-

мих будівельних матеріалів сучасного виробництва та їхньої перспективи. За-

вдання - урахування вимог ефективності при виборі матеріалу для конкретних 

умов; - оцінка здатності матеріалу задовольнити потреби виробництва у відповід-

ності з його характеристиками; - знання шляхів підвищення властивостей матері-

алу. Предмет - принципи розробки та виготовлення сучасних будівельних матері-

алів в основі номенклатури модифікуючи добавок та основних закономірностей 

їхнього впливу на властивості та провідних вітчизняних та зарубіжних виробників 

сучасних будівельних матеріалів. 

 

62. Санація та термомодернізація будівель 

Мета - вміння аналізувати доцільність застосування програм санації, визна-

чати оптимальні шляхів модернізації існуючих будівель. Здійснювати реалізацію 

ефективних програм енергозбереження в будівництві. Завдання: використовува-

ти комплексний підхід при вивченні території будівництва аналізувати доціль-

ність проектування і зведення будівель, а також виконувати прогнозування змін 

навколишнього середовища під впливом будівництва та експлуатації будівель і 

споруд;здійснювати реалізацію ефективних програм енергозбереження в будівни-

цтві. Предмет: нормативно-правові акти з термомодернізаціїї будівель, аналіз та 

розробка організаційно-технологічних та експлуатаційних рішень, та комплекс 

заходів по утепленню будівлі та модернізації інженерних систем з метою їх при-

ведення у відповідність до сучасних вимог з енергоефективності. 

 

2.3.2 

 

63. Основи конструювання та автоматизація проектування в будівниц-

тві 

Мета: формування знань технічної нормативної бази будівництва, вміння 

користуватися нею, основних видів будівельних конструкцій, порядку підготовки 

та організації розрахунку та проектування будівельних конструкцій. Завдання: 

отримання навичок користування нормативною базою будівництва, виконання 

архітектурно-будівельних креслень за допомогою спеціалізованих комп’ютерних 

програм. Предмет: Вимоги нормативних документів до забезпечення надійності 

будівельних конструкцій та до виконання їх креслень. 

 

64. Проектування будівель та споруд 



 

Мета: формування теоретичних і практичних знань, необхідних для самос-

тійного виконання архітектурно-будівельних завдань при проектуванні і будівни-

цтві будівель та споруд різного призначення, узагальненої системи знань і прак-

тичних навиків для проектування середовища, в якому б інваліди могли жити і 

працювати на рівні зі здоровими людьми. Завдання: оволодіння знаннями про 

розвиток архітектурних конструкцій, сучасні варіанти архітектурних конструкції 

частин будівель і споруд, опанування здатності приймати конкретне архітектур-

но-будівельне рішення відповідно до функції будівлі або технологічного процесу 

(складу промислового комплексу), визначення основних проблем, що виникають 

у людей з обмеженими фізичними можливостями у зовнішньому середовищі та в 

будівлях різного призначення, що потребують архітектурно-просторового вирі-

шення організації безбар’єрного середовища. Предмет: вимоги нормативних до-

кументів до забезпечення надійності будівельних конструкцій та до виконання їх 

креслень. 

 

65. Проектування архітектурного середовища з урахуванням життєдія-

льності осіб з обмеженими фізичними можливостями 

Мета: формування теоретичних і практичних знань, необхідних для самос-

тійного виконання архітектурно-будівельних завдань при проектуванні і будівни-

цтві промислових будівель та споруд у складі промислових комплексів, узагаль-

неної системи знань і практичних навиків для проектування середовища, в якому 

б інваліди могли жити і працювати на рівні зі здоровими людьми. Завдання: ово-

лодіння знаннями про розвиток архітектурних конструкцій, сучасні варіанти архі-

тектурних конструкції частин будівель і споруд, опанування здатності приймати 

конкретне архітектурно-будівельне рішення відповідно до функції будівлі, техно-

логічного процесу та складу промислового комплексу, визначення основних про-

блем, що виникають у людей з обмеженими фізичними можливостями у зовніш-

ньому середовищі та в будівлях різного призначення, що потребують архітектур-

но-просторового вирішення організації безбар’єрного середовища. Предмет: сис-

тема архітектурно-будівельних норм до громадських і житлових будівель з ураху-

ванням вимог до безперешкодного середовища для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями.  

 

 

66. Графічні засоби в містобудівному проектуванні 

Мета: одержання знань і навиків створення проектної документації з пла-

нування міст, містобудівних систем і благоустрою території в аспекті поєднання 

архітектурного і ландшафтного дизайну, а також при проектуванні житлових, 

громадських, промислових будівель і споруд та їх комплексів. Завдання: оволо-

діння навичками створення проектної документації, архітектурно-будівельних 

креслень, генерального плану та інших графічних проектних матеріалів в елект-

ронному вигляді, а також аналізу результатів комп’ютерного моделювання та ві-

зуалізації та їх практичним використанням. Предмет: Розробка розділу архітек-

турно-будівельного проекту містобудівних рішень в сучасних умовах пов'язаних з 

різноманітними опрацюваннями архітектурно-планувальної організації, функціо-

нального зонування території, соціальної, інженерної і транспортної інфраструк-



 

тури, з оцінкою всіх можливих надалі прийнятих рішень, знання ДБН України мі-

стобудівного проектування та благоустрою функціональної організації території 

містобудівництва. 

 

 

67. Ціноутворення в сфері міського господарства 

Мета формування у студентів аналітичного творчого мислення шляхом 

опанування ними необхідних теоретичних знань з економіки міського 

господарства, умінь та практичних навичок з методології та методики організації і 

проведення фінансово-економічної оцінки виробничо-експлуатаційної діяльності 

підприємств, зайнятих технічним обслуговуванням, ремонтом і реконструкцією 

будівель. Завданнядостатні фундаментальні та прикладні знання для 

компетентного і відповідального вирішення таких задач:сформувати вміння і 

практичні навички необхідних розрахунків із урахуванням специфіки окремої 

галузі міського господарства, приймати науково обґрунтовані господарсько-

управлінські рішення в сфері житлово-комунальних послуг. Предмет: аналіз 

процесів ціноутворення, економічний механізм функціонування підприємств 

міського господарства, формування і використання їх ресурсного потенціалу з 

метою оптимізації економічних результатів діяльності. 

 

2.3.3 

 

68. Захист трубопроводів та споруд від корозії.  

Метою викладання дисципліни   є формування у студентів системи знань з 

аналізу факторів, що впливають на процес корозії трубопроводів та споруд, а та-

кож фахового підходу до вибору найбільш ефективних та економічно обґрунто-

ваних методів захисту від корозії. Завданнями дисципліни є оволодіння мето-

дами діагностики корозійних процесів , що протікають   при експлуатації споруд; 

формування уявлень про загальнотеоретичні основи   хімічної та електрохімічної 

корозії; надання навичок, які дозволяють вибрати   ефективний метод захисту ме-

талоконструкції від корозії в певних експлуатаційних умовах. Предметом ви-

вчення дисципліни є трубопроводи та інші споруди, що експлуатуються в   агре-

сивних середовищах та піддаються руйнації внаслідок корозійних процесів; види 

корозійних руйнувань; відповідні методи захисту від корозії.  

 

69. Санітарно-технічне обладнання будівель.  

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців 

знань і умінь з проектування внутрішніх інженерних систем будівель різного при-

значення. Завдання навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичної 

підготовки з питань складання робочих креслень внутрішніх мереж і розміщення 

санітарно-технічних приладів, проведення аналізу роботи мереж та споруд в різ-

них умовах експлуатації, визначення параметрів роботи внутрішніх мереж та об-

ладнання водопостачання та водовідведення; забезпечення глибокого рівня ви-

вчення дисципліни за допомогою практичних занять та виконання розрахунково-

графічної роботи. Предметом вивчення дисципліни є основні елементи внутріш-

ніх систем водопостачання та каналізації. 



 

 

70. Теоретичні основи очистки природних та стічних вод. 

Метою викладання дисципліни є формування в майбутніх фахівців знань і 

вмінь в області теорії  основних  способів очистки природних і стічних вод. За-

вданнями, що мають бути вирішеними в процесі вивчення дисципліни є вивчен-

ня  основних  закономірностей термодинамічних та кінетичних  процесів в апара-

тах та спорудах очистки природних і стічних вод, ознайомлення студентів  із за-

гальними закономірностями розвитку теоретичних  досліджень та математичним 

моделюванням процесів, які відбуваються при очищенні природних і стічних вод. 

Предметом вивчення дисципліни є термодинамічні та кінетичні процеси, які від-

буваються в апаратах та спорудах очистки природних і стічних вод. 

 

71. Технологія переробки та утилізації осадів.  

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань і 

умінь з сучасних способів знешкодження та утилізації осадів, конструкцій споруд 

для переробки осадів з метою їх подальшої утилізації. Завданням дисципліни є 

ознайомлення студентів з питаннями визначення властивостей осадів різного 

складу; складання та розрахунок основних елементів технологічних схем для об-

робки осадів для подальшої їх утилізації; розв’язання практичних задач з проек-

тування споруд для переробки осадів. Предметом вивчення дисципліни є споруди 

та обладнання для обробки та знезараження осадів, які утворюються після очист-

ки побутових та виробничих стічних вод. 

 

72. Механічне обладнання водопровідно-каналізаційного господарст-

ва.  

Метою дисципліни  є формування в майбутніх фахівців знань про види 

механічного обладнання та апаратів, що використовуються на мережах і в спору-

дах систем водопостачання та водовідведення, а також ознайомлення студентів з 

основними принципами підбору та розрахунків обладнання. Завданням вивчення 

дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів із питань підбору та 

експлуатації механічного обладнання  для потреб водопостачання й водовідве-

дення. Предметом вивчення дисципліни є механічне обладнання, пристрої та 

устаткування, що використовується в водопровідно-каналізаційному господарст-

ві. 
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